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UKD 528(438):167„1944/69”

ODLANICKI-POCZOBUTT Μ. — Osiągnięcia naukowe geo
dezji i kartografii polskiej (1944—1969). Część I. — Przegląd
Geodezyjny 1/1971
W pierwszej części przedstawione są straty wojenne, jakie po
niosła nauka polska w latach 1939—1944, oraz okres odbudowy
placówek badawczych szkolnictwa wyższego, poczynając od 1944
roku. Omówiono prace przy odtworzeniu zbiorów naukowych, bi
bliotek oraz wyposażenia w aparaturę geodezyjną i fotograme
tryczną. Szkoły wyższe i średnie wykształciły w okresie 1944—1970
około 13 000 osób, w tym 4000 magistrów inżynierów i inżynierów.

UKD 061.3:528(430.2)
LIPERT C. — Międzynarodowa Narada Techniczna w Wei
marze. — Przegląd Geodezyjny nr 1/1971.
W naradzie technicznej zorganizowanej przez Kammer der Tech
nik w ramach Obehodow XX-Iecia Niemieckiej Keimbliki Demo
kratycznej (NUD) wzięli udział liczni przedstawiciele krajów obo
zu socjalistycznego. Autor przedstawia przebieg narady oraz oma
wia problemy poruszone na naradzie.

UKD 528.414.06.088.3
SAWICKI F. K. — Efekty dokładnościowe różnych sposo
bów wyrównania sieci poligonowych. — Przegląd Geodezyj
ny nr 1/1970.
W pracy przedstawiona jest klasyfikacja metod wyrównania sieci
poligonowych oraz badania średnich błędów położenia punktu
w sieci poligonowej. Przedstawiono również matematyczny model
średniego błędu położenia punktu poligonowego oraz modelowe
badania średnich błędów położenia.

UKD 631.11:711.163
STELMACH Μ. — Metoda ustalania optymalnych kształ
tów działek ornych w gospodarstwach indywidualnych. —
Przegląd Geodezyjny nr 1/1971.
Przeprowadzona metoda ustalania kształtu działek ornych uwzglę
dnia takie elementy, jak wielkość działki, strukturę zasiewów
rodzaj siły pociągowej i poziom produkcji. Rozpatrzono czynniki
wpływające na kształt pola a koszty eksploatacji ujęto w odpo
wiednie wzory.

UKD 528.143
CHOJNICKI W. — Spostrzeżenia Zawarunkowane, wyrów
nywanie grupami. — Przegląd Geodezyjny nr 1/1971.
Podane są przykłady wτyr0wnania siatek triangulacyjnych gru
pami dla popularyzacji tej metody. Przy zastosowaniu lej tech
niki obliczeń pewne redukcje procesu liczenia mogą mieć znacze
nie dla uproszczenia programowania oraz skrócenie czasu pracy
komputera.

y⅛K 528(438) :167,,1944/69
OHJIHHMlJ,KM-ΠOHOβyTT Μ.: HayHHMe AOCTMMteHMH
ιιoπbcκoii reoAe3>m m κapτorpaφMM (1944—1969). lIacτι> 1.
Przegląd Geodezyjny nr 1/1971.
B πepBθft πacτn πpeacτaB∏eHθ Boeimbie πoτepκ, κoτopbie noiiecaa noabcκaπ Hayκa B nepπoa 1939—1944 rr. h nepMoa πoccτaHOBaeHMH MccaeflOBaTeabCbKnx YHpeiKfleHMft b cπcτewe Bbicmnx
YHeGHbix 3aBeχeHMM, HaHMHaa c 1944 rofla. IIpeflCTaBaeHbi paδoτbi
no BOCCTaHOBaeHMio HayaHbix κoaaeκn∏M, 6MGanoτeκ m OGecneaeHMH reoaeaitaecKoń it φoτorpaMMeτp∏HecκθM aππapaτypoft. Bbicmne
M CpeflHMe IUKOJibi 0Gpa3oBaπιι b nepMOfl 1944—1970 rr. CBbime 13000
aeaoBeκ, b tom aɪɪeae oκoao 4000 MaπιcτpθB nιιικeHepθB π ιmικeiiepoB.

yffK 061.3:528(430.2)
JIMΠEPT L(.: MeKAyHapoAHoe τexHM∏ecκoe COBemaHne
BeiiMape. Przegląd Geodezyjny nr 1/1971.

b

B MeiKflyHapoflHOM τexHMaecκoM COBemamm. opraHM3OBannoM
KaMepoil τexωικn TAP b paMax τop>κecτBθBanιiH 20-aeτMH TepMaHCKOii AeMOKpaTMaecKOM PecnyGaMKM, ∏pmhhmm yaacroe MHorne
πpeflCτaBiιτean cτpaH conMaaπeτπaecκoro aarepa. Abtop πpeflcτaBaaeτ xo« COBemaHna π coo6maeτ o npoGaewax paccMθτpeHHbix
na COBemaHMM.

yfl(K 528.414.06.088.3
CABMU,KI1 Φ. K.: 3φφeκτnι tohhocth pa3∏biχ cπoco6ob
ypaBHHBaiiMH ∏0JiHΓ0H0MeτpH⅞eeκMx ceτeii. Przegląd Geode
zyjny nr 1/1971.
B paθoτe πpeflCτaBJieιιa κaaccMφMκamιa μθτοαοβ ypaBHimamiH
∏0aMΓθH0MeτpιmecκMX ceτeft m MCCaeflOBanne Cpeflimx omπ6oκ noBOiKeHMM πyHκτoB b πobmγohho⅛ ceτιι. ΠpeflcτaβaeHo τoικe MareMaτMHecκyκ> MOfleab CpeaHeii omn0κπ πoao>κeHiιa ποβμγοηηογο
πyκκτa n MOfleabHbie MCCMeflOBaimH cpejinirx omu8oκ noaoaceHna.

yjIK 631.11:711.163

CTEJIbMAX Μ.: MeτoA OnpeAeaeHMH oπτMMa.flbHbix φopM
3eMenbHbix ynacTKOB b MHAMBHAyaflbHbix xo3HiicτBax.
Przegląd Geodezyjny nr 1/1971.
IIpefleraBaeniibrft Meτoa Onpefleaeima Φopm πaxoτιibix y∙meτκoιι
yHMτbiBaeτ τaκne 3aeMenτbi κaκ BeanHMHa yπacτκa, cτpyκτypa noceBOB, pofl τarM M ypoβeHb πpoflyκunn. PaccMOTpenHbie φaκτopm
BanaiomMe na φopxιy yπacτκa m 3KC∏ayaτaιmθHHbie 3aτpaτbi HtieIieHbi b πθflxoa∏m∏e φopMy∏bi.

y^K 528.143

XOliHWIIKIi B.: O6ycflOBneHHbie HaδjnoAcnnπ ypaβιiMBaeMbie rpynnaMM. Przegląd Geodezyjny nr 1/1971.
AaHbi npMMepbi ypaBiiimaHna TpMaHryMHmtOHHbix ceτeii rpyn∏a^
aaa nonyaapmamm □τoro Meτoaa. IIpiiMeHHH aτy τexmικy bbiHMCneHMft MO>KHO OlKMflaTb HeKOTOPbIX PeflyKHMft B ∏pθueCCe BbIHMcaeHMH, KOTOpbie Moryτ ∏Mβτb 3HaHeιme flaa ynpomemtH ∏P°^
TpaMnpOBaHMH u COKpameHMH BpeMeim pa6oτbi 3∏BM.
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STANISŁAW PACHUTA
Przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Przed Vl Kongresem Techników Polskich
Pierwszy w Polsce Ludowej Kongres Techników Polskich
odbył się prawie 25 lat temu w Katowicach (1—4.XII.1946 r.).
Uchwały i obrady tego Kongresu były poświęcone zagad
nieniom szybkiej odbudowy i rozbudowy naszej gospodarki
zniszczonej przez wojnę i okupację, określiły one jedno
cześnie pozytywny stosunek inteligencji technicznej do
wielkiego dzieła budownictwa socjalistycznego, realizowa
nego pod politycznym kierownictwem klasy robotniczej
działającej w sojuszu z wszystkimi pracującymi.
Warto przypomnieć, że 12—14 września 1937 r., we Lwo
wie, odbył się w Polsce kongres pod nazwą „Pierwszy Pol
ski Kongres Inżynierów”. Mimo że został on zwołany pod
auspicjami rządu sanacyjnego, nie udało się jego protekto
rom zapobiec ujawnieniu głębokiej rozterki jaką przeżywali
wówczas polscy inżynierowie. Wystarczy zacytować urywek
ze sprawozdania z tego Kongresu by stwierdzić, że przed
stawiona w tych słowach ocena rzeczywistości była trafna:
„Stało się wreszcie rzeczą widoczną dla każdego myślące
go człowieka, a zwłaszcza dla inżyniera umiejącego zwykle
myśleć logicznie i ściśle, że w założeniach naszego ekono
micznego życia kryje się jakiś zasadniczy błąd logiczny,
jakieś głębokie nieporozumienie, absurd, w wyniku które
go potencjalnie silny i prężny organizm gospodarczy Polski
został doprowadzony do ostatniego krańca wyczerpania...”.
Klęska wrześniowa i okupacja kraju nastąpiły w niespeł
na dwa lata po tym Kongresie.
Czytając sprawozdania z jego obrad i teksty uchwał, nie
znajdujemy w nich poczucia tragicznego niebezpieczeństwa,
jakie zaciążyło nad Polską i pokojem.
Jakże odmiennie jest dziś.
Sześć kongresów techników i sześć narodowych planów
gospodarczych, to nie przypadkowa zbieżność liczb, to zbież
ność celów i zadań.
W ciągu 25 lat rozwoju Polski Ludowej zorganizowano
pięć kongresów, które każdorazowo stawały się przedmio
tem wielkiego zainteresowania całego społeczeństwa i po
budzały inicjatywę i aktywność mas pracujących w kierun
ku lepszej realizacji narodowych planów gospodarczych.
Tak było w 1946 r., kiedy zorganizowano I Kongres —
przed przystąpieniem do realizacji pierwszego narodowego
planu gospodarczego na lata 1947—1949.
Tak było potem z II i III kongresami, które były zorga
nizowane w Warszawie w latach 1952 i 1957, to jest w okre
sach planów 6-letniego i 5-letniego.
Tak było następnie z IV Kongresem we Wrocławiu,
w 1961 r. i V Kongresem w Zabrzu w 1966 r., które zor
ganizowano na progu nowych planów gospodarczych kraju.
Tak jest i obecnie z VI Kongresem Techników, który
organizuje się w Poznaniu w 1971 r. w chwili, kiedy
przystępujemy do realizacji szóstego narodowego planu
gospodarczego na lata 1971—1975.

W walce o utrwalenie pokoju i okiełznanie awanturni
czych zapędów agresywnych sił imperializmu musimy
umacniać naszą jedność narodową na gruncie programu
przyśpieszenia rozwoju ekonomicznego, w którym lepsze
i pełniejsze zastosowanie osiągnięć nauki i techniki, pod
niesienie dyscypliny społecznej i produkcyjnej, wielki
twórczy wysiłek naszych uczonych i specjalistów, masowe
współzawodnictwo pracy — służyć mają poprawie warun
ków życia ludności i umocnienia ekonomicznych fundamen
tów naszej socjalistycznej gospodarki.
Naczelnym hasłem VI Kongresu Techników Polskich jest
„Technika w procesie intensyfikacji gospodarki”.
W licznych oficjalnych wystąpieniach i publikacjach po
dano już główne kierunki natarcia w najbliższym 5-leciu
oraz główne środki, które mają zapewnić realność znacznie
zwiększonych zadań, przede wszystkim w dziedzinie wyko
rzystania osiągnięć nauki i techniki w praktyce geode
zyjnej.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich przygotowało się bar
dzo starannie do VI Kongresu Techników Polskich. W ro
ku ubiegłym powołany został przy Zarządzie Głównym SGP
specjalny zespół do spraw kongresu, zadaniem którego by
ło opracowanie sprawozdania z realizacji wniosków przy
jętych na V Kongresie Techników Polskich oraz przygoto
wanie akcji dyskusyjnej i opracowanie wniosków na kon
gres następny.
Podczas minionych pięciu lat, dzielących nas od V Kon
gresu, wnioski kongresowe były przedmiotem wielu oficjal
nych konferencji, rozmów oraz zabiegów, interwencji i sta
rań, podejmowanych zarówno indywidualnie przez działa
czy naszego Stowarzyszenia jak i koła zakładowe, zarządy
oddziałów czy też Zarząd Główny SGP.
Należy z zadowoleniem podkreślić, że znaczna ilość wnios
ków zgłoszonych przez naszych kolegów na V Kongresie
Techników Polskich została zrealizowana. Większość wnios
ków realizowana była bezpośrednio w terenie w kołach
zakładowych i terenowych; wnioski dotyczące zagadnień
regiona-lnych realizowano za pośrednictwem oddziałów wo
jewódzkich, natomiast wnioski najbardziej istotne dla na
szego zawodu były przedmiotem działania Zarządu Głów
nego SGP.
ciągły
Wiele wniosków jest realizowanych w sposób
_
i w okresie ostatnich 5 lat zaszły istotne zmiany w sytuacji,
która była przedmiotem troski wnioskodawców. Ponadto
utworzyła się wśród aktywu powszechna opinia, że rzetel
ne rozliczenie się z realizacji wniosków z poprzednich kon
gresów będzie miało istotne znaczenie dla przekonania de
legatów o celowości i skuteczności ich działania, a tym
samym wpłynie na atmosferę obrad, na jakość, treść i formę
VI Kongresu Techników

T

Przygotowując się do VI Kongresu Techników Polskich
przeprowadzono dyskusje w wybranych kołach zakłado
wych i terenowych SGP nad głównymi tezami opracowa
nymi przez sekcje główne Komitetu Organizacji Kongresu.
Dyskusja przedkongresowa wśród geodetów miała szcze
gólnie wnikliwy i wyczerpujący charakter, o czym świad
czą nadesłane sprawozdania wraz z uzupełnieniami i do
datkowymi wnioskami do tez. Należy szczególnie podkreś
lić fakt, że koła SGP zgłosiły wiele wniosków zakładowych,
starając się w sposób jak najbardziej oczywisty wcielić
w życie na terenie swoich zakładów pracy zasady naczel
nego hasła VI Kongresu Techników Polskich.
Wnioski o charakterze regionalnym są rzadsze i wiążą
się najczęściej ze specyfiką regionu bądź też środowiska.
Dyskusja przedkongresowa w oddziałach naszego Stowa
rzyszenia została przeprowadzona do 20 maja br., co było
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem prac przygoto
wawczych do VI Kongresu Techników Polskich. Z zado
woleniem należy stwierdzić, że Stowarzyszenie nasze za
kończyło dyskusję w przewidzianym terminie na terenie
oddziałów, a wnioski złożone przez naszych kolegów do wo
jewódzkich komitetów organizacji kongresu w wielu przy
padkach były pierwszymi spośród ponad 20 stowarzyszeń.
Wymienię tu dla przykładu tylko niektóre oddziały woje
wódzkie SGP, które jako pierwsze na swoim terenie wy
wiązały się z obowiązku złożenia wniosków do WKOK:
Łódź, Poznań, Katowice, Warszawa, Koszalin, Gdańsk.
Zarząd Główny SGP zorganizował 30 maja 1970 r. ogól
nopolską branżową konferencję przedkongresową poświę
coną dyskusji nad tezami VI Kongresu oraz wnioskami
i postulatami zgłoszonymi przez koła zakładowe i oddziały
wojewódzkie SGP. Konferencja ta umożliwiła omówienie
i przedyskutowanie wszystkich ważniejszych problemów
nurtujących środowisko geodezyjne oraz nadała kierunek
działalności oddziałom wojewódzkim w przygotowaniu się

do podsumowania działalności terenowej na wojewódzkich
konferencjach przedkongresowych.
W toku dyskusji stwierdzono, że w tezach przedkongreso
wych została całkowicie pominięta konstruktywna rola
geodezji w intensyfikacji gospodarki.
Uczestnicy przedkongresowej ogólnopolskiej konferencji
branżowej, organizowanej przez SGP, zobowiązali Zarząd
Główny naszego Stowarzyszenia do opracowania wniosków
do tez kongresowych oraz do właściwej reprezentacji na
szego zawodu na VI Kongresie Techników Polskich.
Ogólne kierunki rozwoju gospodarki narodowej, oświaty,
kultury oraz dalszego postępu społecznego i ekonomicznego
naszego kraju w latach 1971—1975 nakreślił w oparciu
o wyniki ogólnonarodowej dyskusji V Zjazd Polskiej Zjed
noczonej Partii Robotniczej, a skonkretyzowały na odcinku
inwestycji, planowania i zarządzania uchwały II Plenum
oraz na odcinku rewolucji naukowo-technicznej uchwały
IV Plenum KC PZPR.
Aczkolwiek podstawowe kierunki działania są dla nas
jasne, to jednak bliższe określenie podstawowych zadań
dla całego naszego zawodu, w związku z odbywającym się
obecnie kongresem jest na pewno celowe.
Problem rozwoju kadr jest przedmiotem specjalnej troski
SGP. Zagadnienia z tym związane były omawiane na wielu
szczeblach naszej organizacji społecznej oraz były przed
miotem dyskusji obrad dwu ostatnich sesji Rady Geodezyj
nej i Kartograficznej MSW.
Uchwała Rady Ministrów nr 306 jest próbą utworzenia
jednolitego systemu podnoszenia kwalifikacji wszystkich
pracowników w gospodarce narodowej, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na doskonalenie pracowników ze śred
nim i wyższym wykształceniem. Zgodnie z tą uchwałą
Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki koordynuje
całą działalność w dziedzinie dokształcania i doskonalenia.
Uchwała przewiduje, że dla pracowników zatrudnionych

Rozmewa z wiceministrem rolnictwa
dr inż. Longinem Cegielskim
W dniu 23 listopada 1970 r. wiceminister rolnictwa dr inż. Longin Cegielski przeprowadził roz
mowę z przedstawicielami zespołu redakcyjnego Przeglądu Geodezyjnego. W rozmowie wzięli udział
redaktor naczelny PG Stanisław Janusz Tymowski, redaktorzy działowi Konstanty Dumanski i Hen
ryk Jasiński oraz członek Rady Programowej PG Marian Szymański.

Jak Pan Minister widzi i ocenia rolę służby geodezyjnej
urządzeniowo-rolnej w resorcie rolnictwa?

Służba geodezyjna urządzeniowo-rolna resortu rolnictwa
odgrywała i odgrywa ważną rolę w realizacji polityki rol
nej władzy ludowej. Jeszcze w czasie działań wojennych
kończącej się drugiej wojny światowej geodeci byli pierw
szym zorganizowanym zespołem inteligencji technicznej,
który swą pracą przy realizacji reformy rolnej wsparł pro
gram reform społecznych, głoszonych w Manifeście Polskie
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Potem przyszły
prace przy osadnictwie i regulacjach rolnych na Ziemiach
Zachodnich i Północnych oraz wieloletnie prace przy kla
syfikacji i ewidencji gruntów, stwarzające przesłanki do
właściwej gospodarki ziemią nie tylko dla potrzeb rolnic
twa, lecz również dla potrzeb urbanizacji kraju. Ostatnio
na plan pierwszy wysunęły się prace przy scalaniu grun
tów połączone z gospodarką Państwowym Funduszem Zie
mi oraz ochroną użytków rolnych. Wszystkie te prace mają
podstawowe znaczenie dla całej gospodarki narodowej.
Nigdy dotychczas kraj nasz nie posiadał tak pełnej i tak
wszechstronnej dokumentacji w postaci map i rejestrów
dla swego podstawowego dobra, jakim jest ziemia. Za do
bre wykonanie tych prac, za czuwanie nad pełną przydat
nością tej dokumentacji, za prace przy stałej aktualizacji
rejestrów należą się geodetom służby urządzeniowo-rolnej
słowa wysokiego uznania.
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Jakie zadania ogólne, stojące przed resortem rolnictwa
w okresie planu 5-letniego, będą miały — zdaniem Pana
Ministra — największy wpływ na kierunki prac kadr geo
dezyjnych urządzeniowo-rolnych?
Postęp w gospodarce rolnej i zwiększenie produkcji rol
nej wymaga między innymi przeprowadzenia odpowiednich
zmian w strukturze przestrzennej gruntów, a to jest wiel
kie zadanie dla geodetów urządzeniowo-rolnych. Konieczne
jest usunięcie uciążliwej szachownicy i poprawienie roz
łogów gospodarstw, zwłaszcza zaś rozłogów państwowych
gospodarstw rolnych. W latach 1968—1970 prace takie zo
stały wykonane dla 2000 wsi o obszarze około 950 000 ha.
Dzięki nim zlikwidowano około 15% uciążliwej szachow
nicy istniejącej na terenie kraju, przekazano 180 000 ha
gruntów gospodarce uspołecznionej, poprawiając rozłogi w
ponad 1000 gospodarstwach uspołecznionych, w tym w 800
państwowych gospodarstwach rolnych. Prace te przyniosły
szybkie efekty gospodarcze, toteż plan 5-letni zakłada ich
kontynuowanie i rozwijanie. W latach 1971—1975 scalenia
i wymiany gruntów obejmą ponad 6000 wsi o obszarze po
nad 2 500 000 ha. Wykonanie tych prac usunie 45% istnie
jącej w kraju uciążliwej szachownicy gruntów.
Ogrom tych prac zilustrować można następującym przy
kładem. Scalenie 2 500 000 ha oznacza komasację kilkakrot
nie większej ilości działek. Na tym tyle wyrasta przed na
mi ogromne zagadnienie interesu ekonomicznego i społecz

na określonych stanowiskach, może być wprowadzony obo
wiązek systematycznego doskonalenia. Dotyczy to zwłasz
cza pracowników tych dziedzin, w których rozwój nauki
i techniki jest szczególnie szybki lub tych działów, w któ
rych konieczne jest posiadanie nowych wiadomości, jak
również pracowników zatrudnionych na stanowiskach wy
magających posiadania wiadomości i umiejętności nie uję
tych w normalnych programach studiów wyższych. Wy
kazy takich stanowisk będą ustalane przez poszczególne
ministerstwa dla swoich pracowników. W umowach o pracę
takich pracowników powinny być umieszczone odpowiednie
klauzule. Przy przeszeregowaniach i awansach pracowni
ków powinno być brane pod uwagę systematyczne podno
szenie kwalifikacji. Ministrowie są zobowiązani do opra
cowania planów potrzeb w dziedzinie podnoszenia kwali
fikacji:
a) dla kadr technicznych plany oparte na planie rozwoju
technicznego danego resortu z uwzględnieniem aktualnej
sytuacji kadrowej i przewidywanych zmian w strukturze
poszczególnych kadr, wywołanych postępem technicznym;
b) dla kadr kierowniczych plany oparte na przewidywa
nym rozwoju resortu i przewidywanej zmianie w systemie
planowania i zarządzania.
Plany powinny zawierać ponadto przewidywane formy
realizacji i zadania dla poszczególnych jednostek realizu
jących doskonalenie oraz środki finansowe dla koniecz
nych inwestycji i prowadzenia doskonalenia.
Jako podstawowe formy kształcenia i doskonalenia pra
cowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających
średniego lub wyższego wykształcenia przyjmuje się: 1 —
studia podyplomowe, 2 — kursy podyplomowe, 3 — kursy
specjalistyczne, 4 — staże, 5 — seminaria i sympozja, 6 —
konferencje naukowo-techniczne.
Studia podyplomowe mogą być organizowane wyłącznie

przez szkoły wyższe samodzielnie lub przy współpracy
z placówkami PAN i przemysłowymi lub branżowymi
instytutami naukowo-badawczymi. Pozostałe formy dosko
nalenia mogą być prowadzone przez instytucje państwowe
lub .społeczne. Wynikać z tego będą dla Stowarzyszenia
Geodetów Polskich nowe, bardzo trudne zadania, wiado
mo bowiem już nam, że większość resortów zatrudniają
cych geodetów zleci prowadzenie tego doskonalenia naszej
organizacji społecznej.
Doskonalenie obejmować więc będzie coraz większą ilość
inżynierów i techników, którzy na różnych kursach spe
cjalistycznych, sympozjach, seminariach i konferencjach
naukowo-technicznych będą uaktualniali i rozszerzali swój
zasób wiadomości w związku z dalszym postępem w sto
sowaniu 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
stałym wzrostem zapotrzebowania na specjalne prace geo
dezyjne w poszczególnych resortach.
Duże perspektywiczne znaczenie dla geodezji ma rozwój
urządzeń elektroniki kwantowej, głównie dla celów bez
pośrednich pomiarów odległości. Wymagać to będzie
w szczególności
nowych
rozwiązań konstrukcyjnych,
względnie ulepszania istniejących, a w kraju opracowanych
dalmierzy RG-IO i PA-1.
Poważne zadania w latach przyszłej 5-latki stoją przed
kadrą naukowców i inżynierów w dziedzinie elektronicz
nej techniki obliczeniowej, a przede wszystkim realizacji
produkcji maszyn matematycznych typu GEO, z uwzględ
nieniem wyposażenia w nie wszystkich geodezyjnych
przedsiębiorstw produkcyjnych i komórek naukowych.
Rozwój cybernetyki i coraz szersze stosowanie techniki
cyfrowej i maszyn elektronicznych do sterowania proce-

nego wielu jednostek gospodarczych, państwowych, spół
dzielczych i indywidualnych, wymagających nie tylko zna
jomości techniki, lecz również znajomości środowiska, ludzi
i ich psychiki.
Obok scaleń drugim wielkim zagadnieniem, jakie w pla
nie 5-letnim stanie przed geodetami urządzeniowcami rol

nymi, będzie gospodarka Państwowym Funduszem Ziemi.
Przewiduje się, że obszar gruntów Państwowego Funduszu
Ziemi, który w końcu 1970 roku wynosił 1 000 000 ha,
wzrośnie do 1975 roku do 1 800 000 ha w wyniku przejęcia
gospodarstw podupadłych, przejęcia za rentę, wymian, prze
jęcia gruntów za długi itp. Z obszaru tego około 500 000 ha

Wiceminister dr inż. Longin Cegielski w
czasie przeglądu programu prac scalenio
wych w woj. olsztyńskim na lata 1971—1975.
Od prawej: wiceminister dr inż. Longin
Cegielski, Czesław Szadziewicz — sekretarz
WK ZSL w Olsztynie, Czesław Jaworski —
dyrektor WBGiUR w Olsztynie, Marian Szy
mański — wicedyrektor Departamentu Urzą
dzeń Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Jó
zef Mucha — wiceprzewodniczący Prezy
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Olsztynie

sami technologicznymi 1 przetwarzania danych pozwoli na
kompleksową automatyzację prac geodezyjnych, co pro
wadzi do nowych form produkcji i zarządzania.
W najbliższym 5-leciu zasięg automatyzacji pomiarów
i prac geodezyjnych będzie szeroko propagowany (auto
matyczne kartowanie za pomocą urządzeń KART, auto
matyczna niwelacja przy maszynowym podbijaniu torów
kolejowych, automatyczne badanie odkształceń torów podsuwnicowych, kodowy pomiar kątów i kierunków itp.).
W nowym 5-letnim planie przewiduje się dalszy rozwój
budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, a w związ
ku z tym rozbudowę urządzeń komunalnych w miastach
i osiedlach oraz wzrastające coroczne inwestycje na ten cel
spowodują szybki rozrost wszelkiego rodzaju sieci i urzą
dzeń podziemnych. Troska o zapewnienie ekonomicznej
gospodarki terenami uzasadnia wystarczająco konieczność
wykonania pomiarów i sporządzenia inwentaryzacji urzą
dzeń podziemnych, co może być zabezpieczone wydaniem
ustawy o katastrze urządzeń podziemnych. Bardzo szybko
rozwijającą się dziedziną nauki jest fotogrametria. Już dziś
znaczna ilość klasycznych opracowań geodezyjnych wyko
nywana jest metodami fotogrametrycznymi. Jutro nato
miast przejdziemy całkowicie do sporządzania dokumen
tacji geodezyjnej, wykorzystując do tego celu zdjęcia foto
graficzne. Wymagać to więc będzie w niedalekiej przy
szłości:
— zmiany kierunku kształcenia kadr geodezyjnych,
— zmiany profilu produkcji istniejących przedsiębiorstw
geodezyjnych,
— opracowania nowych metod fotogrametrycznych do
zabezpieczenia stale rosnących zadań stawianych geodezji.
Wprowadzenie nowego postępu technicznego i równo
czesne podwyższenie kwalifikacji zawodowych stanowią
główne źródło założonego wzrostu pracy. Niemałą rolę po

otrzymają państwowe gospodarstwa rolne, 250 000 ha kółka
rolnicze, poniżej 100 000 ha Państwowe Gospodarstwa Leś
ne, 60 000 ha — spółdzielnie produkcyjne, a wreszcie około
100 000 ha zostanie sprzedane chłopom gospodarującym indy
widualnie.
Wszystkie te prace muszą przejść przez ręce geodety.
Wreszcie współpracy geodety wymagać będą inwestycje
rolnicze, budowlane, melioracyjne, zaopatrzenia wsi w wo
dę itp., które w okresie 1971—1975 mają wzrosnąć o po
nad 20%.
Realizacja tych wszystkich wiążących się z sobą zadań
przypadnie geodezyjnej kadrze urządzeniowo-rolnej, liczą
cej obecnie 5000 fachowców. Plan nie przewiduje większe
go liczbowego wzrostu tej kadry, lecz modernizację istnie
jącej bazy technicznej, lepsze wyposażenie w nowoczesny
sprzęt, przejście na elektroniczną technikę obliczeniową,
nowoczesne metody reprodukcji itp., a zatem wzrost prze
robu głównie przez zwiększenie wydajności pracy.
Jak w związku z tymi zadaniami ocenia Pan Minister
przebieg dyskusji Jachowych prowadzonych przez Stowa
rzyszenie Geodetów przed VI Kongresem Techników Pol
skich?

Geodezyjna służba urządzeniowo-rolna resortu rolnictwa
zainteresowana jest przede wszystkim pracami prowadzo
nymi w sekcjach: III — Gospodarka przestrzenna i X —
Rolnictwo i wyżywienie ludności. Wśród wielu wniosków
stawianych przez środowisko geodezyjne w dyskusjach
przedkongresowych, z punktu widzenia resortu rolnictwa,
na uwagę zasługują wnioski zgłoszone przez Stowarzyszenie
Geodetów Polskich, dotyczące unikania zakłóceń równo
wagi w środowisku przyrodniczym w związku z uprze
mysłowieniem kraju oraz wnioski dotyczące konieczności
dalszej rozbudowy ochrony użytków rolnych. Resort rol
nictwa w pełni popiera zaangażowanie geodezyjnej służby
urządzeniowo-rolnej w pracach przedkongresowych i uwa
ża VI Kongres Techników Polskich za wielkie i ważne wy
darzenie społeczne i techniczne mające znaczny wpływ na
mobilizację środowiska technicznego, przy realizacji naczel
nego hasła tego Kongresu „Technika w procesie intensyfi
kacji gospodarki”.
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winny odegrać również usprawnienia organizacyjne na
wszystkich szczeblach wykonawstwa od stanowiska robo
czego, przez brygady połowę, specjalistyczne pracownie ka
meralne, wydziały produkcyjne, aż do dyrekcji przedsię
biorstw geodezyjno-kartograficznych wraz z ich zakresem
działania oraz wielkością i rozmieszczeniem na obszarze
kraju. Usprawnienia te, inicjowane i dokonywane przez
cały czas realizacji planu 5-letniego, powinny
dać
w efekcie wskazaną przez II Plenum KC PZPR intensy
fikację gospodarowania w geodezji.
Stowarzyszeniu Geodetów Polskich przypada o tyle
większa rola w przyszłości, o ile sprawy nauki i techniki
jako potężnej dźwigni rozwoju ekonomicznego przybierają
na znaczeniu i wadze.
Wybitne osiągnięcia nauki i techniki nie powstają na
rozkaz ani też nie mogą się rozwijać prawidłowo w wa
runkach drobiazgowego nadzoru i biurokratycznej regla
mentacji. W klimacie swobodnej dyskusji, w twórczych
zespołach, w atmosferze ofiarności, koleżeństwa i patrio
tyzmu rodzi się inicjatywa, umacnia zdrowa ambicja i wy
trwałość w przezwyciężaniu trudności, które przecież
zawsze występują przy poszukiwaniu nowych dróg, nowych
koncepcji i rozwiązań.
Szczególnie mocno chciałbym podkreślić znaczenie
wszystkich form działalności społecznej inżynierów i tech
ników, które służą zacieśnieniu więzi przyjaźni i wzajem
nego zaufania między ludźmi naszego zawodu. Nie należy
takζev zapominać o zwykłych sprawach, troskach i kłopo
tach naszych członków SGP. Na aktywną postawę i wy
niki twórczej pracy wywierają one niemały wpływ,
a każdy objaw serdeczności, obrony, zrozumienia i opieki
lub przynajmniej życzliwego wyjaśnienia pomogą człon
kom naszej organizacji i umocnią dobrze rozumianą soli
darność zawodową i społeczną.

Jak Pan Minister widzi rolę Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w świetle nowych przepisów o dokształcaniu
i podnoszeniu kwalifikacji kadr geodezyjnych w rolnic
twie?

Jak już wyżej wspomniałem w planie 5-letnim nie prze
widuje się wydatniejszego zwiększenia liczebności kadr
geodezyjnych urządzeniowo-rolnych. Wykonanie zadań
przewidzianych planem ma być osiągnięte przez moderni
zację bazy technicznej i wprowadzenie postępu technicz
nego. Wymaga to stałego podnoszenia kwalifikacji zawo
dowych, opanowania nowych, bardziej nowoczesnych i wy
dajnych metod pracy. Dlatego też wprowadzenie nowoczes
nej techniki musi być powiązane z szeroko pomyślaną
akcją, mającą na celu uzupełnienie i podnoszenie kwalifi
kacji zawodowych. Ministerstwo Rolnictwa ma w tej dzie
dzinie przygotowany program szkoleniowy przewidujący
wszechstronną działalność poczynając od szkolenia podyplo
mowego, aż po kursy specjalistyczne. Przewiduje się przy
tym ścisłą współpracę ze stowarzyszeniami technicznymi
różnych specjalności, rolnikami, geodetami, meliorantami,
ogrodnikami itp. Ważnym elementem szkolenia mogą być
konferencje i narady naukowo-techniczne, sympozja, sesje
naukowe, konkursy jakości wykonywanych prac itp.
W dziedzinie szkolenia resort rolnictwa od dawna współ
pracuje ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich. Współpra
ca ta będzie nadal przez Ministerstwo Rolnictwa popierana
i rozwijana.
Co Chcialby Pan Minister przekazać kadrom urządze
niowo-rolnym za pośrednictwem Przeglądu Geodezyjnego?
Doceniając w pełni znaczenie pracy geodety życzę urządzeniowcom rolnym sukcesów w pracy zawodowej oraz za
dowolenia z wykonywanych prac i ich gospodarczych wy
ników. Geodeci urządzeniowcy rolni mogą być pewni, że
przy prowadzonych pracach spotykać się będą zawsze ze
strony resortu z taką pomocą, jaka jest możliwa w ramach
istniejących środków. Roboty nam nie zabraknie ani w
okresie najbliższego planu 5-letniego, ani w przyszłości.
Starajmy się wykonać ją dobrze, starajmy się doświadcze
nia dojrzałych kadr przekazać młodym, rozpoczynającym
pracę w swym zawodzie.
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Prof. michał odlanicki-poczobutt

Osiągnięcia naukowe geodezji i kartografii Dolskiej (1944-1969)

tyle
niki
rają
na
waglazych
triowyicież
zych

enie
echemleży
opowyływ,
>ieki
Ionsoli-

•tów
Tniu
nicrzeradr
idań
rniIlCZWOwyzesaną
Iifizieiący
plo>rzy
ymi
imi,
być
esje
?ół>raana

Izego?
zązavyże
ze
ach
w
ści.
zeym

UKD 528 (438):167,,1944/69"

Przewodniczący Komitetu Geodezji PAN
Kraków

I

Zadania naukowe i techniczne geodezji i kartografii obej
mują szeroki zakres zagadnień od teorii figury Ziemi
i wyznaczania jej rozmiarów, przez zakładanie podstawo
wych sieci geodezyjnych, sporządzanie map kraju do zło
żonych problemów gospodarczych rozwiązywanych przez
geodetów w ramach współpracy z przedstawicielami innych
dziedzin nauk przyrodniczych, technicznych i ekonomicz
no-społecznych. Szerokie i bliskie związki geodezji z życiem
gospodarczym, społecznym i kulturalnym kraju uzależ
niają jej rozwój w sposób szczególny od warunków ustro
jowych i stosunków gospodarczych, z których wynikają
zamówienia społeczne na prace geodezyjne i kartograficzne
zarówno badawcze, jak i techniczne. Współzależności te na
leży przytoczyć i wyraźnie podkreślić, przystępując do
omówienia rozwoju i osiągnięć nauk geodezyjnych w latach
1944—1969.
Następnie wydaj e się niezbędne przedstawienie choćby
przeglądu ogólnego warunków organizacyjnych, bazy ma
terialnej i technicznej oraz stanu kadrowego w dziedzinie
nauk geodezyjnych i kartograficznych jako podstawy wyj
ściowej do oceny osiągnięć naukowych.
W okresie międzywojennym rozwój geodezji napotykał
szczególne trudności organizacyjne i techniczne. Można tu
wymienić takie przeszkody, jak brak centralnego ośrodka
państwowego dyspozycji i koordynacji działalności geode
zyjnej w kraju, niedostateczna liczba kadr naukowych i nie
wystarczające podstawy materialne. Prace geodeżyjne tech
niczne prowadzone były odrębnie przez różne zaintereso
wane resorty, organa samorządowe i prywatnych wyko
nawców. W szkolnictwie wyższym ograniczano stopniowo
możliwości rozwojowe dwóch istniejących politechnicznych
ośrodków geodezyjnych w Warszawie i we Lwowie, prze
kształcając w 1934 r. samodzielny Wydział Geodezyjny Po
litechniki Warszawskiej na Oddział Mierniczy Wydziału
Inżynierii i utrzymując zaledwie 10 katedr geodezyjnych
w kraju w obu politechnikach oraz na wydziałach rolnych
i leśnych. Nie zorganizowano również instytutu lub za
kładu badawczego dla opracowywania zagadnień nauko
wych geodezji praktycznej.
W tych warunkach badaniami w dziedzinie geodezji zaj
mowali się tylko nieliczni pracownicy naukowi: T. Banachiewicz, L. Grabowski, L. Grzyb, S. Jachimowski, S. Kluźniak, W. Kolanowski, A. Kwiatkowski, J. Piotrowski,
E. Warchalowski, K. Weigel, E. Wilczkiewicz, W. Wojtan
i inni.
Ich wysiłkom zawdzięczamy szereg istotnych osiągnięć
naukowych, pomimo braku możliwości rozwijania na szer
szą skalę skoordynowanych badań zespołowych. Prace te
nie mogły jednak wyrównać zaległości z okresu zaborów,
ani też zaspokoić potrzeb bieżących kraju nie posiadającego
pełnego pokrycia podstawową siecią geodezyjną, ani aktual
nymi mapami. Stan geodezji polskiej analizowany był
zawsze z głęboką troską w opinii społecznej geodetów,
czego śmiałym wyrazem stały się przede wszystkim wnikli
we dyskusje i postępowe uchwały pierwszego kongresu
inżynierów miernictwa w lutym 1939 r. w Warszawie.
Niestety wypadki wrześniowe w 1939 r. przecięły wszelkie
starania o realizację postulatów organizacyjnych, technicz
nych i naukowych kongresu warszawskiego oraz dalszy
rozwój postępowej inicjatywy społecznej.
Okupacja hitlerowska w latach 1939—1945 niemal cał
kowicie zniszczyła geodezję i kartografię w Polsce, podob
nie jak i inne dziedziny nauki, techniki i życia gospodar
czego. Wywieziono geodezyjne materiały obserwacyjne,
obliczeniowe i znaczną część map oraz aparaturę geode
zyjną i fotogrametryczną; zniszczono zakłady, zbiory nau
kowe i biblioteki geodezyjne. Z nielicznej kadry naukowej
8 profesorów i pracowników naukowych zostało zamordo

wanych lub zmarło na skutek wyczerpania w obozach
koncentracyjnych.
Pomimo tak olbrzymich strat przystąpiono od razu,
w miarę wyzwalania obszarów kraju spod okupacji hitle
rowskiej w latach 1944—1945, do odbudowy działalności
geodezyjnej i do zorganizowania po raz pierwszy w historii
geodezji polskiej służby państwowej, Szkolmctwa i placó
wek badawczych w sposób dostosowany do aktualnych po
trzeb gospodarki narodowej.
W 1945 r. powstaje od dawna oczekiwany naczelny ośro
dek służby geodezyjnej pod kierownictwem prof. J. Pio
trowskiego — jako Główny Urząd Pomiarów Kraju wraz
z organami terenowymi, przekształcony w 1952 r. w Cen
tralny Urząd Geodezji i Kartografii, a od 1956 r. działa
jący jako Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Prezesami
Urzędu byli kolejno: prof. J. Piotrowski, prof. E. Warchałowski, mgr inż. J. Rabanowski. Obecnie funkcję tę
pełni mgr inż. B. Szmielew. Od 1952 r. obok Centralnego,
a obecnie — Głównego Urzędu jako ośrodka wiodącego
rozbudowują się również dwie resortowe służby geode
zyjne: w ramach organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki
Komunalnej — dla miast stanowiących województwa i po
wiaty miejskie oraz w pionie Ministerstwa Rolnictwa —
dla pozostałych obszarów kraju. Obok tego specjalne za
dania geodezyjne i kartograficzne wykonywane są przez
własne organa szeregu resortów gospodarczych jak mini
sterstwa: Komunikacji, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu
Ciężkiego, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego itd.
Równocześnie z GUPK utworzono przy nim w 1945 r.
organ doradczy Państwową Radę Mierniczą (PRM) i resor
towy Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy (GINB).
W skład PRM weszli przedstawiciele ośrodków nauko
wych i zainteresowanych resortów gospodarczych, dzięki
czemu Rada mogła podjąć szeroką dyskuję nad problema
mi perspektywicznego planowania i rozwoju działalności
geodezyjnej w kraju. W nowej strukturze organizacyjnej
służby geodezyjnej, po jej reorganizacji w 1952 r. utworzo
no w 1957 r. Radę Geodezyjną i Kartograficzną jako organ
opiniodawczy Ministra Spraw Wewnętrznych. Przewodni
czącym Rady jest obecnie prezes B. Szmielew.
Resortowy Instytut — GINB — powołano dla badań nad
podstawowymi zagadnieniami geodezji państwowej i aktu
alnymi problemami bieżącej produkcji geodezyjnej. Od
1955 r. ośrodek ten działa pod nazwą Instytutu Geodezji
i Kartografii (IGiK), rozwijając szeroką działalność w za
kresie badań naukowych w dziedzinie geodezji teoretycz
nej i praktycznej, normalizacji oraz informacji technicznej
i ekonomicznej. Instytut posiada obecnie 7 zakładów,
1 samodzielną pracownię, stację astronomiczno-geodezyjną
w Borowej Górze i fotogrametryczne pole doświadczalne
w terenie podgórskim.
Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. E. Warchałowski. W latach 1948—1951 kierowali nim kolejno
prof. B. Piątkiewicz i prof. T. Lazzarini. Od 1952 r. funkcję
tę pełni doc. S. Kryński.
W 1965 r. zorganizowano Dział Geodezji Wyższej i Astro
nomii Geodezyjnej, przemianowany później na Dział Geo
dezji Planetarnej, w Zakładzie Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie. Dział przejął i prowadzi Astrono
miczną Stację Szerokościową (ASS) w Borowcu. Zadaniem
tej placówki jest rozwijanie podstawowych kompleksów
badań geodezyjnych w ujęciu Ziemi jako planety, przy
szerokim wykorzystaniu metod geodezji satelitarnej. Orga
nizatorem i pierwszym kierownikiem Działu był doc. L. Ci
chowicz, a od 1968 r. funkcję tę pełni doc. W. Dobaczewska.
Badania naukowe oparte na zastosowaniu sztucznych sa
telitów Ziemi (SSZ) i organizację stacji obserwacji SSZ
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w Polsce podjęto z inicjatywy PAN już w 1957 r. Obecnie
czynnych jest 6 stacji SSZ w następujących obserwato
riach: UAM w Poznaniu, PAN w Borowcu, UW w Warsza
wie, WAT w Warszawie, PW w Józefosławiu, WSR
w Olsztynie.
Wśród ośrodków naukowych zajmujących się niektórymi
zagadnieniami geodezyjnymi w zakresie własnej tematyki
można jeszcze wymienić Centralny Urząd Jakości i Miar —
dawny Główny Urząd Miar (metrologia), Instytut Badaw
czy Leśnictwa (zastosowanie fotogrametrii i fotointerpretacji w leśnictwie) oraz Główny Instytut Górnictwa (geode
zja górnicza).
W szkolnictwie wyższym w dziedzinie geodezji, podob
nie jak i w innych dyscyplinach, przystąpiono do orga
nizowania studiów od razu, w miarę wyzwalania ziem
polskich spod okupacji hitlerowskiej. Już w 1944 r. reakty
wowano Oddział Mierniczy Wydziału Inżynierii Politech
niki Warszawskiej z tymczasową siedzibą w oswobodzo
nym Lublinie, a w 1945 r. po przeniesieniu Politechniki
Warszawskiej do oswobodzonej Warszawy powołano w niej
samodzielny Wydział Geodezyjny z oddziałami: Pomiarów
Podstawowych oraz Miernictwa Stosowanego i Urządzeń
Rolnych. Utworzono nowe katedry w zakresie fotogra
metrii, geodezji stosowanej i urządzeń rolnych, o których
powołanie starano się bezskutecznie w okresie międzywo
jennym. W 1953 r., po wprowadzeniu nowego podziału
studiów geodezyjnych na 6 specjalności: 1) geodezyjnych
pomiarów podstawowych, 2) kartografii, 3) fototopografii,
4) geodezyjnych urządzeń terenów rolnych, 5) geodezji inżynieryjno-przemysłowej i miejskiej1), 6) geodezji górniczej,
Wydziałowi Geodezyjnemu PW powierzono prowadzenie
pierwszych 5 specjalności, bez podziału na oddziały,
a 12.V.1954 r. Wydział otrzymał obecną swoją nazwę Wy
działu Geodezji i Kartografii. W 1968 r. utworzono na
Wydziale Oddział Poligrafii. Obecnie Wydział posiada
11 katedr z 18 zakładami (w tym 9 katedr geodezyjnych)
oraz Stację Astronomiczno-Geodezyjng w Józefosławiu. Ko
lejnymi dziekanami Wydziału w latach 1945—1969 byli:
prof. W. Wierzbicki, prof. B. Pigtkiewicz, prof. W. Nowak,
prof. T. Lazzarini, doc. F. Piątkowski, prof. J. Piotrowski,
prof. J. Różycki, prof. T. Lazzarini, prof. C. Kamela. Obec
nie od 10.V.1969 r. dziekanem jest prof. T. Lazzarini.
Po wyzwoleniu Krakowa powstał tu drugi ośrodek wyż
szych studiów geodezyjnych. Od 1.IV.1945 r. zorganizowano
Wydział Geodezyjny na Wydziale Inżynierii Wydziałów
Politechnicznych AGH, 1.1.1946 r. utworzono Oddział Mier
nictwa Górniczego na Wydziale Geologiczno-Mierniczym·
AGH, a od 1.X.1951 r. połączone zostały oba oddziały
i utworzono samodzielny Wydział Geodezji Górniczej
w AGH ze specjalnościami: geodezji górniczej oraz geo
dezji inżynieryjno-przemysłowej i miejskiej1). W 1969 r.
Wydział posiadał 8 katedr z 12 zakładami (w tym 5 katedr
geodezyjnych) oraz Wydziałowe Instrumentarium Geode
zyjne. Od 1.X.1969 r., w wyniku reorganizacji powołano
3 jednostki organizacyjne na Wydziale Geodezji Górniczej
AG im. S. Staszica: 1) Instytut Ochrony Powierzchni
Górniczej z 5 zakładami (dyr. prof. T. Skawina), 2) Insty
tut Geodezji z 7 zakładami (dyr. prof. Μ. Odlanicki)
i 3) Instrumentarium Geodezyjne (kier, mgr inż. J. Tom
czyk). Dziekanami Wydziału w latach 1951—1969 byli:
prof. T. Kochipański, prof. Μ. Odlanicki, doc. T. Skawina,
prof. J. Gomoliszewski, prof. Μ. Odlanicki, prof. Τ. Ska
wina, prof. Μ. Fuksa, a od 1.IX.1969 r. jest nim
doc. J. Siembab.
W 1960 r. utworzono 3 dalsze ośrodki wyższych studiów
geodezyjnych: 1) Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych na
Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej
(WSR) w Krakowie (od 1966 r. — 5 katedr), 2) Oddział
Geodezji Urządzeń Rolnych na Wydziale Melioracji Wod
nych WSR we Wrocławiu (4 katedry), 3) Zawodowe Stu
dium Geodezji Urządzeń Rolnych WSR w Olsztynie, prze
kształcone w 1967 r. na Wydział Geodezji Urządzeń Rol
nych (od 1967 r. — 5 katedr). Wydział posiada rozwinięty
już na wysokim poziomie ośrodek geodezji wyższej. Orga
nizatorem i pierwszym dziekanem tego Wydziału był
doc. W. Senisson. Obecnie dziekanem jest doc. W. Baran.
W 1957 r. powołano specjalność geodezji wojskowej
w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dgbrow’) Początkowa nazwa specjalności brzmiala „geodezja przemy
słowa”, później „geodezja inżynieryjno-przemysłowa”. Po ostat
niej reformie programów przyjęto nazwę „geodezji inżynieryj
no-przemysłowej i miejskiej".
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skiego. Szkolenie geodezyjne i kartograficzne zorganizowano
również w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Boha
terów Westerplatte.
Oprócz opisanych ośrodków wyższych studiów geodezyj
nych utworzone zostały katedry geodezyjne dla wydziałów
inżynierii, budownictwa, górnictwa, melioracji i leśnictwa
(15 katedr) innych wyższych uczelni.
We wrześniu 1969 r. (przed przejściem Wydziału Geodezji
Górniczej AGH na strukturę instytutową) istniało w kraju
46 katedr geodezyjnych.
Dla rozwoju nauk geodezyjnych mają również znaczenie
prace szeregu placówek uczelnianych z innych dziedzin
nauki, na przykład prace Obserwatorium Astronomicznego
UAM w Poznaniu — dla zagadnień geodezji planetarnej.
Po wojnie przed szkolnictwem geodezyjnym wyższym
i średnim stanęło kształcenie kadr jako zadanie szczególnie
pilne. Należało przede wszystkim wyrównać braki spowo
dowane zamknięciem szkół wyższych w okresie wojny
i stratami poniesionymi w latach okupacji wśród absolwen
tów przedwojennych. Następnie trzeba było zaspokajać na
rastające szybko zapotrzebowanie na geodetów o wysokich
kwalifikacjach w związku z dynamicznym rozwojem prze
mysłu i innych dziedzin gospodarki narodowej. Zadania te
w okresie XXV-Iecia wykonywane były przez szkolnictwo
z dużymi sukcesami. Wyszkolono niezbędne kadry o wy
sokim poziomie przygotowania do nowoczesnej pracy za
wodowej. Dla scharakteryzowania osiągnięć szkolnictwa
można przytoczyć następujące liczby: w 1945 r. było
w kraju około 2000 geodetów i praktyków (w tym około
400 inżynierów), a do końca 1970 r. kadry geodezyjne
osiągną stan około 13 000 osób2) (w tym około 4000 ma
gistrów inżynierów i inżynierów).
Podstawową formą szkolenia kadr geodezyjnych są
studia stacjonarne (dzienne). Oprócz tego prowadzone są
studia zaoczne i eksternistyczne dla pracujących. Podno
szenie kwalifikacji magistrów inżynierów realizowane jest
na studiach podyplomowych, organizowanych w uczelniach
wyższych.
Obok działalności dydaktycznej i wychowawczej rozwi
jane były również w katedrach od początku w szerokim
zakresie prace naukowe. Pracownicy naukowi katedr geo
dezyjnych pełnili często szereg odpowiedzialnych funkcji
ogólnouczelnianych, w szczególności w komisjach senackich
i kierownictwie uczelni. Rektorami byli: prof. E. Warchałowski na Politechnice Warszawskiej, prof. Z. Kowalczyk
i prof. T. Kochmański w AGH. Funkcje prorektorów peł
nili: prof. R. Hlihowicki
w WSR we Wrocławiu,
prof. Μ. Odlanicki w AGH w Krakowie i prof. J. Różycki
na Politechnice Warszawskiej. E. Łączny jest obecnie
zastępcą komendanta do spraw naukowych w Wyższej
Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
Momentem przełomowym dla organizacji badań nauko
wych był I Kongres Nauki Polskiej w 1951 r., w ramach
którego Podsekcja Geodezji i Miernictwa Polowego prze
prowadziła krytyczną analizę dotychczasowego dorobku
naukowego oraz opracowała wytyczne w sprawie przy
szłych kierunków i zasad planowania badań
Ważnym osiągnięciem Kongresu było przygotowanie
podstaw do powołania ustawą z 30.X.1951 r. Polskiej Aka
demii Nauk jako najwyższej instytucji naukowej w kraju.
Geodezję włączono w PAN do Wydziału III — Nauk Ma
tematyczno-Fizycznych, Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych (Nauk o Ziemi). Jako jednostkę organizacyjną
reprezentującą wszystkie dziedziny geodezji w PAN powo
łano 16.XII.1952 r. Komitet
Geodezji przy Wydziale
III PAN, na podstawie uchwały nr 95/52 Sekretariatu Nau
kowego Prezydium PAN. Pierwszym przewodniczącym Ko
mitetu był prof, dr E. Warchalowski. Od 1953 r. funkcję tę
pełni prof. Μ. Odlanicki. Wiceprzewodniczącymi byliprof. Μ. Odlanicki (1952—1953), doc. H Leśniok (1953—1956),
a obecnie są nimi prof. J. Różycki (od 1956 r.) i prezes
GUGiK B. Szmielew (od 1966 r.). Sekretarzami naukowymi
Komitetu byli: doc. S. Kryński, doc. J. Jasnorzewski, prof.
C. Kamela, prof. J. Radecki, a od 1966 — jest nim doc.
W. Dobaczewska. W skład Komitetu wchodzi obecnie 30 osób
Przy Komitecie działają obecnie 3 sekcje problemowe:
Sekcja Ruchu Wirowego Ziemi i Ruchów Bieguna (9 osób).
s) Wedlug danych statystycznych opublikowanych w Przeglądzie
Geodezyjnym nr 12/1969, s. 489.

Sekcja do Spraw Badań Współczesnych Ruchów Skorupy
Ziemskiej (16 osób) i Sekcja Obliczeń Geodezyjnych
(14 osób). W 1969 r. podjęto prace przygotowawcze do po
wołania Sekcji Kartograficznej.
Zadaniem Komitetu Geodezji PAN jest koordynacja
badań w zakresie nauk geodezyjnych w kraju, a w szcze
gólności opracowywanie wytycznych kierunkowych do pro
jektów perspektywicznych planów rozwoju nauki oraz
okresowych planów badań podstawowych, koordynowanie
całości badań podstawowych w kraju, dokonywanie oceny
stanu i
organizacji nauki, podejmowanie inicjatywy
w sprawie badań oraz uzupełnienia i organizacji sieci pla
cówek naukowych, organizowanie dyskusji i konferencji
naukowych, inicjowanie i opiniowanie spraw w zakresie
współpracy naukowej z zagranicą, opiniowanie zamierzeń
i podejmowanie inicjatywy w sprawach wydawnictw nau
kowych, współdziałanie przy wprowadzaniu w życie wy
ników badań naukowych.
W okresie 17-letniej działalności Komitet wykonał szereg
prac koordynacyjnych w zakresie badań geodezyjnych.
Obecnie zespół Komitetu dokonuje krytycznej oceny stanu
badań w dziedzinie geodezji w okresie 25-lecia PRL
i opracowuje główne kierunki rozwoju badań na lata
1971—1975 oraz plan perspektywiczny na okres 1976—1985.
Komitet był inicjatorem i wykonał niezbędne prace przy
gotowawcze do powołania w 1965 r. Działu Geodezji Pla
netarnej PAN.
W latach 1953—1965 Komitet Geodezji prowadził własne
badania w formie prac zleconych. W 1970 r. podjęte zostało
udzielenie dotacji Komitetu na badania w placówkach nau
kowych poza PAN. według ustalonego planu. Komitet
organizuje przeciętn:e po 2—3 zebrania naukowe i kolok
wia rocznie.
Komitet posiada duże osiągnięcia w zakresie współpracy
z zagranicą. Zorganizowano wyjazdy delegatów na około
30 kongresów i konferencji naukowych. Na każde zgro
madzenie ogólne Międzynarodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej (MUGG) przygotowuje się i publikuje referaty
naukowe autorów polskich. W 1959 r. Komitet zorganizo
wał z pełnym sukcesem I Międzynarodowe Sympozjum
Obliczeń Geodezyjnych w Krakowie, którego wyniki do
prowadziły do utworzenia Specjalnej Grupy Studiów 1.21
w Międzynarodowej Asocjacji Geodezji — MAG — MUGG
pod przewodnictwem delegata Polski. Przedstawiciele Ko
mitetu Geodezji PAN powołani zostali na szereg stano
wisk kierowniczych w międzynarodowych organizacjach
geodezyjnych (MUGG, MAG, KAPG, COSPAR).
Oprócz Komitetu Geodezji przy Wydziale III PAN
w Warszawie, w latach 1959—1968 działała Sekcja Geode
zyjna przy Komisji Nauk Technicznych, a po reorgani
zacji — od 1968 r. istnieje Komisja Gormczo-Geodezyjna
przy Oddziale PAN w Krakowie. Zespół ten prowadzi ba
dania naukowe i ożywioną działalność odczytową. Prze
wodniczącym Komisji (poprzednio Sekcji) jest prof. Z. Ko
walczyk, sekretarzem dr K. Greń.
W 1957 r. powołano Zespół Historii Geodezji przy Ko
mitecie Historii Nauki i Techniki PAN w Warszawie. Od
1959 r. Zespół ten działa przy Zakładzie Historii Nauki
i Techniki Wydziału I PAN w Warszawie. Zespół inicjuje
i koordynuje badania i wydawnictwa oraz organizuje ze
brania i dyskusje naukowe w zakresie historii geodezji
i kartografii. Przewodniczącymi Zespołu byli: prof. B. Piątkiewicz (1957—1958) i Μ. Milewski (1958—1961). Od
1962 r. funkcje przewodniczącego pełni prof. J. Gomoliszewski. Obowiązki sekretarza w latach 1957—1966 pełnił
mgr inż H. Skolimowski, a od 1966 r. pełni je dr inż. Z. Traczewska-Białkowa.
W Komitecie do Spraw Badgń i Pokojowego Wykorzy
stania Przestrzeni Kosmicznej PAN powstała obecnie
Sekcja Geodezji Satelitarnej PAN,
którą prowadzi
doc. W. Dobaczewska.
Wśród placówek PAN w Warszawie, ze współpracy któ
rych mogą korzystać ośrodki geodezyjne, należy jeszcze
wymienić Centrum Obliczeniowe PAN.
Zawsze cenne były inicjatywy i akcje Stowarzyszenia
Geodetów Polskich i Polskiego Towarzystwa Fotograme
trycznego oraz Sekcji Miernictwa Górniczego Stowarzysze
nia Inżynierów i Techników Górnictwa, które organizując
liczne dyskusje i konferencje naukowo-techniczne na
aktualne tematy, pobudzały rozwój myśli
naukowej
w ścisłym powiązaniu z potrzebami życia' gospodarczego.
SOP powstało w 1945 r. Kolejnymi jego przewodniczą
cymi byli: mgr inź B. Łącki, mgr inż. W. Barański,

inż. I. Szantyr, inż. L. Michalczyk, mgr inż. W. Kłopociński,
doc. R. Koronowski, obecnie funkcję tę pełni dr S. Pachuta.
Polskie Towarzystwo Fotogrametryczne zostało zorgani
zowane w 1957 r. Przyjęło ono nazwę i nawiązuje do tra
dycji PTF działającego w latach 1930—1939. Przewodniczą
cym PTF od wznowienia jego działalności jest prof.
Μ. B. Piasecki.
Sekcję Miernictwa Górniczego SITG zorganizowano
w 1959 r., jej przewodniczącym od chwili założenia jest
dr B. Skinderowicz. W końcu 1969 r. Sekcja została prze
mianowana na Główną Komisję Miernictwa Górniczego.
Ważnym czynnikiem ułatwiającym rozwój działalności
wszystkich geodezyjnych placówek naukowych i naukowodydaktycznych w kraju było sprawne zorganizowanie akcji
wydawniczej, powierzonej w zakresie geodezji i kartografii,
przede wszystkim Państwowemu Przedsiębiorstwu Wydaw
nictw Kartograficznych.
Według obliczeń Branżowego Ośrodka Informacji Tech
nicznej i Ekonomicznej IGiK w okresie lat 1945—1969 uka
zało się około 280 tytułów wydawnictw zwartych geode
zyjnych i kartograficznych (w 20-leciu 1918—1939 —
wg obliczeń autora — około 120 pozycji).
Dużym osiągnięciem naukowym i kulturalnym są liczne
wydawnictwa map i atlasów, z monumentalnym Atlasem
Swiata Służby Topograficznej WP na czele.
Ważną rolę dla rozwoju nauk geodezyjnych odgrywa
szereg wydawnictw ciągłych, w których publikowane są
bieżące opracowania naukowe. Są to: Geodezja i Karto
grafia — organ Komitetu Geodezji PAN pod redakcją
prof. J. Różyckiego (wydano już 18 tomów roczników),
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii (red. prof. J. Ra
decki), Biuletyn Polskich Obserwacji Sztucznych Satelitów
(red. dr J. Zieliński) — organ Grupy Współdziałania „Ba
dania naukowe za pomocą obserwacji SSZ” PAN, prze
kształcony w 1965 r. w wydawnictwo ukazujące sie w ję
zyku angielskim pt. Artificial Satellites (red. prof. W. Zonn),
Zeszyty Naukowe (GEODEZJA) Politechniki Warszawskiej
(red. doc. R. Koronowski, obecnie doc. Z. Adamczewski)
i AGH (red. prof. Μ. Odlanicki, doc. Μ. Milewski
i doc. B. Ney), seria GEODEZJA Komisji Gorniczo-Geodezyjnej Oddziału PAN w Krakowie (red. dr J. Jachimski);
miesięcznik
Przegląd
Geodezyjny
—
organ
SGP
(red. mgr inż. St. J. Tymowski); kwartalnik Polski Prze
gląd Kartograficzny, wydawany od 1969 r. przez PPWK,
wspólnie z Polskim Towarzystwem Geograficznym (red.
prof. F. Uhorczak).
Rozwijają się również, niezbędne dzisiaj dla pracowni
ków naukowych i inteligencji technicznej, prace bibliogra
ficzne i dokumentacyjne Instytutu Geodezji i Kartografii
i innych instytucji. Na podstawie tych opracowań sporzą
dzane są karty dokumentacyjne, które rozpowszechnia
Centralny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej
i Ekonomicznej. Instytut Geodezji i Kartografii opraco
wuje również dokumentację polskiej literatury dla wy
dawnictw ,,Bibliographia Geodaetica" redagowanego i pu
blikowanego w Dreźnie jako międzynarodowa bibliografia
geodezyjna Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (Część I —
geodezja wyższa) i Międzynarodowej Federacji Geodetów
(część II — geodezja ogólna i gospodarcza).
Wśród trudności występujących przy starcie każdej z po
wołanych w okresie XXV-Iecia placówek badawczych
i naukowo-dydaktycznych należy wymienić przede wszyst
kim dotkliwe braki w wyposażeniu w nowoczesną apara
turę pomiarową. Nie można powiedzieć, że wyposażenie
zakładów i laboratoriów w aparaturę osiągnęło już stan
zadowalający, co jest zupełnie zrozumiałe, jeżeli wziąć pod
uwagę z jednej strony fakt wywiezienia przez okupanta
hitlerowskiego niemal wszystkich cenniejszych przyrządów,
a z drugiej — brak krajowej produkcji instrumentów pre
cyzyjnych. Niemniej jednak okres XXV-Iecia zamyka się
poważnymi osiągnięciami w uzupełnianiu wyposażenia
instrumentalnego w zakresie przyrządów kątomierczych
i niwelacyjnych, dalmierzy, sprzętu fotogrametrycznego,
kartograficznego i automatów rachunkowych. Instrumenty
otrzymujemy z importu, ale obok tego poważną pozycję
laboratoryjna stanowią własne nowoczesne konstrukcje,
które są osiągnięciami nolskiej myśli naukowej i tech
nicznej. Wśród przykładów polskich konstrukcji można
wymienić następujące instrumenty i przyrządy: fotogra
ficzne kamery satelitarne PO-1, PO-2: zegary kwarcowe;
dalmierze radiowe KG-I, OG-1, RG-I i RG-10; elektro
niczne maszyny cyfrowe UMC-I i UMC-2 oraz specjali
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styczne maszyny geodezyjne GEO-I i GEO-2; automa
tyczny koorrdynatograf KART-2, analog fotoelektryczny do
wyznaczania parametrów deformacji górotworu objętego
wpływami eksploatacji górniczej, elektroniczne urządzenie
do automatycznego wykonania modeli przestrzennych te
renu o wyrównanych powierzchniach na podstawie map
warstwicowych; zestawy instrumentów do zautomatyzowa
nego wyznaczania odkształceń zapór wodnych i torów
suwnic; urządzenie fotoelektryczne do pomiarów odkształ
ceń obiektów, przyrząd do pionowania elementów wielko
wymiarowych w budownictwie; centrownik Iibelowy; elek
troniczne przyrządy do geodezyjnej lokalizacji przewodów
podziemnych itd.
Na zakończenie przeglądu warunków rozwoju działal
ności naukowo-dydaktycznej w geodezji i kartografii na
leży scharakteryzować sytuację kadrową w okresie
XXV-Iecia. Ksrfalcenie nowej kadry naukowej organizo
wano przede wszystkim na drodze przewodów doktorskich
i habilitacyjnych. Stosowano różne formy organizacji
kształcenia i pomocy w poszczególnych okresach, jak aspi
rantura krajowa i zagraniczna, tak zwane indywidualne
wieloletnie plany rozwoju pomocniczych pracowników
naukowych, staże naukowe, stypendia doktoranckie i ha
bilitacyjne, a ostatnio organizowane są studia doktoranckie
stacjonarne i zaoczne. Stan obecny kierowniczej kadry
naukowej i naukowo-dydaktycznej we wszystkich placów
kach geodezyjnych w kraju obejmuje 62 profesorów zwy
czajnych i nadzwyczajnych oraz docentów. Osiągnięcie tego
stanu należy ocenić jako poważny dorobek ośrodków nau
kowych w dziedzinie rozwoju kadry naukowej.
Przedstawiona analiza ogólna nowych, wciąż rozwijają
cych się form organizacyjnych, jak również podana krótka
charakterystyka bazy materialnej i technicznej oraz stanu

rozwoju kierowniczej kadry naukowo-dydaktycznej, są to
elementy, które w dużym stopniu naświetlają już osiągnię
cia naukowe i dydaktyczne geodezji polskiej. Równocześnie
elementy te stanowią podstawę wyjściową dla merytorycz
nej oceny dorobku naukowego w geodezji i kartografii
polskiej w okresie minionego XXV-Iecia. Na tle przepro
wadzonych analiz można będzie przedstawić najważniejsze
osiągnięcia naukowe XXV-Iecia, wyjaśnić czy wykorzy
stane zostały należycie istniejące możliwości organizacyjne,
techniczne i kadrowe dla wypełniania aktualnych zadań
nauki i zaspokajania potrzeb życia gospodarczego i wreszcie
rozpatrzyć dalsze główne kierunki rozwoju naukowego
geodezji i kartografii.
W pierwszym okresie po wojnie skoncentrowano wy
siłki nad modernizacją prac obserwacyjnych i metod za
kładania podstawowych sieci geodezyjnych oraz wykonania
jednolitych map topograficznych i zasadniczych w okre
ślonym układzie i odpowiednich skalach jako danych geo
dezyjnych i materiałów kartograficznych, niezbędnych
i szczególnie pilnych dla potrzeb gospodarki narodowej
i obronności kraju, a zarazem stanowiących podstawę do
badań i kompleksowej interpretacji problemów naukowych
geodezji.
W ramach objętości niniejszego opracowania trudno
byłoby przedstawić wyczerpująco wszystkie ważniejsze
osiągnięcia naukowe XXV-Iecia oraz podać autorów po
szczególnych badań, tym bardziej że szereg prac wykona
nych zostało zespołowo. Z tych względów w drugiej części
artykułu omówione będą przykładowo tylko niektóre wy
niki badań bez podania autorów, których nazwiska zresztą
są ogólnie znane z ogłoszonych odpowiednich publikacji.
c.d.n.

Mgr inż. CEZARY LIPERT
Warszawa

Międzynarodowa Narada Techniczna w Weimarze
W ramach obchodów XX-Iecia Niemieckiej Republiki De
mokratycznej odbyła się w Weimarze od 18 do 20.IX.1970 r.
narada techniczna, zorganizowana przez Verband für Ver
messungswesen und Kartographie oraz Gesellschaft für
Photogrammetrie — stowarzyszenia działające w ramach
Kammer der Technik — odpowiednika naszej Naczelnej
Organizacji Technicznej.
Z uwagi na uroczysty charakter narady, do udziału w niej
zaproszeni zostali przedstawiciele państw socjalistycznych.
Udział w naradzie wzięli:
— z Bułgarskiej Republiki Ludowej P. Matov, J. Kacarski, E. Penew,
— z Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej: G. Solc
(Bratysława), R. Kudelasek (Brno),
— z Federacyjnej Republiki Jugosławii: J. Golorej,
H. Kovaëevic, V. Dutina, Μ. Ćorawić,
— z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: C. Lipert,
Μ. Kwiatkowski,
— Z Węgierskiej Republiki Ludowej: G. Hegyi, T. Hor
vath, B. Jagasits, Μ. Berki.
— ze Związku Radzieckiego: A. Μ. Komkow, Μ. G. Gerasimienko,
Otwarcia narady i powitania jej uczestników dokonał
przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów i Kartografów
NRD mgr inż. Kaschka. W prezydium zasiedli: mgr inż.
Kaschka, prof, dr Rüger, przewodniczący Stowarzyszenia
Fotogrametrów NRD oraz znany konstruktor firmy Carl
Zeiss z Jeny, mgr inż. Ή. Schoeler, który sprawnie prze
wodniczył obradom.
Z ramienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii NRD
przemawiał prezes inż. Patajzat, który scharakteryzował
dotychczasowy rozwój geodezji w XX-Ieciu istnienia pań
stwowości NRD oraz perspektywy dalszego jej rozwoju,
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a na zakończenie przemówienia życzył uczestnikom narady
owocnych obrad.
Przedstawiciele stowarzyszeń geodezyjnych państw de
mokracji ludowej złożyli Stowarzyszeniu Geodetów NRD
gratulacje z okazji dotychczasowych osiągnięć i przekazali
życzenia dalszego, jak najlepszego rozwoju.
Referat wprowadzający wygłosił inż. Shilling, dyrektor
Biura Techniki i wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii NRD. Omówił on w formie ogólnej poszczgólne etapy rozwoju społeczeństwa, akcentując charaktery
styczne cechy rozwoju nauki i techniki; powstawanie no
wych dziedzin w oparciu o matematykę, fizykę i chemię.
Nakreślił kierunki dalszego rozwoju gospodarki narodowej
w kompleksowej automatyzacji procesów wytwarzania.
Określił zadania i miejsce inteligencji twórczej w walce
klasowej. Mówił o dynamicznym rozwoju postępu nauki
i techniki w ustroju socjalistycznym, w którym główną rolę
spełnia wychowanie i kształcenie młodych kadr inżynier
skich. Podkreślił, że do 1980 r. zautomatyzowana zostanie
aktualizacja map topograficznych.
Rozwiązanie niezbędnych zadań technicznych stawia przed
kadrą inżynieryjną wiele problemów nie tylko z dziedziny
techniki.
W ostatnich 4 latach „Kammer der Technik” przy kształ
ceniu nowych kadr zwraca uwagę na koncentrację w wy
konywaniu zadań selektywnych, łącząc zagadnienia poli
tyczne z konkretnymi zagadnieniami technicznymi.
Mgr inż. Schiller (Berlin) omówił aktualny stan rozwoju
i udziału kolektywnej socjalistycznej pracy Domu Tech
nika w zadaniach państwowej służby geodezyjnej i karto
graficznej oraz w wykonaniu dokumentacji nieruchomości
w NRD. Podkreślił on stałe zaostrzenie walki pomiędzy
klasą robotniczą a imperializmem i że w walce tej główną
siłą jest system socjalistyczny. Ważną więc jest sprawa
rozwijania współprocy państw socjalistycznych.

Rozwój sił postępowych i planowe opanowanie spraw
ogólnego rozwoju jest decydującym wskaźnikiem osiągnięć
w walce klasowej. Również prawa ekonomiczne np. o sta
łym podnoszeniu wydajności pracy, prawo o rosnącym po
dziale pracy, określają naszą działalność. Zaspokojenie
ogólnych potrzeb metodami efektywnymi jest celem dzia
łalności naukowo-technicznej i ekonomicznej.
Planowy rozwój i wykorzystanie sił twórczych decyduje
o osiągnięciach założonych celów. Przygotowanie produkcji
nabiera coraz to większego znaczenia. Osiąga się to głów
nie drogą przekształcenia nauki w siłę wytwórczą, do czego
wymagane są wielostronne formy kolektywnej, socjalistycz
ne
współpracy. Dom Technika, jako socjalistyczna
organizacja inżynierów — to wielka wspólna siła wnosząca
swój wkład w rozwiązanie wymienionych wyżej zadań. Tym
samym jest ona umocnieniem materialno-technicznej bazy
NRD. Konieczność socjalistycznej współpracy wynika ze zło
żoności technicznych i ekonomicznych problemów przy
opanowaniu naukowo-technicznej rewolucji, która potrze
buje obiektywnie kompleksowego zastosowania różnorod
nych specjalistów. W miarę wprowadzania systemu ekono
micznego planowania i kierownictwa, pokrywane są stale
rosnące potrzeby, przede wszystkim dzięki stałemu wzro
stowi wydajności pracy. W latach 1963—1970 wydajność
pracy wzrosła 2,5-krotnie. W okresie perspektywicznym
1971—1975 niezbędne jest dalsze podwyższenie wydajności
pracy (2,2-krotnie).
Najważniejszym źródłem wzrostu wydajności pracy jest
rozwój sił wytwórczych, przede wszystkim siły roboczej,
a w szczególności podwyższenie poziomu kwalifikacji, roz
wój środków produkcji oraz współczesnych przyrządów
i technologii włącznie z wykorzystaniem naukowo-technicz
nych możliwości badań i rozwoju, jak również przebudo
wanie systemu planowania i kierownictwa w ramach reali
zacji ekonomicznego systemu socjalistycznego.
Stopień rozwoju socjalistycznej, kolektywnej współpracy
pozwalający na zrealizowanie tych osiągnięć charakteryzuje:
— organizowanie zespołów potrzebnych do bezpośredniego
rozwiązania zadań technicznych,
— ujęcie w kołach studiowania wiadomości w ramach
nauczania i podwyższania kwalifikacji,
— organizowanie kolektywnej i planowej współpracy.
Na podstawie planów ważniejszych prac, uzgodnionych
z kierownictwem państwowym, geodeci biorą aktywny
udział w rozwiązywaniu zadań socjalistycznej wynalazczoś
ci i racjonalizacji. W ciągu ostatnich 4 lat rozwiązano 508
tematów racjonalizatorskich na podstawie uzgodnień lub
umów. Otrzymano przy tym 9,1 min marek efektu ekono
micznego. Wyników tych nie można byłoby otrzymać bez
kwalifikowanej kadry.
Podwyższanie kwalifikacji jest jednym z podstawowych
zadań Domu Technika, a tym samym i Związku Geodetów
i Kartografów NRD. Przeprowadzono olbrzymią prace.
W ciągu ostatnich 4 lat odbyło się 158 kursów, 703 wykła
dy, 302 naukowo-techniczne przedsięwzięcia oraz 291 przy
padków wymiany doświadczeń. Co roku uczestniczyło w tych
poczynaniach 6000 członków, co oznacza, że każdy z nich
uczestniczy rocznie w 4 imprezach podwyższających kwali
fikacje. Dalszym ważnym problemem jest praca kolektyw
na przy kierowaniu różnorodnymi procesami.
Przeanalizowano jakość roli kierowniczej stowarzyszenia,
również odnośnie do pracy kolektywnej poszczesólnvch orffənów, w zarządach których pracuje około 15% członków
stowarzyszenia.
W latach 1965—1968 zorganizowano ogółem 250 przedsię
wzięć z około 800 osobnymi imprezami. Prezydium stowarzvszenia wychodziło z założenia, że należy ulepszać metody
i formy Orsanizacyjne kierownictwa zgodnie z wzrastają
cymi potrzebami, wynikającymi z osiągnięć rozwiniętego
ogólnego systemu, dążąc do zapewnienia:
— ideowo-polityczno-wychowawczej pracy i stałego pod
wyższania kulturalno-oświatowego poziomu członków,
— zastosowania uchwał partii i rządu,
— wniesienia wkładu do osiągnięć socjalistycznego syste
mu oświaty,
— pełnego wykorzystania nauki jako siły twórczej.
Wychodząc z tych podstawowych założeń postanowiono
zorganizować tak prace organu Domu Technika, jakim jest
Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów NRD, ażeby była
ona skierowana głównie na stałe podwyższanie poziomu
wyszkolenia politycznego i kulturalnego członków Stowa

rzyszenia, jak również techniczno-ekonomicznego rozwoju
geodezji i kartografii, dokumentacji nieruchomości i innych
dziedzin. Praca Domu Technika powinna być nacelowana
na główne zadania wspomnianych dziedzin.
Dla osiągnięcia tych celów przez organizację Domu Tech
nika, praca powinna się kształtować w następujących zada
niach:
— wypracowanie socjalistycznej świadomości w oparciu
o uchwały partii i rządu,
— podwyższenie kwalifikacji większej ilości członków,
— osiągnięcie maksymalnie ekonomicznego efektu z po
stępu naukowo-technicznego,
— przyciągnięcie większej liczby członków do kolektywnej
współpracy.
Zadanie polega na osiągnięciu maksymalnych wyników
przy minimalnych nakładach. Głównym zadaniem jest właś
ciwe włączenie się społecznej pracy Domu Technika w gra
nice zadań państwowych. Przy dalszej działalności głównym
problemem jest wniesienie określonego wkładu odpowiada
jącego możliwościom organizacji inżynierów, służącego do
rozwiązania zadań państwowych. Droga do rozwiązania tych
problemów — to socjalistyczna praca kolektywna. Na tej
podstawie zorganizowano nowy model zarządzania.
Mgr inż. Berger (Berlin) omówił temat „Fotogrametria
w sporządzaniu map i planów skal dużych”, analizując
osiągnięcia NRD w ostatnich 10 latach w zakresie stoso
wania fotogrametrii. W zasadzie wykonano mapy i plany
w skalach 1 : 5000, 1 :1000 i 1 :2000. W pracach tych osiąg
nięto poziom światowy w dokładnościach, wydajności i eko
nomii. Zasadnicze znaczenie w rozwoju techniki i technolo
gii miało:
— ulepszenie jakości zdjęć lotniczych, co pozwoliło na
zmniejszenie skali zdjęć o około 20%,
— zastosowanie triangulacji blokowej, co pozwoliło na
zaniechanie polowego określenia punktów,
— wprowadzenie we właściwym czasie metody grawero
wania i prowadzenia pracy na stereokartującym przyrzą
dzie przez jednego obserwatora,
— stałe podnoszenie dokładności fotogrametrycznego po
miaru wysokości od 0,1 do 0,2%o wysokości lotu.
Od samego początku przeprowadzano analizy ekonomicz
nego efektu fotogrametrii. W zagadnieniu tym ważne jest
zmniejszenie pracy ludzkiej w kosztownych procesach pro
dukcyjnych mających miejsce przed i po opracowaniu zdjęć
lotniczych. Dzięki scentralizowaniu prac fotogrametrycznych
stworzone zostały dogodne warunki do efektywnego stoso
wania maszyn elektronowych przy opracowaniu danych
i w celu pełnego wykorzystania wysoko wydajnych przy
rządów i automatów.
Odnośnie do konieczności i celowości automatyzacji spo
rządzania map metodami fotogrametrycznymi — przede
wszystkim należy polepszyć system wykonywania zdjęć lot
niczych.
Celem automatyzacji powinno być przy tym obiektywne
zapewnienie w maksymalnym stopniu informacyjnej treści
zdjęcia. Pożądane byłoby otrzymanie danych niezależnie od
warunków atmosferycznych.
— Automatyczne odczytywanie zdjęć lotniczych ma de
cydujące znaczenie wówczas, gdy niezbędne informacje do
sporządzania map, nie znajdujące się na zdjęciu, mogą być
racjonalnie otrzymane za pomocą pełnego systemu infor
macyjnego.
— Nowe techniczne rozwiązanie automatyzacji opracowań
zdjęć lotniczych i kartowania ma bezpośrednie znaczenie
praktyczne tylko w tym przypadku, jeżeli zapewnia ono
dobrą jakość produktu lub prowadzi do jej podwyższenia.
— Szybkość procesów automatyzacji należy uzgodnić
z niezbędnym rozmiarem wykonywanych operacji w taki
sposób, ażeby drogie przyrządy automatyczne były ciągle
wykorzystane z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy.
Dr inż. G. Lang (Lipsk) omówił metodę biegunową po
miarów geodezyjnych: scharakteryzował błąd wyznaczonego
punktu tą metodą, błąd poprzeczny mą uwarunkowany
błędem wyznaczenia kierunku i błędem markowania. Błąd
podłużny mL wyznacza się głównie błędem odległości, jego
drugą składową jest błąd centrowania.
Dla metody biegunowej z jej kontrolnymi elementami
opracowane były dwa warianty:
— metoda biegunowa z kontrolą ortogonalną,
— metoda biegunowa z kontrolą kątową.
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Przy wyznaczaniu punktów wcięcia w przód średni błąd
kwadratowy punktu charakteryzuje się wyrażeniem:

mp — ni ■ j/Qxx + Qyy = m ∙ ]Qpp
(ɪ)
gdzie:
Qxx i Qyy — odwrotności wagi współrzędnych x i y,
m — średni kwadratowy błąd kierunku,
j∕(⅛p - wyraża się teoretyczną dokładną wartością

S' 1 Çlkm
Dla odległości w pracach geodezji inżynieryjnej obiera
się w charakterze rozmiaru dla Qpp 10 m w ten sposób
równanie (1) przybiera postać następującą:
mp = m∙s∕‰m

.

(2)

„s” oblicza się tu w dziesiątych metra. Wartość Qpp cha
rakteryzują błędy przy wcięciach w przód, uwarunkowane
kształtem trójkąta. Zaletą jest to, że przy przeprowadzaniu
pomiaru metodą biegunową i metodą wcięć niepotrzebna
jest osobna sieć dla obiektu wymagającego pomiaru orto
gonalnego (rzędnych i odciętych) i że wystarczająca jest
mniejsza ilość punktów w porównaniu z potrzebami pomia
ru ortogonalnego. Jest w tym przypadku przyśpieszenie
w czasie o 8—14% w wykonaniu, przy stosowaniu różnych
wariantów metody biegunowej i metody wcięć.
Przy podziale projektów przestrzennych w przypadku
niedużej ilości punktów na osi korzystne jest stosowanie
metody biegunowej. Metoda biegunowo-liniowa uzupełnia
na jest metodą biegunową w celu rozdziału dużej ilości
punktów na osi, przy czym możemy oczekiwać, że średnio
przyśpieszenie wykonawstwa w czasie wyniesie około 18%.
Punkty główne zamocowane w kondygnacji dolnej (piw
nicznej) przenoszone są za pomocą wysokiej dokładności
przyrządu Zenitalnego lub nadirowego przez szyby piono
we na płaszczyznę rozdziału. Służą one tam jako stano
wiska obserwacji (teodolitu). Dla zestawienia typowych
szeregów segmentów dowolnej długości wystarczające jest
pokazać schemat podziału dla dwóch sąsiednich sekcji.
Dr A. Reinhold (Eberswalde) omówił rolę i znaczenie od
czytywania zdjęć lotniczych w gospodarce narodowej NRD.
Rozpatrywał on perspektywy interpretacji zdjęć lotniczych
w NRD w rozwiązywaniu ważnych zadań geologii, melio
racji pól i gruntów, przy pracach inżynieryjno-technicznych
dużych budowli. Perspektywy te określa korzystnie, jednak
że w wielu jeszcze gałęziach należy stworzyć przesłanki
naukowo-techniczne.
W dziedzinie gospodarki rolnej i leśnej osiągnięto już
naukowe, a częściowo i praktyczne doświadczenie w tych
pracach. Już od 15 lat korzysta się w NRD ze zdjęć lotni
czych przy taksacji lasów. Nowe dziedziny zastosowania
intensywnej fotointerpretacji, to ochrona lasów i cyfrowa
ewidencja stanu lasu przy planowych pracach gospodarki
regionalnej i leśnej.
W socjalistycznej gospodarce NRD proponuje się szero
kie zastosowanie fotointerpretacji w melioracji pól i grun
tów. Przesłankami do stosowania fotointerpretacji zdjęć
jest opłacalna relacja korzyści do nakładów. _ Mają na to
wpływ zdjęcia lotnicze. Znaczne zmniejszenie wydatkóvv
można otrzymać przez wykorzystanie tych samych zdjęć
w dziedzinach pokrewnych.
Przedsiębiorstwo Zeiss-JENA przez opracowanie szeregu
przyrządów do fotointerpretacji stworzyło przesłanki do
rozwoju produkcyjnych współczesnych technologii przy
opracowaniu zdieć lotniczych.
Mgr inż. H. Nischau, A. Gropplera, D. Groth, K. Schafer
(Poczdam) omówili mapę tematyczną jako narzędzie pracy
przy planowaniu i kierowaniu gospodarką narodową. Jest
ona najmłodszą gałęzią nauki kartografii, ale nabiera co
raz to większego znaczenia w miarę jak różne dziedziny
społeczne, gospodarcze i naukowe wykorzystują zalety
mapy jako nosiciela informacji. Pokazuje ona i charakte
ryzuje rozdział, stan i związek różnych istotnych i ogólnych
zjawisk, zgodnie z ich przeznaczeniem. Jest ona w stanie
równolegle Dokazywać zjawiska w ich przestrzennym Doło
żeniu i wzajemnych zależnościach, tym samym stanowi ona
niezbędny środek przy podejmowaniu decyzji przez kierow
nicze organa państwowe i gospodarcze.
Poczyniono próby podziału tych map według treści, skal
oraz metod zobrazowania treści. Opracowanie map tema
tycznych rozpatrywano następująco:
— opracowanie map
podstawowych (o podstawowej
treści),
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— opracowanie oryginałów autorskich,
— redakcyjne i technologiczne opracowanie map,
— proces redakcyjny i wydawniczy.
W socjalistycznej rzeczywistości szczególne znaczenie ma
stworzenie informacyjnego systemu, który będzie zdolny
obrazować i przekazywać informacje niezbędne do plano
wania i kierowania procesami i reprodukcją we wszyst
kich stadiach i poziomach. W ramach tak zintegrowanego
system uwraz z informacją statystyczną wszystkich rodza
jów i matematyczno-statystycznymi modelami do określenia
systemów lub podsystemów, mapa jako specyficzny środek
spełnia szczególną rolę. Włączając mapę tematyczną do pod
stawowych dokumentów gospodarki narodowej jako syste
mu informacji, stawiane są przed nią wysokie wymagania
jakościowe.
Mapy te powinny być aktualne, to znaczy . wykonane
w możliwie krótkim czasie, co jest możliwe dzięki wpro
wadzeniu zautomatyzowanych procesów ich sporządzania.
O możliwościach w tym zakresie poinformował w swoim
referacie F. Töpfer, mówiąc o sporządzaniu kartogramów
za pomocą EMC.
Kartogramy te, zwane automatycznymi, mają na razie
bardzo mały format i są możliwe do wykonania jedynie na
wydzielonych rejonach i bardzo schematycznie. Kierunek
ten wydaje się słuszny i należy go doskonalić. Włączenie
map tematycznych do systemu informacyjnego oraz automatyzacja ich wykonania wymagają w przyszłości przejścia
przy ich wykonywaniu do metod standaryzacji i środków
zobrazowania uwzględniających zasady typizacji, w celu
stworzenia optymalnych warunków użytkownikom odnośnie
do ich treści i porównywalności.
Mgr inż. Straub (Berlin) omawiał dane o rozwoju doku
mentacji nieruchomości jako narzędzia państwowego kie
rownictwa wykorzystania ziemi. Efektywne i racjonalne
wykorzystanie ziemi, dążenie do udokumentowania stosun
ków własności ziemi i jej użytkowania, jak również łącze
nie tych stosunków w ogólny system, są zadaniami wiel
kiego znaczenia dla rozwiniętego ogólnego systemu socja
lizmu w NRD. Z charakteru tego systemu, jak również
z konstytucji NRD wynikają potrzeby dotyczące wykorzy
stania ziemi, określające udokumentowanie i dalszy roz
wój dokumentacji nieruchomości. Wymogi te mają decy
dujące znaczenie dla rozwoju dokumentacji nieruchomości
jako wszechstronne, istniejące, państwowe narzędzie słu
żące do planowania perspektywicznego i efektywnego okreś
lania miejsca położenia sił wytwórczych NRD oraz służące
do programowania, planowania i racjonalnego rozmiesz
czania sieci punktów osiedli mieszkaniowych, do naukowe
go planowania i kierowania gospodarką wiejską, do efek
tywnej ochrony tej gospodarki i leśnego funduszu ziemi,
do dokumentacji i ochrony praw własności ziemi i nieru
chomości, a w szczególności praw socjalistycznej własności,
jak i do urzeczywistnienia zasad socjalistycznej polityki
odnośnie do ruchu obszarami ziemi. W ten sposób dokumen
tacja nieruchomości bezpośrednio jest pomocna przy zabez
pieczeniu racjonalnego i kompleksowego użytkowania zie
mi, a tym samym przy wykonywaniu ważnych badan bu
downictwa ogólnego systemu socjalizmu. Przy czym chodzi
o to, ażeby dokumentacja nieruchomości była nie tylko
efektywnym źródłem informacji, ale ponadto i aktywnym
środkiem służącym do planowania i organizacji racjonal
nego i kompleksowego wykorzystania ziemi.
*

Mgr inż. G. Richter i mgr fiz. G. Wendt omawiali światłodalmierz EOK 2000, którym można prowadzić pomiar
odległości od 0 do 2000 m. Wyznaczenia odległości doko
nuje sie przez przesunięcie fazy między wysłanym a odbi
tym światłem długości fali w przybliżeniu λ ~ 900 nm.
Dzięki małym wymiarom i mocnej konstrukcji przyrząd ten
pozwala na ekonomiczny sposób elektrooptycznego pomiaru
krótkich odległości, to jest można nim wykonywać pomiary
(prace) przy zagęszczeniu sieci 4 klasy, aż do zdjęcia
szczegółów.
Techniczne parametry EOK 2000 były uzgodnione z za
daniami wymagającymi ich rozwiązania w taki sposób, aże
by osiągnąć Optpmalny kompromis między potrzebami do
kładności działania na dużych odległościach, gabarytów
wagi, potrzebnego napięcia, zasilania, trwałości i stopnia
automatyzacji procesów pomiaru.
Wszystkie węzły EOK 200 są wygodnie połączone w przy
rządzie o małych gabarytach; nie ma mieszania się kabli
łączących część elektryczną i optyczną. Do Poligonizacji
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dalmierz i część do pomiaru kątów lub przyrząd do po
miaru kierunków, składają się z dwóch części wygodnych
do przewozu i pozwalających na osobne ich stosowanie.
Badania wyznaczenia dokładności w różnych państwach
wykazały, że średni błąd kwadratowy odległości pozwala
na pomiar krótkich odległości:
mt = ±(1 cm +1,5 ∙10-5P)
(1)
gdzie D — odległość.
roa pojęciem κrotκιcn oaɪegiosei naiezy tu rozumieć
(,w Oaiuzmemu oa zaðmðuwama na przyκιaa swiaiiuuainuerza eUo;, oɑitsɪosei w przeuziaie:
oa 3UÜ do buu m (sreama oaiegioscj,
IUUU m ιmaκsymama oaiegiosć.

(2;

Oalegiosci te są wystarczające przy zagęszczaniu sieci
4 κιasy, jaκ rowmez przy zujςcιu szczegoiow.
umgosc pomiaru jest mι<⅛αzy Hmymi lunKcją warunκow
aUnosierycznyen, tu jest Wiuziaiiiusci istniejącej poaczas
pomiaru. W Europie sroαkowej Wiaocznosc jest oa 2 ao
4 Km (5 stopień Wiaziainoscij, w przeciętnym roku wystę
pująca z prawαopoαooιenstwem 64υ∕o do UUuZo (w zależności
oa położenia geograncznegoj, w warunkach tych ustalono;
— zaκres αzιaιaιnoscι w ciągu αma D ~ 1 κm przy wiαzιaιnoscι ,b ~ 3 κm.
(3)
Wyżej wsκazane Odiegiosci (2) z WK 2000 praktycznie
zawsze są osiągalne poaczas arna.
LnOWnym założeniem Koncepcji EOK 2000 jest uzgodnie
nie sposoou i SZybKosci pomiaru z caiym procesem, to jest
czasem na przeniesienie, ustawienie 1 złożenie przyrząau.
Uiatego tez zaniecnano kosztownej pełnej automatyzacji
i zaecydowano się na mecnaniczną częściową, z poκazaniem cyfrowym zmierzonych wielkości. JednaKże szczegól
ną uwagę zwrocono na Iatwosc naprowadzenia przyrządu
na refleKtory, ponieważ w truanych warunkach Wiaocznosci
czynność ta może znacznie opoznić proces pomiaru, zasto
sowane ao pomiaru promienie znajdują się w zaκresιe
wiama w podczerwieni i są niewidoczne. Dlatego EOK 2Uuu
ma drugie żroaio światła w zakresie wiama widocznego,
promienie ktorego reflektor odbija, dzięki czemu jest wi
doczne.
Dla uniknięcia zakłócającego światła rozproszonego na
dajnik i odbiornik były wykonane w dwuosiowym urządze
niu, to jest w oddzielnych konstrukcjach. Wymiary pryz
matów reflektora i otworów obiektywu zostały dopasowane
między sobą w sposób umożliwiający wykorzystanie dwu
osiowego systemu przy zaniechaniu nasadek klinowych.
KefleKtory są 1—3 iub U-pryzmatyczne. Fomiar Oaiegiosci
prowadzony jest na 3 częstotliwościach. Fazy wykazywane
są cyfrowo. 1000 jednostkom odpowiada kąt fazowy 360°
lub odległości 5 m, 50 m lub 500 m. Przy dowolnym poło
żeniu fazomierza możliwe jest mechaniczne doprowadzenie
wskazania do zera. Tym samym możliwe jest bezpośrednie
określenie odległości z pomiaru faz, z trzech stopni po
miaru:
846
421
233
842,33 = 421,165 m
Podwójna odległość otrzymywana jest w drodze zesta
wienia prostego cyfr z poszczególnych miejsc. EOK 2000
jest w pełni tranzystorowy. Zasilanie z przystawki 12 v, po
włączeniu przyrząd jest natychmiast gotowy do pracy.
Dane techniczne
500 m
Odległość działania w ciągu dnia z 1 pryzmatem
1000 m
z 3 pryzmatami
z 9 pryzmatami
2000—2500 m
Najmniejsza mierzona odległość
0 m
Dokładność pomiaru
± 1 cm
Zakres pracy
od --30oC do +45oC
Wolna średnica obiektywu:
— nadajnik
— odbiornik
Powiększenie lunety szperacza
Zakres nachylenia

32 mm
35 mm
13X
±40°

System elektryczny:
— napięcie (prąd stały)
— potrzebna moc
— częstotliwość

Wymiar w cm:
EOK 2000 z podstawką
— statyw typ ,,3 v” (rozsuwane nogi)

12 V
około 8 w
30 Mgh

— —.

10 X 35 X 29
180 do 160

masa w kg:
EOK 2000
statyw typu „3 v”

!2 kg
3∙8 κβ

Kroi. ar inż. Ruger omowił charakterystykę przyrządów
1 instrumentów fotogrametrycznych. Alimone 2υ lat oyiy
znamiennym OKresem rozwoju przyrząoow IOtogrametrycznycn. w niewiele lat oa czasu powstania NKD nastąpiła
moznwosć przystąpienia do opracowań i reproαukcji ιotogrametrycznycn przyrządów, ażeby w możliwie szybκιm
czasie zaspoKoic potrzeby Kartografii. Początkowo praca
Ogramczaia się do reκonstrukcjι, to jest uzupełniania 1 ule
pszania przyrząoow opracowanych αo 11 wojny światowej,
ią to: Iotoieoaolit, Stereokomparator, Stereoautograr, steneɪupiamgiai, Steicvpaiilomeir 1 stereυsκuρ lustrzany, w wymκu specjalnej uwagi poświęconej ouuowie pizyrząauw,
tempo uuaowy Iuiogiametryuzaycn przyrząuuw zostaio
znacznie zwiększone, nastąpiła muznwosc uzupełnienia asor
tymentu i szuκanιa nowych αrog KoiistrUKcyjuycn. uasiąpɪono oa aotycnczas stosowanej zasaαy projeκcjι optycznej
na rzecz prujeκcjι Hiecuamcziiej, Ktorc mają zalety lepsze
go OOStosowama αo wieiu stałych wskaznικow Kamer lot
niczych. W wynικu współpracy z fotogrametramɪ z,w,ązKU
KaaziecKiego Wprowaazono szeroKą 1 naaszeroKOKątną tech
nikę 1 anmezne opracowania ao ouaowy instrumentów 10Iogrametrycznycn. promień rzutujący, Ktory przy mecna
mcznej PiojeKcji jest realizowany przez mechaniczne woαzιαιo, rozKiaaa się tu na dwa współczynniki prostOKątne
wzαiuz xiy.
Dzięki temu rodzi się możliwość znacznego rozszerzenia
streiy (interwału.) staiych w Kamerach Iotmczycn, wprowaazeme elektrycznych elementów przekazywania polwieraza systemowy charakter pojeaynczego instrumentu.
zupełnie indywiaualny system przedstawia uniwersalny
stereoopracowujący i kartujący przyrząd „STEKEOlKYtjO-

n,uwniez, na ρrzyκiaα pojeaynczą kamerę, można uznać
jak.0 posiaaającą swój systemowy cnaramez. .i<ω¾∣mmożna rozpatrywać lotugrameirię jaκo system częscruwy ao
Utrzymywuma aaiiycn w procesie ρroauκcjι map. ich czę
ściowy system azieu się z Koiei na cząstKowe systemy;
Oirzyinama αanycn 1 opracowania tych αanycn. Eauama te
go systemu poaczas przygotowania aanycn w procesie sporząazama map lub w arugim Kolejnym procesie powinny
oyc rozwiązywane na jeanym systemie przyrząoow (instru
mentów; Ioiogrametrycznycn.
przy ocenie pełności asortymentów fotogrametrycznych
naiezy wycnoαzιc z postawionych zadań, mezoęane przyrząay naiezy iączyc w technologiczny łancucn, jezen przy
tym me obserwuje się rozrywow, możemy system nazywać
systemem przyrządów peinym. rozpatrując z tego punκια
Wiazenia przyrząay produkowane przez nrmę Zeiss-J ena
możemy powiedzieć, ze spełniają one swoje zadania.
Dirrna Zeiss-Jena, na wiosennych Targach Eipskich in
formowała szczególnie 0 systemie nazwanym fotogrametrią
przemysłową.
Troi. Rüger w referacie swoim dokonał podziału instru
mentów fotogrametrycznych na odpowiednie grupy wypro
dukowane w latach 196U do 1965 i do 1969, a także scha
rakteryzował możliwości opracowań na tych instrumentach
oraz związane z tym metoay opracowań.
Referat prof. Rügera zaκohczyl cykl wygłaszanych refe
ratów. Podczas konferencji odbyła się krotka uroczystość
wręczenia zasłużonym działaczom tamtejszego stowarzysze
nia srebrnych i brązowych odznak oraz dyplomów wyróż
nień.
Na zakończenie konferencji głos zabrał przewodniczący
Towarzystwa
Fotogrametrycznego
NRD, prof. Rüger.
W przemówieniu podkreślił, że uroczysta konferencja odbyła
się z udziałem gości zagranicznych, biorących tym samym
udział w uczczeniu 20 rocznicy powstania NRD. Podzięko
wał gościom za przybycie i za wygłoszone słowa powitalne,
wypowiadając przy tym opinię i przekonanie 0 dalszym za
cieśnieniu współpracy stowarzyszeń państw socjalistycznych,
zaznaczył, że konferencja ta wytyczyła dalsze kompleksowe
zadania dla świata geodezyjnego NRD, wykonanie których
prowadzić będzie do dalszego podwyższenia dochodu naro
dowego. Stwierdził także, że konferencja dokumentowała
przynależność do socjalistycznej ojczyzny, a atmosfera kon
ferencji zostanie przeniesiona do działalności poszczególnych
przedsiębiorstw. Weimar jako miejsce konferencji pozosta
nie symbolem tej pracy.
Akcentem końcowym konferencji było zwiedzenie obozu
zagłady w Buchenwaldzie oraz salonu instrumentalnego
w Jenie — firmy Zeiss.
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Efekty dokładnościowe różnych sposobów wyrównania sieci poligonowych
1. Wstęp

Ί / ∩ n<n + 1)(2n +1)

Ogólnie wiadomo, że w sieci poligonowej jest mało
obserwacji nadliczbowych, co pociąga za sobą niewielkie
zmniejszenie średnich błędów wielkości obserwowanych,
to jest średniego błędu pomiaru kąta i średniego błędu
pomiaru boku. Zmniejszenie się średnich błędów wielkości
obserwowanych na skutek wyrównania można w przybli
żeniu określić na podstawie twierdzenia Otrębskiego [1],
przy założeniu, że w jednakowym stopniu zmniejszają się
średnie błędy pomiaru kąta i boku.
2∏p
Rp 4^ 7¾lad.

(1)

— jest liczbą wyznaczanych punktów w sieci poli
gonowej,
liczbą obserwacji nadliczbowych, któfa
Rnad — jest
w sieci poligonowej jest równa nna<ι = 3 (nc — w),
nc — jest liczbą ciągów tworzących wspólny układ
węzłowy,
w
— jest liczbą punktów węzłowych.
Zauważmy, że wartość współczynnika Z dla sieci poligo
nowych waha się w przedziale [0,9 1].
Przy wyrównaniu sieci poligonowych interesuje nas
przede wszystkim średni błąd położenia punktu poligono
wego i jego zmniejszenie na skutek wyrównania sieci. Za
gadnienie to rozpatrzymy na typowym ciągu poligonowym.
Weźmy pod uwagę dwa ciągi prostoliniowe i równoboczne:
jeden nawiązany dwustronnie, a drugi — wiszący, ale
o połowę krótszy (tak jak to pokazano na rysunku 1) i po
nj>

2 ,

i

= I/ D---------- - ----------Wβ + nmD
rn.
.
P½ιεz.
gdzie:
mβ — średni błąd pomiaru kąta w radianach,
τ∏o — względny błąd pomiaru długości,
D — długość boku poligonowego,
n — liczba punktów wyznaczanych,
i
— -------numer xpunktu.
.-------Wartości średnich błędów położenia punktu dla ciągów
przedstawionych na rysunku 1, obliczono przy założeniu
iii0 = ± 34"∕ρ

mu — 1/3200 (s = ιιiβ :mj) = 0,5)
D = 200
i przedstawiono graficznie również na rysunku 1.
Jak widzimy z rysunku 1, następuje wyraźne zmniejsze
nie średnich błędów położenia punktów na skutek wyrów
nania ciągu poligonowego. Dla punktów nr 5 i 6 — zmniej
szenie to wynosi:
ZP = mPwyτ. : mPwisa. = 0,52
a więc średni błąd położenia punktu zmniejszył się o polowę na skutek wyrównania. Wpływ wyrównania ciągu
typowego na średni błąd położenia punktu można przed
stawić jako współczynnik
Zp = lllpu>yr. * blpκ,is2.

który można wyrazić w postaci:

Z przeprowadzonych rozważań dla ciągu typowego mo
żemy sądzić, że podobnie dzieje się w sieci poligonowej.
Jednakże ilościowe określenie tego Zmniejszenia jest możIiwe co najwyżej dla konkretnych przykładów sieci poIigonowych.
2. Klasyfikacja metod wyrównania sieci poligonowych

Rys. 1. Średnie błędy położenia punktu--------- w ciągu wiszącym,
średnie błędy położenia puftktu --------- w ciągu dwustronnie na
wiązanym. Parametry:
mjrj = 1/3200, D = 200, m"± 34"∕ρ, S - - mβ∙. mŋ = 0.5

równajmy średnie błędy położenia punktów w obu ciągach.
Średnie błędy położenia punktu po wyrównaniu ciągu obli
czymy z wzorów prof. Hausbrandta:
"ɪpop. wyr =

i(n(n
—+
i -f1) (n+—2)i 6(n+
4- 2) (i3)
+1)⅛+>>-<
l)(n
-≈-⅜∣
*

^lpod∙wyr —

mpwγr —

/ i(n —i÷l)
jjlD D ɪ
n÷l
J 7npopjwyr 4~

(2)

pod. wyr

a średnie błędy położenia punktu w ciągu wiszącym obli
czono z wzoru:
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Powyżej wykazano, że na skutek wyrównania wyraźnie
zmniejsza się średni błąd położenia punktu, szczególnie
punktów dalej położonych od punktów nawiązania. Jest
więc interesujące, w jakim stopniu stosowanie takiej czy
innej metody wyrównania zmniejszy średni błąd położenia punktu poligonowego.
Ze względu na technikę poszczególnych sposobów wyrównania sieci poligonowej przeprowadzamy następujący
podział.
Grupa 1. Wyrównujemy tu przyrosty ∆x, ∆y obliczone
bez uprzedniego wyrównania kątów, to znaczy realizujemy
dwukrotnie i niezależnie warunek minimum
[⅛i : mɪj = min [υ⅛y : mʃ] = min
(4)
Do grupy tej można zaliczyć następujące sposoby:
a) sposób mechanicznego wyrównania węzłów poligonowych wg Z. Adamczewskiego [2],
b) sposób Wliczeniowy stosowany w geodezji górniczej.
Grupa 2. Przeprowadzamy wyrównanie kątów, a następ_
nie po obliczeniu azymutów i przyrostów wyrównujemy
niezależnie przyrosty ∆χ, ∆y, to znaczy realizujemy od
dzielnie warunki minimum
[t>0 : m/j] = min, [υ⅛x ∙.mx = min, [vjy : mʃ] = min
(5)
Do grupy 2 można zaliczyć większość stosowanych w prak
tyce sposobów wyrównania, dla przykładu wymieniamy
kilka najbardziej znanych:

a) sposób punktów węzłowych,
b) sposób węzłów Popowa [3],
c) sposób kolejnych przybliżeń [4],
d) sposób poligonów Popowa [3],
e) sposób redukcji obwodów [5J.
W obu wymienionych grupach określone warunki wyrów
nawcze realizuje się w dwóch grupach, najpierw dla punk
tów węzłowych, a następnie — dla poszczególnych ciągów.

Grupa 3. Wyrównanie elementów węzłowych przepro
wadzamy w taki sposób, żeby spełnić łącznie warunek
minimum dla elementów węzłowych:
[⅛ :mβ + vi∙. ml+vj: mʃ] = min
(6)
a następnie wyrównujemy przyrosty w ciągach poligono
wych podobnie jak w grupie 2. Do grupy 3 można zaliczyć:
a) uogólniony sposób punktów węzłowych Popowa, który
jest znany pod nazwą sposobu Gaździckiego [6],
b) sposób fikcyjnych spostrzeżeń według W. Janusza [6].
Grupa 4. Do grupy tej zaliczamy metodę ścisłego wy
równania sieci poligonowych, realizowany jest tu warunek
minimum:
[υ2
p -.mβ + v⅛: zz⅛] = min
(7)
dla wszystkich mierzonych kątów i boków. W grupie tej
możemy wyróżnić dwa sposoby, mianowicie:

a) wyrównanie obserwacji pośredniczących,
b) wyrównanie obserwacji Zawarunkowanych.
Łatwo można zauważyć, że wyniki wyrównania będą
jednakowe, o ile warunki wyrównawcze będą jednakowe.
Należy oczekiwać praktycznie jednakowych wyników wy
równania dla sposobów należących do jednej grupy pod
warunkiem, że wagowanie obserwacji będzie przeprowa
dzone według tych samych zasad.

3. Badanie średnich błędów położenia punktu w sieci po
ligonowej w oparciu o obserwacje praktycznie bezbłędne

Jak wynika z przeprowadzonej klasyfikacji można ocze
kiwać różnych dokładności dla sposobów wyrównania speł
niających różne założenia wyrównawcze. W tym celu
przeprowadzono pewne badanie oparte o obserwacje prak
tycznie bezbłędne. Pewną sieć poligonową (rys. 2) pomie
rzono 9 razy. Jeden pomiar wykonano z takim założeniem,

seriach pomiarów badanych uzyskano różną korelację do
kładności pomiarów kątowych i liniowych, a mianowicie:
—. w pierwszej serii
mpi : mj) = 0,9 i
— w drugiej serii
mβn : mo = 0,4,
gdzie:
mpι = ± 57∕ρ, r∏β1ι = ± 24∕ρ, t∏d = 1/3200
Dwie serie pomiarów (po cztery) wyrównano następującymi
sposobami: 1) sposobem mechanicznym Adamczewskiego,
2) sposobem punktów węzłowych, 3) sposobem węzłów Po
powa, 4) sposobem kolejnych przybliżeń, 5) sposobem poli
gonów Popowa, 6) sposobem Gaździckiego, 7) metodą
ścisłą sposobem obserwacji Zawarunkowanych. Sposoby
wymienione w punktach 2—5 należą do sposobów grupy 2.
Tak więc dla każdego sposobu wyrównania otrzymano
po 4 pary współrzędnych x, y dla każdego punktu, w obu
badanych seriach. Dla każdego punktu obliczono więc
błędy „prawdziwe” współrzędnych jako różnice pomiędzy
współrzędnymi praktycznie bezbłędnymi a współrzędnymi
badanymi:
εx = X-y εr=Y-y
(8)
Średnie błędy położenia punktów obliczono z wzoru:

m,.∣∕i≤±⅛!

m

gdzie n — jest liczbą niezależnych pomiarów sieci poligo
nowej.
Porównanie średnich błędów położenia punktu, po wy
równaniu sieci poligonowej różnymi sposobami potwier
dziło założenie, że sposoby spełniające jednakowe warunki
wyrównawcze dają w wyniku te same wartości średnich
błędów położenia punktu. Zauważono pewne różnice w
wartościach średnich błędów otrzymanych w wyniku wy
równania sieci sposobami spełniającymi różne założenia
wyrównawcze, co omówimy w następnym punkcie.

4. Matematyczny model średniego błędu położenia punktu
poligonowego
i— ' . .⅜.βtς'∙i ,∖S⅛
/ ·. -'*' '
-' *
w
Stwierdzenie różnic w wartościach średnich błędów po
łożenia punktu po wyrównaniu sposobami spełniającymi
różne warunki wyrównawcze nie pozwala nam jeszcze na
pełną ocenę, który sposób daje mniejsze średnie błędy
położenia punktu. Żeby porównać otrzymane wyniki wska
zane jest przyjęcie jakiegoś wzoru określającego średni
błąd położenia punktu. Przyjęto, że każdy punkt w sieci
poligonowej można scharakteryzować dwoma parametrami,
to jest:
n — liczbą boków od najbliższego punktu nawiązania
do punktu rozpatrywanego oraz
R — łącznicą od najbliższego punktu nawiązania do
punktu rozpatrywanego.
W drodze empirycznych poszukiwań ustalono, że dla spo
sobów wymienionych w grupie 1 najlepsza jest funkcja
określająca średni błąd położenia punktu w postaci:

mpM = aM V nK

<10>

Dla pozostałych grup można przyjąć funkcję:
Rys. 2. Szkic doświadczalny sieci poligonowej. Parametry:
D == 180, mD = 1/3200, A’ = 7

żeby otrzymać średnie błędy od 5 do 10 razy mniejsze od
średnich błędów pozostałych pomiarów. Pomiar ten na
zwano praktycznie bezbłędnym i wyrównano metodą ścisłą
(sposobem obserwacji pośredniczących). Współrzędne otrzy
mane z tego pomiaru nazwano współrzędnymi praktycznie
bezbłędnymi X, Y. Jednocześnie w procesie wyrównania
obliczono średnie błędy współrzędnych praktycznie bez
błędnych i średnie błędy położenia punktu,. które potwier
dziły słuszność założenia, że współrzędne X, Y mogą być
przyjęte za prawdziwe dla pozostałych obserwacji [7].
Pozostałe 8 pomiarów sieci poligonowej wykonano w
dwóch grupach dokładności. Cztery pomiary teodolitem
minutowym oraz cztery — teodolitem półminutowym. Dłu
gości boków poligonowych pomierzono z jednakową do
kładnością dla 8 pomiarów kątów. W ten sposób w obu

mp = α∣∕nK
(11)
Współczynniki
a obliczono zdanych empirycznych
przez rozwiązanie metodą najmniejszych kwadratów,
liczby r — równań z jedną niewiadomą

“M

[n⅛M J nR ]
[(nK)2/3]

(12)

[mp jnB ]
a =------------(13)
[nΛ]
Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresach (rysunki
3 a i b), na których wyraźnie widać, że jeżeli mp : mɪ> = 0,9,
to różne sposoby (założenia wyrównawcze) dają w wyniku
różne wartości średnich błędów, natomiast jeżeli mβ : mo =
0,4, to średnie błędy położenia punktu są praktycznie
jednakowe we wszystkich rozpatrywanych przypadkach.

K

Z porównania rysunków 3a i 3b możemy wyciągnąć
wniosek, że sposoby spełniające założenia wyrównawcze
grupy 3 i 4 z praktycznego punktu widzenia są jednakowo
dokładne. W dalszych badaniach empirycznych z tych âwu
grup będziemy rozpatrywać tylko grupę 3, gdyż jest mniej
pracochłonna.

Błędy pomiarowe będzie można określić pod warunkiem,
że będziemy znali: 1 — rozkład błędów, 2 — wielkość
średniego błędu w określonym przedziale na zadowalającym poziomie ufności. Jak wiadomo rozkłady błędów pomiarowych są na ogół normalne, a więc można określić
rozkład na podstawie całki prawdopodobieństwa:

W
poło:
dzy
4 i 6
przy]
poli∣

+·

dla której sporządzono według argumentu s tablice często
przytaczane w podręcznikach (np. [1] — str. 14).
W celu wyznaczenia średniego błędu mierzonych wiel
kości musimy się oprzeć na literaturze bądź przeprowa
dzić specjalne doświadczenie.
Ponieważ w procesie pomiarowym wartość błędu pomia
rowego jest wielkością losową, więc określenie błędu po
miarowego musi być losowe. Najwygodniej jest posługi
wać się urną zawierającą zestaw błędów pomiarowych spo
rządzony na podstawie wymienionych wyżej warunków
i losować poszczególne wartości błędów ze zwracaniem ich
do urny. Wielkości prawdziwe D, β, dla określonej sieci
poligonowej (na przykład rysunek 4) zakładamy matema
tycznie, więc są nie obciążone — jak to ma zwykle miejsce
w przypadku prac opartych na obserwacjach praktycznie
bezbłędnych. Porównanie wyników badań modelowych
z wynikami badań terenowych potwierdziło celowość
badań modelowych.

Rys. 3. Wykres średnich błędów położenia punktu:
ûbok a) niβ = χ
s ≈ 0,9

obok b) mβ = ±
s ~ θ»4
----- po wyrównaniu sposobem mechanicznym (grupa 1)
------- po wyrównaniu sposobem poligonów Popowa (grupa 2)
. ... po wyrównaniu sposobem Gażdzickiego (grupa 3)
■. — . po wyrównaniu metodą ścisłą (grupa 4)

5. Modelowe badanie średnich
w sieci poligonowej

błędów

położenia

I)

u

punktu

>

o

i—

W celu rozszerzenia doświadczenia na większą liczbę
sieci poligonowych, jak również zwiększenia stopnia za
ufania do wniosków końcowych, przeprowadzono modelo
we badanie średnich błędów położenia punktu. Zagadnie
nie badania modelowego sieci poligonowych opisano
w pracy [8], więc tu ograniczymy się do podania tylko
głównych założeń.
Współrzędne punktów poligonowych są funkcjami wiel
kości obserwowanych: D — długości boków poligonowych,
β — wielkości kątów poligonowych, to znaczy:
x = F1(D,β), y = Fi(D,β)
Ponieważ jesteśmy zainteresowani błędami funkcji, a nie
samymi wielkościami x, y, więc możemy określić błędy
funkcji jako różniczki zupełne dx, dy, zastępując je przy
rostami skończonymi εx, ευ, określonymi przez błędy
prawdziwe εp, ep

Rys. 4. Szkic sieci poligonowej. Parametry:

D = 200, mD 1/3200, JV ≈ 8
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Pochodne cząstkowe z wzoru (15) jest względnie łatwo
określić w przypadku rozpatrywania konkretnej sieci wy
równywanej określonym sposobem. Ogólnie można na
pisać, że

O

fc

¾fc = ∑ (εΛ
*i + VAxi)
i-l
k
εyk = ∑,(ε^i + v^i)

(16)

i=l

gdzie wartości sjx, ɛjʃ, νΔχ,
są określonymi funkcjami
od błędów pomiarowych ɛo, εp. W ten sposób wyrażono
błędy współrzędnych w postaci funkcji błędów pomiaro
wych. Pozostaje więc określenie błędów pomiarowych.
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Rys. 5. Wykres średnich błędów położenia punktu:
obok a) mβ ≈ ¿ W,∣Q * = Ot 9,
obok b) zn^ = ⅛ 24
*∕ρ
β = 0,4
------- po wyrównaniu sposobem mechanicznym (grupa 1)
------- po wyrównaniu sposobem punktów węzłowych (grupa 2),
------- po wyrównaniu sposobem Gażdzickiego (grupa 3).

Rys.

iem,
kość
ająpoeślić

W drodze modelowego badania określono średnie błędy
położenia punktu w różnych sieciach poligonowych, a mię
dzy innymi w sieciach przedstawionych na rysunkach
4 i 6, przy czym średnie błędy położenia punktu w każdym
przypadku obliczano z 5 niezależnych „pomiarów” sieci
poligonowej.

(17)
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Rys. 6. Szkic sieci poligonowej. Parametry:
D = 300, mD = 1/3200, JV= 7

Średnie błędy położenia punktów w sieci poligonowej
(rys. 4) przedstawiono w postaci wykresów na rys. 5 a i b.
Jak łatwo zauważyć, w przypadku pomiaru kątów z niż
szą dokładnością (m^ : nɪo = 0,9) występują widoczne róż
nice w efekcie wyrównania sposobem mechanicznym
(grupa 1), a pozostałymi sposobami spełniającymi założenia
wyrównawcze grupy 2 i 3. W przypadku pomiaru kątów
z większą dokładnością (gdy mp : τnp = 0,4) zauważamy, że
różnice między wartością średniego błędu położenia punk
tu, otrzymanego po wyrównaniu różnymi sposobami, nie
mają praktycznego znaczenia. Średnie błędy położenia
punktów w sieci poligonowej, przedstawionej na rys. 6, są
w zasadzie różne dla punktów tworzących ciągi zewnętrz
ne i dla punktów tworzących ciągi wewnętrzne. Dla ana
lizy przeprowadzonej nie ma to istotnego znaczenia i na
rys. 7 a i b widzimy układ krzywych podobny do rys. 5 a i b.
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W niniejszym artykule wykazano, że efekt wyrównania
w postaci zmniejszenia się średniego błędu położenia punk
tu jest wyraźny, gdy jest odniesiony do ciągów wiszących.
Z analizy wykresów (rys. 3a, 5a, 7a) dochodzimy do wnio
sku, że w przypadku koordynacji dokładności pomiarów
kątowych i liniowych m^:mp=l, można oczekiwać więk
szych średnich błędów położenia punktu dla sposobów wy
równania spełniających założenia wyrównawcze grupy 1.
Natomiast pozostałe sposoby można uznać za równoważne
pod względem dokładności.
Przyjmiemy więc, że średni błąd położenia punktu po wy
równaniu sieci sposobem spełniającym założenia wyrów
nawcze grupy 1 jest określony wzorem 10 ze współczynni
kiem aM równym:
i / (GV-1(2N-Ι) + 3N)s> + 6
aM = Z mo*∣* ]/ -------------- --------------------(18)

gdzie:
Z — jest współczynnikiem określonym wzorem 1, w
którym Wnaci = 3 (nc — w — 1),
tmd — jest względnym błędem pomiaru długości,
D — jest przeciętną długością boku,
s — mp : ma
gdzie:
nip — jest średnim błędem pomiaru kąta w radianach,
N — jest połową przeciętnej liczby boków pomiędzy
punktami stałymi.
Na podstawie analizy wykresów rys. 3b, 5b, 7b dochodzi
my do wniosku, że w przypadku koordynacji pomiarów ką
towych i liniowych mp : mj < 0,5, sposób wyrównania nie
ma praktycznego znaczenia, gdyż średnie błędy położenia
punktu po wyrównaniu sieci są praktycznie jednakowe.

Przyjmiemy, że dla sposobów wyrównania, spełniających założenia wyrównawcze grupy 2 (a także z wystarczającym przybliżeniem dla grupy 3 i 4), średni błąd po
łożenia punktu jest określony wzorem 11 ze współczynni
kiem, a równym:

Ό6 .

04 .

6. Wnioski i uwagi końcowe

t∏p^004l4^
0.D302>/nR

-4
*
a = ZmoD
* 1* λ/ ^2N+ ŋ∣,+ l)
192 (2Λτ-j-1) .V
192(2Λ

V

s* + 0,5

09)

Symbole mają takie znaczenie jak podano we wzorze 18.
W celu łatwego i szybkiego realizowania podanych tu
wzorów na średni błąd położenia punktu ułożono odpo
wiednie tablice [9].
Koordynacja dokładności pomiarów kątowych i Iiniowyçh
s = mp : mD zależy przede wszystkim od wielkości
sieci poligonowej. Wydaje się, że podwyższenie dokładności
pomiarów kątowych może być ograniczone w zasadzie
/O0OO
∩p względami ekonomicznymi. W rozważaniach na temat
koordynacji opartych na ciągu pröstoliniowym i równo
bocznym dochodzi się do wniosku, że optimum osiąga się,
gdy wpływ błędów pomiarów kątowych jest równoważny
wpływowi błędów pomiarów liniowych w punkcie najsła
biej wyznaczonym. Prostoliniowy ciąg poligonowy jest
mpsO.θigδ1∕nK'
pewną, praktyczną idealizacją zagadnienia. W sieci poligo
nowej, nawet prawie idealnej (jak na. rys. 4), wpływ błędów
pomiarów kątowych i liniowych na średni błąd położenia
punktu jest trudny do rozdzielenia; zagadnienie kompli
kuje się tym bardziej, kiedy sieć jest większa lub gdy cią
gi odbiegają od prostoliniowości. Można na przykład roz
patrywać ciąg poligonowy (rys. 8), w którym elipsy błędów
punktów parzystych będą kołami, niezależnie od koordy
Rys. 7. Wykres średnich błędów położenia punktu (oznaczenia
nacji dokładności pomiarów kątowych i liniowych. Otóż
jak na rys. 5)
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w takim ciągu może być celowe podwyższenie dokładności
pomiarów kątowych bardziej, niż to by wynikało z rozwa
żań przeprowadzonych na ciągu prostoliniowym.
Rozpatrzmy wzór 10, a ściśle biorąc współczynnik aw,
określony wzorem (18), zauważmy, że wpływ błędów po
miarów kątowych wyraża się wielomianem mnożonym
przez parametr s. Ponieważ wielkość błędu położenia
punktu jest proporcjonalna do wartości pierwiastka, którą
oznaczymy WM, więc zbadajmy tę wartość dla różnych
parametrów N, odpowiadających sieci poligonowej: małej
N = 5, średniej N — 10, dużej N = 20.

bę obserwacji. Szczególnie ostrożnie należy się odnosić do
wartości średniego błędu obliczonej na podstawie 2 obser
wacji nadliczbowych, jak to ma często miejsce przy sza
cowaniu średniego błędu położenia punktu węzłowego
z wzoru
[p^J

[p](n-l)

gdzie:

V — jest odchyłką dowolnej współrzędnej,
P — jest wagą dowolnej współrzędnej.

Z wykresu (rys. 9) widać wyraźnie, że dla małej sieci
poligonowej przy koordynacji s = πiβ : mD < 0,5, średni błąd
położenia punktu zmniejsza się nieznacznie, ale w sieciach
większych jeszcze opłaca się zwiększyć dokładność pomia
rów kątowych. Zauważamy, że dla sieci o określonym pa
rametrze N od pewnego miejsca na osi s średni błąd po
łożenia punktu jest prawie wprost proporcjonalny do śred
niego błędu pomiaru kąta.
Analizując wzór (19) zauważamy, że wpływ błędów po
miarów kątowych wyrażony jest w części podpierwiastkowej w wielomianie z parametrem s. Zbadajmy zmianę
wartości pierwiastka oznaczonego WR, w zależności od pa
rametru s. Na rys. 10 widzimy, że dla małych sieci (N = 5)
zwiększenie średniego błędu pomiaru kąta nieznacznie po
większa średni błąd położenia punktu. W przypadku śred
nich i dużych sieci poligonowych widzimy, że średni błąd
pomiaru kąta prawie proporcjonalnie zwiększa średni błąd
położenia punktu.
Z analizy wykresów wartości pierwiastków WM, WR
(rys. 9 i 10) widać wyraźnie, że dla sieci poligonowych
średnich wielkości optimum wypada przy s ≡⅛ 0,5. Wydaje
się więc słuszne postawienie warunku mβ : m∏ < 0,5.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę na fakt ewentual
nej zgodności lub niezgodności przy oszacowywaniu śred
nich błędów położenia punktu różnymi metodami.
Wzory na obliczenie średnich błędów są wyprowadzane
przy założeniu, że liczba spostrzeżeń pomiarów dąży do
nieskończoności. W praktyce zwykle mamy skończoną licz
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Metoda ustalania optymalnych kształtów działek ornych
w gospodarstwach indywidualnych
1. Omówienie problemu

Podstawowym zadaniem scaleń jest likwidacja rozdrob
nienia działek i utworzenie takich gospodarstw indywidual
nych, w których możliwa będzie większa mechanizacja prac
Polowych. Wprowadzenie do gospodarki wiejskiej coraz no
wocześniejszych środków transportowych i maszyn rolni
czych spowodowało, ¿e koszty transportu stanowią poważ
ną pozycję w ogólnych kosztach produkcji. Chcąc koszty te
zmniejszyć do minimum, trzeba tak zaprojektować sieć
drogową, aby czas przejazdów z siedliska do pól był moż
liwie najkrótszy. Cel ten będzie osiągnięty przez skróce
nie rzeczywistej długości dróg łączących siedlisko z polami
oraz przez poprawę jakości dróg (ulepszenie nawierzchni,
wydłużenie promieni zakrętów, regulacje spadków podłuż
nych, konserwacje itp.), co pozwoli na zwiększenie szybkości
przejazdów.
Drugim istotnym momentem jest stworzenie działek
o kształcie i rozmiarach odpowiednich do mechanicznej
uprawy. Instrukcja nr 141 Ministra Rolnictwa z 20 Iipca
1968 r. w sprawie wymiany i scalenia gruntów w § 71 —
ustala, że działka ma być możliwie prostokątna, a długość
jej nie powinna przekraczać więcej niż 10-krotnie szerokości.
Oczywiście takie określenie kształtu działki nie zadowala
projektanta. O ile prostokątny kształt należy uznać bez za
strzeżeń jako najbardziej racjonalny ze względu na czyn
ności uprawowe, o tyle wskaźnik wydłużenia działki 10 :1
(stosunek długości do szerokości działki) wydaje się być
mało precyzyjny. Brak tu powiązania wskaźnika wydłuże
nia z wielkością działki. Wynikaja stąd rozbieżności w oce
nie jakości projektu scaleniowego, gdyż jedni uważają, że
na przykład działka o powierzchni 4 ha, gdzie wskaźnik
wydłużenia wynosi 10 :1, jest dobra, natomiast inni, że jest
ona zanadto wydłużona.
W niniejszej pracy przedstawiono metodę ustalania kształ
tu działki w zależności od jej wielkości, struktury zasie
wów, rodzaju siły pociągowej i poziomu produkcji. Na wystę
pie należy uświadomić sobie fakt, że w trakcie uprawy
działka dzielona jest na szereg pól siewnych (płodozmianowych), których ilość zależna jest od płodozmianu. Obowią
zuje tu zasada równości pól płodozmianowych pod wzglę
dem wielkości powierzchni, aby proporcje poszczególnych
produktów i nakładów były corocznie mniej więcej stałe,
co zabezpiecza w gospodarstwie ważny element równowagi
wewnętrznej. Oczywiste jest, że podział na pola dokony
wany jest wzdłuż działki, aby każde pole siewne miało
bezpośredni dostęp do drogi dojazdowej. Przy poprzecznym
podziale zachodzi konieczność tworzenia dodatkowych dróg
gospodarczych, co uszczupla powierzchnię produkcyjną gos
podarstwa. Aby ograniczyć ilość dróg do minimum, działki
przylegają do drcgi jednym bokiem, natomiast rozstaw dróg
wyznaczają dwie głębokości działek (rys. 1).
Ze względu na czynności uprawowe najmniejszą jed
nostką powierzchniową traktowaną jednolicie jest w gos
podarstwie pole siewne. Jeżeli potrafimy wyznaczyć najko
rzystniejszy pod względem ekonomicznym kształt pola siew
nego, to ustalenie kształtu działki sprowadzi się do zwie
lokrotnienia pola siewnego. Głębokość działki będzie więc
równa długości pola siewnego, natomiast jej szerokość —
szerokości pola pomnożonej przez ilość pól.
Ustalenie ilości pól dla pojedynczego gospodarstwa
o określonym płodozmianie jest proste, ale w trakcie scaleń
mamy do czynienia z dużą ilością gospodarstw zróżnicowa
nych powierzchniowo i charakterem produkcji. Oddzielne
potraktowanie każdego gospodarstwa byłoby pracochłonne
i przedłużałoby prace inwentaryzacyjne. Zamiast uciążli
wego i praktycznie niemożliwego analizowania wszystkich
pojedynczych gospodarstw można ograniczyć się .-do analizy
całych grup składających się z podobnych do siebie gospo
darstw. Zainteresowanego tym problemem czytelnika od

syłam do prac Μ. Urbana (5, 6), w których przedstawiono
metodę podziału gospodarstw na typy i ustalenia dla posz
czególnych typów gospodarstw modelowych.
2. Czynniki wpływające na kształt pola

Wspólną miarą, za pomocą której powinno się porówny
wać ze sobą różne kształty pól siewnych, należy znaleźć
w kosztach eksploatacyjnych i to w tej części, która jest
związana z określonym kształtem. Rozpatrzymy te czynniki:

2. 1. Straty w plonach

a. Według F. Helingi i R. Marisa (3) wzdłuż linii brze
gowej pola, w pasie o szerokości 0,5 m, spadek plonu wy
nosi 50%, co w przeliczeniu odpowiada pasowi 0,25 m, na
którym nie ma żadnej produkcji. Stąd długość linii brzego
wej będzie krótsza i przyjmie swoją najmniejszą wielkość
w kwadracie, jeśli wskaźnik wydłużenia pola (c) będzie
malał.
b. Dalsze straty w plonie występują na tak zwanym poprzeczniaku, czyli w pasie o szerokości 5 m na obu końcach
pola. Wielkość strat szacowana jest na 20% plonu, czyli
można przyjąć, że w pasie 1 m na obu końcach pola pro
dukcja spada do zera.
Straty te będą się zmniejszać wraz ze wzrostem (c).
Jeżeli znana jest średnia wartość plonu dla całego płodo
zmianu możemy wyliczyć wysokość strat w zbiorach uza
leżnionych od kształtu pola.
2. 2. Dodatkowa ilość pracy
Na poprzeczniaku występują straty w czasie, w zależ
ności od liczby czynności uprawowych, przy których ko
nieczne są nawroty. Czas zużyty na nawrót jest czasem
bezprodukcyjnym. Im nawrotów jest mniej, tym straty są
mniejsze. Ilość nawrotów będzie zależna od szerokości pola,
iak też od szerokości roboczej narzędzi. Jeżeli ustalimy licz
bę nawrotów i czas jednego nawrotu, będzie można wyli
czyć strate czasu na nawroty. W zależności od rodzaju siły
pociągowej i kosztu godziny pracy można wyliczyć w zło
tych straty z tytułu nawrotów.

2.3. Koszty transportu
zmianowym

na

polu

płodo-

W zależności od kształtu pola będzie różna średnia od
ległość transportowa. J. Koźiśek (4) podaje, że średnia oddroga dojazdowa
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droga dojazdowa
Rys. 1. Schemat układu pól siewnych i działek
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ległość transportowa dir na polu prostokątnym, liczona
względem jednego narożnika wynosi:

ds' = ɪ (b° diτ = // (*+y) dxdy “ ɪ)
o o

Zatem:

K — y + γ + G+W

(2)

Drogą różniczkowania względem 1 i b należy znaleźć naj
korzystniejsze wartości 1
przy których K osiąga
minimum.

gdzie:
1 — długość pola,
b — szerokość pola.
Jest to średnia odległość liczona po liniach przejazdów, ale
tylko w jednym kierunku, a przecież transport odbywa się
w obu kierunkach. Trzeba wozem zajechać do określonego
punktu i wrócić z powrotem, dlatego też za średnią odle
głość transportową proponujemy uważać:
4'-2(⅛i)-'+i

Przy jednakowej powierzchni średnia odległość transpor
towa będzie najmniejsza w kwadracie, a wzrastać będzie
wraz ze wzrostem wskaźnika wydłużenia pola c.

(3)

(4)
Dla najbardziej korzystnych długości Im i szerokości bm
wskaźnik wydłużenia cm wynosi:

Im
Cm ~ h

ł

(5)

X

a optymalna wielkość pola

9

(6)
j
Jeżeli jednak we wzorze na koszty eksploatacyjne przyjmiemy stałą wielkość powierzchni, to otrzymamy:

κ-7 + f + (i + Tp
linie Ironsportewe

Ponieważ funkcja osiąga minimum, gdy K' = 0, a K" > 0,
więc
x y
P:
K'=------ — +j------ iP P
P
stąd

no polu siewnym

C’rcÿa √i∕□JUJ⅛w

Rys. 2. Linie transportowe obrazujące przejazdy na polu siewnym
(punkt A leży przy drodze w najbliższej odległości od siedliska)

Dla całej rotacji płodozmianu można ustalić średnią
roczną liczbę wozów potrzebnych do przewiezienia płodów
z pola oraz do dowiezienia nawozów i środków ochrony
roślin na pole. Przy określonym rodzaju siły pociągowej,
prędkości przejazdów i średniej odległości transportowej
można ustalić wielkość rocznego kosztu przewozu na polu
o konkretnym kształcie.
3. Funkcyjne ujęcie kosztów eksploatacyjnych

Najbardziej korzystny kształt pola jest więc funkcją
szeregu czynników, dla których wspólnym miernikiem jest
koszt wyrażony w złotych. Załóżmy, że x oznaczać będzie
wysokość kosztu związanego z hektometrem długości pola,
a więc obejmie roczne straty w plonie przypadające na
100 m długości. Symbol y oznacza roczne straty w plonie
i dodatkową ilość pracy, związane ze 100 m szerokości pola.
Jeżeli x pomnożymy przez długość pola 1 (w hm), y przez
szerokość pola b (w hm) i sumę tę podzielimy przez po
wierzchnię pola P (w ha), otrzymamy wysokość strat
w plonie i dodatkową ilość pracy na 1 ha na rok przy
danym kształcie pola.
Pozostaje jeszcze kwestia transportu.
Oznaczmy przez j koszt przewiezienia na odległość 100 m
całego rocznego plonu, nawozów i środków ochrony roślin
przypadających na 1 ha, to po pomnożeniu przez średnią
odległość transportową otrzymamy wielkość kosztów prze
wozów przypadających na 1 ha pola na rok.
Wzór na roczne koszty eksploatacyjne K związane
z kształtem pola, przypadające na 1 ha pola, przyjmie
postać:
xł +y6
K= —^→(l + 6)j
(1)
Zbadajmy, kiedy powyższa funkcja osiąga najmniejszą
wartość. W przypadku pola prostokątnego można wyrazić P
za pomocą zmiennych niezależnych b i I (P = bl).
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, _-j/(y + Pj)P
m
V χ + Pj

(7)

We wzorze tym x, y i j są stałe. Podstawiając kolejno
za P 1, 2, 3... ha wyliczamy optymalną długość pól dla tych
powierzchni. Przy tak wyliczonych długościach koszty
eksploatacyjne są najmniejsze. Po podzieleniu obu stron
równania (7) przez P otrzymamy najbardziej korzystny
wskaźnik wydłużenia pola cmp dla przedstawionych po
wierzchni:

y+Pj
⅛P = —
d7
* +Γ-Pj

(B)

4. Przykład i uwagi końcowe

W celu przedstawienia praktycznego zastosowania powyż
szych wzorów posłużymy się przykładem. Do analizy
wzięto gromadę Laskowice Oławskie. Na podstawie struk
tury zasiewów i wysokości plonów w gromadzie obliczono
średnią wartość produkcji globalnej roślin polowych, jaką
daje 1 ha. Wynosi ona 8894 zł z ha na rok. Straty brze
gowe przypadające na 100 m długości pola wynoszą więc:
x = (100 m · 0,25 m ∙ 2 boki) · 8894 zł/ha/rok = 0,005 ha ·
• 8894 zł/ha/rok = 44,47 zł/rok

Straty brzegowe na 100 m szerokości będą większe o straty
przypadające na poprzeczniaki, a więc:
Ki = 44,47 zł/rok + (100 m ∙ 1 m ∙ 2 poprzecz) 8894 zł/ha/
rok = 44,47 zł/rok + 0,02 ha · 8894 zł/ha/rok =
222,35 zł/rok

Na każde 100 m szerokości pola przypada pewna ilość
czasu zużytego na nawroty. Do analizy wzięto tylko orkę
jako zabieg, przy którym nawrotów jest najwięcej. Przy
jęto, że każde pole orane jest dwukrotnie w ciągu roku.
— 600∕o orek rolnicy wykonują zaprzęgiem konnym, przy
czym szerokość robocza pługa wynosi średnio 25 cm,
a miejscowy koszt 1 godziny orki wynosi 30 zł.
— Pozostałe 400∕o orek wykonywanych jest traktorem
o średniej szerokości roboczej pługa 100 cm i koszcie 54 zł
za godzinę orki. Czas jednego nawrotu dla zaprzęgu kon
nego i traktora przyjęto 30 sek.

Ze struktury orek wynika, że średnio na każde 100 m
szerokości pola 40 m przypada na orkę traktorem, a 60 m —
koniem. Przy orce traktorem pasa o szerokości 40 m trzeba
wykonać po 40 nawrotów na obu końcach pola, co daje
razem 80 nawrotów. Koszt nawrotów wynosi więc:
80 ∙ 30 sek ∙ 54 zł/godz — 2/3 godz. ∙ 54 zł/godz = 36 zł

Koszt nawrotów przy orce koniem pasa szerokości 60 m
wynosi:
400 nawrotów ∙ 30 sek ∙ 30 zł/godz = 120 zł
Łączne więc straty na nawroty w pasie o szerokości 100 m
wynoszą średnio 156 zł. Ponieważ przyjęto, że orkę wyko
nujemy 2 razy w roku, więc roczne straty z tytułu nawro
tów
wynoszą 312 zł/hm szerokości pola.
Ogólne koszty związane ze 100 m szerokości pola y
wynoszą:
y = yi + y2 = 222,35 z/rok + 312 zł/rok = 534,35 zł/rok
Dla ustalenia ilości wozów potrzebnych do przewiezienia
płodów i dowiezienia nawozów, posłużymy się tablicą 1.
Tablica 1. Obliczenie zapotrzebowania na transport

Wyszczególnienie

Okopowe
Zboża i inne objętościowe
Obornik
Nawozy sztuczne i środki
ochrony roślin

—
—
—
—

struktura zasiewów,
wysokość plonów,
struktura siły pociągowej przy orce i transporcie,
ceny płodów i robocizny.

Tworzenie tak wielkich pól w gospodarstwach indywidual
nych jest jednak u nas niemożliwe ze względu na warunki
własnościowe, a to pociąga za sobą konieczność tworzenia
pól o wielkościach znacznie odbiegających od optymalnych.
Zachodzi więc pytanie, jaki kształt powinny mieć pola,
aby koszty eksploatacyjne były najmniejsze dla pól o róż
nych powierzchniach. Korzystając ze wzoru (7) wykreślono
krzywą optymalnych długości pól w zależności od po
wierzchni (rys. 3).
Tablica 2. Wielkość Wskainika wydłużenia cmp w zależności od powierzchni pola »iewnego
dla LaskowiCaTeilica zestawiona na podstawie wzoru (8)

średnia liczba
wozów na ha

Częstotliwoóś
występowania
w ciągu S lat

19
8
20

1X
4×
Ix

19
32
20

1

5x

5

średnia liczba wozów w 5 latach

Ustaliliśmy zatem, że dla gromady Laskowice optymalna
wielkość pola siewnego wynosi 7,70 ha, przy czym długość
jego powinna mieć 517 m, szerokość 149 m, a wskaźnik
wydłużenia 3,4. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wyli
czenia oparte są na konkretnych danych występujących
w gromadzie takich jak:

Średnio wozów !
na ha w ciągu
5 lat

_

"

1

Z tablicy wynika, że średnio potrzeba 15 wozów na ha.
Dla uproszczenia obliczeń założono, że pojemność wozu
konnego i przyczepy traktorowej jest jednakowa.
35o∕o transportu polowego wykonuje się traktorem z przy
czepą, przy czym koszt jednej godziny transportu wraz
z robotnikiem wynosi 80 zł. Wozami konnymi przewozi się
65%, a koszt jednej godziny transportu z robotnikiem wy
nosi średnio 40 zł.
.
Przewóz 15 wozów na odległość 100 m przy prędkości
4 km/godz trwa 22,5 min, z czego na transport traktorowy
przypada 7,5 min, a na konny 15 min, co po pomnożeniu
przez odpowiedni koszt godziny daje łącznie 20 zł. Zatem
koszt przewiezienia rocznych płodów z 1 ha i nawozów
na 1 ha na odległość 100 m wynosi 20 zł.
Dla X- «= 44,47 zł, y = 534,35 zł, j = 20,00 zł,
obliczmy optymalną wielkość i kształt pola.

Powierzch
nia pola
w ha
J Wskaźnik

0,5
10,0
■

1,0
8,6

1,5
7,6

2,0
6,8

2,5
6,2

3,0
5,7

3,5
5,3

4,0
4,9

4,5
4,6

5,0
4,4

Posługując się wykresem można szybko odczytać dla
konkretnych wielkości pola jego najkorzystniejszą długość.
W tablicy 2 przedstawiono jak zmienia się cmp w zależ
ności od powierzchni pola.
Przy projektowaniu działek w dowolnej miejscowości, na
podstawie istniejących tam warunków ekonomicznych, na
leży każdorazowo sporządzić wykres optymalnych długości.
Szereg prac uprawowych wykonywanych jest w po
przek lub w skos pola. Zachodzi więc konieczność utrzy
mania pól w takich rozmiarach, aby uprawa w poprzek
była możliwa.
H. Gamperl (2) podaje, że minimalna szerokość pól przy
Stosowaniu zaprzęgu konnego wynosi 15 m, zaś przy pra
cach wykonywanych traktorem 20 m.
Van der Werff (7) i Van den Ban (1) opowiadają się za
20—30 m jako najmniejszą szerokością pola.
W świetle tych opinii należy uznać za możliwe do przy
jęcia wyliczenie przeprowadzone dla Laskowic.

J 44,47 X 534,35
ha = 7,70 ha
20

Rys. 3. Krzywa optymalnych długości pól siew
nych dla Kaskowic
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Tablica 3. Optymalne rozmiary pół dla gromady Laskowice
Wielkość pola
ha

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

Optymalna szerokość
w m
22
34
45
54
64
73
81
90
98
107

bm Optymalna długość Im
W Hl
224
293
337
369
393
413
430
444
457
469

Przedstawiona metoda ma tę wadę, że wszystkie obli
czenia opierają się na aktualnych warunkach produkcyj
nych i cenach, a przecież potrzebna jest tu prognoza, jak
w przyszłości te warunki będą się kształtowały. Jest to

K w zf
UO

istotny moment, który trzeba uwzględnić w obliczeniach.
Przyjmijmy, że wartość płodów z ha wzrośnie do 10 000 zł,
a wszystkie prace transportowe i orka wykonywane będą
traktorem, przy założeniu niezmiennych wynagrodzeń za
pracę, wtedy:

X = 50 zł,

Mg

j = 30 zł

y = 430 zł,

i odpowiednio:

Pm = 4,89 ha

lm = 378 m

cm = 2,9

Widać więc, że wielkość optymalnego pola, jego długość
i wskaźnik wydłużenia znacznie się zmniejszają. Jest więc
wyraźna tendencja, aby w trosce o minimalną długość dróg
nie zawyżać długości pól, a raczej trzymać się poniżej wy
znaczonych optymalnych długości. Jeżeli na podstawie
wzoru (1) wykreślimy krzywe uzależniające wysokość kosz
tów eksploatacyjnych w przeliczeniu na 1 ha w zależności
od wskaźnika wydłużenia i wielkości pola, to będzie można
wycenić korzyści, jakie osiąga się z poprawy kształtu
i zwiększenia wielkości pola.
Wykres ten może być przydatny przy ustalaniu efek
tywności prac scaleniowych. Z wykresu tego wynika, że
najwyższe koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na 1 ha są
przy małym wskaźniku wydłużenia. Począwszy od c = 4,5
zmiany w kosztach są niewielkie. Możliwa jest więc pewna
tolerancja przy wyznaczaniu długości pól szczególnie więk
szych, co w znacznym stopniu ułatwi projektantowi gru
powanie działek w kompleksy otoczone drogami.

JOO

»
tao
Rys. 4. Zmienność rocznych kosztów eksploa
tacyjnych w przeliczeniu na 1 ha, w zależ
ności od wskaźnika wydłużenia pola siewnego
i wielkości pola
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Trudno powiedzieć, że nasza literatura geodezyjna obfi
tuje w publikacje, w których można by znaleźć przykłady
na ścisłe wyrównanie skomplikowanych siatek triangula
cyjnych. Daje się odczuwać zwłaszcza brak przykładów
o większej liczbie równań warunkowych i to równań o róż
nym charakterze. Unikano zwykle tej tak pracochłonnej
większej liczby równań i nie starano się o stosowanie wy
równania grupami, co od dawna nie jest nowością*1) i poz
wala przy niektórych siatkach na wydatne zmniejszenie
liczby równań bez jakiegokolwiek naruszania ścisłości i pre
cyzji procesu wyrównania.
Mam zamiar podać tu kilka przykładów wyrównania sia
tek triangulacyjnych grupami dla popularyzacji tej tak
bardzo ekonomicznej metody. Wprawdzie nowoczesne kom
putery rozwiązują bardzo szybko duże liczby równań, ale
przy zastosowaniu tej techniki pewne redukcje procesu
obliczeniowego mogą mieć znaczenie dla uproszczenia pro
gramowania oraz zmniejszenia czasu pracy maszyny.
Jako pierwszy przykład biorę siatkę triangulacyjną przed
stawiającą układ centralny złożony z sześciu trójkątów,
gdzie pomierzono wszystkie kąty2). Wyrównanie tego za
dania wymaga użycia łącznie 8 równań warunkowych,
a przy podziale tych równań na grupy postępujemy w spo
sób następujący:
Pierwsza grupa równań obejmuje tylko warunki trójką
towe, wzajemnie od siebie niezależne, i wyrównanie tej
grupy polega na doprowadzeniu sumy kątów w każdym
trójkącie do 180°. Pozostałe dwa równania warunkowe, to
jest warunek sinusowy i warunek horyzontu tworzą grupę
drugą, wyrównywaną oddzielnie i z tego względu współ
czynniki przy poprawkach w równaniach warunkowych, po
sprowadzeniu tych ostatnich do postaci liniowej o kształcie
ogólnym:
Oi®! + α2v2 + asv2 + ∙ ∙ ∙ anvn + ωa = 0

Odchyłki ω (wyrazy wolne) przy redukowaniu nie ule
gają żadnym zmianom.
TaWica 1

Kąty

Trójkąt

I

II

III

IV

V

VI

*

wyrównane

35016'15"
41 23 24
103 20 15

+2,0
+2,0
+2,0

35o16Ι7,0"
41 23 26,0
103 20 17,0

179 59 54

+6,0

180 00 00,0

107 03 33
42 45 23
30 1107

-1,0
-1,0
-1,0

107 03 32,0
42 45 22,0
30 1106,0

180 00 03

-3,0

180 00 00,0

67 26 07
67 25 12
45 08 33

+2,7
+2,7
+2,6

67 26 09,7
67 25 14,7
45 08 35,6

179 59 52

+8,0

180 00 00,0

42 03 48
88 14 53
49 4123

-1.3
-1,4
-1,3

42 03 46,7
88 14 51,6
49 41 21,7

180 00 04

-4,0

180 00 00,0

67 57 14
48 38 53
63 23 43

+3,4
+3,3
+3,3

67 57 17,4
48 38 56,3
63 23 46,3

179 59 50

+ιo,o

180 00 00,0

55 07 41
56 37 22
68 15 06

-3,0
-3,0
-3,0

55 07 38,0
56 37 19,0
68 15 03,0

180 00 09

-9,0

180 00 00,0

Nr

spostrzegane

1
2
18

3
4
17

16

7
8
15

10
14

13

9,761 5144
9,820 3251

+29,7
-23,9

9,980 4596
9,831 7924

-6,5
-22,7

9,965 4141
9,965 3660

+8.7
-8,8

9,826 0404
9,999 7969

+23,3
-0,6

9,967 0274
9,875 4526

+8,5
-18,5

9,914 0382
9,921 7170

+14,7
-13,9

Tablica 1 zawiera wyrównanie grupy pierwszej i współ
czynniki warunku sinusowego.

ka

Ο

diff.

+59,414 4941
-59,414 4500
ω⅛=+441

blv1 + btv. + bivi + ■■■ bnυn + ωk = 0

ty

Log. sin

W1V1 + w,v, + wiυi + ∙ ∙ ∙ wnvn + ωn = 0
Tablica 2

podlegają przekształceniu w następujący sposób: sumujemy
kolejno trzy współczynniki poprawek dla każdego z wy
równanych w pierwszej grupie trójkątów, to jest:
(«1 + ⅝ + <⅛), (“< + “t + “«). (≡7 + »S + “»)

Ι 54

Współczynniki
Trójkąt

g

a

(61 + 6, + 6,), (fc4 + bi + i>,), (&, + i>„ + 6,j)
po czym trzecią część otrzymanej sumy ze zmienionym zna
kiem dodajemy do każdego z odpowiednich trzech współ
czynników układu równań warunkowych, co daje nam
współczynniki przekształcone:

A1 — al
τ,

1

IJ1 — O1

α1+αs + <⅛
al + ai + ai
———-———, Ai — ai---------- -------- ...

*»i + b∙ + i»«

-

ɔ

,
» Di — O1
„

⅛ι + ⅛t + 5>
-------- ...
3

I

Il

III

IV

Kontrola rachunku: Suma współczynników zredukowanych
dla każdego trójkąta równa się zero.
V

ɪ) Inż. dr Kasper Weigel — Rachunek wyrównawczy, 1963, str.
320 oraz dr W. Jordan — Handbuch der Vermessungskunde, tom I,
Str. 155, 253 i 268.
i) W. Chojnicki — Geodezyjny rachunek wyrównania w zada
niach. 1968, zadanie 114.

VI

1
2
18

+1.0

3
4
17

+1,0

5
6
16

b
+29,7
-23,9

-6,5
-22,7

+8.7
-8,8
+1,0

7
8
15

+ 1,0

9
10
14

+1.0

11
12
13

Po redukcji

Przed redukcją

+23,3
-0,6

+8,5
-18,5

+ 14,7
-13,9

+ 1,0

A
-0,3..
-0,3..
+0,6..
0,00
-0,3..
-0,3..
+0,6..
0,00
-0,3..
-0,3..
+0,6..
0,00
-0,3..
K -0,3..
+0,6..
0,00
-0,3..
-0,3..
+0,6..
0,00
-0,3..
-0,3..
+0,6..
0,00

B

S

+27.76..
-25,83..
-1,92..
0,00
+3,23..
-12,96..
+9,73..
0,00
+8,73..
-8,76..
+0,03..
0,00
+ 15,73..
-8,16..
-7,56..
0,00
+ 11,83..
-15,16..
+3,33..
0,00
+ 14,43..
-14,16..
-0,26..
0,00

+27,43..
-26,16
-1,26
0,00
+2,90
-13,30
+10,40
0,00
+8,40
-9,10
+0,70..
0,00
+ 15,40
-8,50
-6,90
0,00
+ 11,50
-15,50
+4,00
0,00
+ 14,10
-14,50
+0,40
0,00
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Tablica 4 zawiera obliczone poprawki I i II grupy, a śre
dni błąd kąta:

Tablica 2 zawiera redukcję współczynników do dwóch
równań korelat grupy drugiej.
Utworzone na podstawie zredukowanych współczynników
równania korelat otrzymują postać:
4⅛l + 3,3 ∙∙∙ fc2⅛9,6 = 0
3,3 k1 + 3024,74 fc2 + 441 = 0
Po rozwiązaniu tych równań otrzymujemy wartości:
kɪ = - 2,292; fc2 = -0,143; [fcω] = 85,24; [W] = 85,49

co zgadza się z wynikami wyrównania przy użyciu 8 rów
nań warunkowych.
Następny przykład wyrównany będzie tylko grupami. Jest
to sieć triangulacyjna IV rzędu dla zdjęć szczegółowych,
nawiązana do istniejących punktów triangulacyjnych.
Współrzędne punktów danych i obliczone na ich podsta
wie azymuty oraz boki:

TaNica 3

Ak1

Bk,

V

V+v

V z 8 warunków

+0.76
+0,76
-1,53
-0,01
+0,76
+0,76
-1,53
-0,01
+0,76
+0,76
-1,53
-0,01
+0,76
+0,76
-1,53
-0,01
+ 0,76
+0,76
-1,53
-0,01
+0,76
+0,76
-1,53
-0,01

-3,98
+3,71
+0,28
+0,01
-0,46
+ 1,86
-1,40
0,00
-1,25
+ 1,26
0,00
+0,01
-2,26
+ 1,17
+ 1,08
-0,01
-1,70
+2,17
-0,48
-0,01
-2,07
+2,03
+0,04
0,00

-3,22
+4,47
-1,25
0,00
+0,30
+2,62
-2,93
-0,01
-0,49
+ 2,02
-1,53
0,00
-1,50
+ 1.93
-0,45
-0,02
-0,94
+2,93
-2,01
-0,02
-1,31
+2,79
-1,49
-0,01

-1,22
+ 6,47
+0,75

-1,2
+ ó»5
+0,7

-0,70
+ 1.62
-3,93

-0,7
+ 1,6
-3,9

+ 2,21
+ 4,72
+ 1,07

+ 2,2
+4,7
+ 1,1

-2,80
+0,53
-1,75

-2,8
+ 0.6
-1,8

+ 2,46
+ 6,23
+ 1.29

+2,4
+6,2
+ 1,4

-4,31
-0,21
-4,49

-4,3
-0,2
-4,5

F
1
2
18

'

3
4
17
5
6
16
7
8
15

9
10
14
11
12
13

Pkt

y

X

4

+3 539,970

+2 641,560

7
8

+4 616,370
+ 1 058,536

+ 1 672,580
+ 1 684,633

12

0,000

0,000

•

r+g

Vz8
warunkami

J
2
3

+ 14,7
-8,4

+ 12,6
-10,5
-2,1

-3,11
+2,59
+0,52

-2,3
-2,4
-2,3

-5,4
+0,2
-1,8

-5,5
+0,3
-1,8

4
5
6

+22,4
-11,0

+ 18,6
-14,8
-3,8

-4,59
+3,65
+0,94

+1,6
+ 1,7
+ 1,7

-3,0
+ 5.3
+2,6

-2,9
+ 5,3
+2,6

7
8
9

+0,3
-11,1

+ 3,9
+3,6
-7,5

-0,96
-0,89
+ 1.85

-3,0
-3.0
-3,0

-4,0
-3,9
-1,1

-4,0
-3,9
-1.1

10
11
12

+ 17,1
-4.4

-4,23
+ 12,86
-8,63

+ 1,04
-3,17
+2.13

+0,6
+0,7
-0,7

+ 1.6
-2,5
+ 2,8

+ 1.7
-2,5
+2,8

13
14
15
16
17
18

19
20
21

22

+ 14,2
-9,5

+ 12,63
-1,56
-11,06

-3,11
+ 0,38
+2.73

-1.0
-1,0
-1,0

-4,1
-0,6
-1,7

-4,1
-0,6
+ 1.7

-2,03
-1,71
+3,74

+ 2,3
+2,4
+2,3

+0.3
+0,7
+6,0

+0,3

-1,3
-23,4

+ 8,23
+6,93
-15,16

+ 12,6

+ 12,6

-3,10

-12,6

-12,6

+ 3,10 :

-1,3
-14,
-1,3

-4,4
-1.4
+ 1,8

-4,4
-1,4
+ 1,8

3,160 85700

1448,295

32 08 35,2

3,298 76449

1989,594

I

1
2
3

50o16zllzz
32 40 36
97 03 17
180 00 04

II

4
5
6

82
69
28
180

40 10
10 55
09 09
00 14

-4,6
-4,7
-4,7
-14,0

82
69
28
180

III

7
8
9

14
16
149
180

20 40
39 02
00 32
00 14

-4,6
-4,7
-4,7
-14,0

IV

10
11
12

62
70
47
179

30 43
29 04
00 03
59 50

V

13
14
15

48
61
69
179

VI

16
17
18

VII

—l,3zz
-1,3
-1,4
-4,0

wyrównany
50o16'09,7zz
32 40 34,7
97 03 15,6
180 0000,0

log sin

- diff.

9,885

95897

175

9,996

69994

26

40 05,4
10 50,3
09 04,3
00 00,0

9,996
9,970

43446
67700

27
80

14
16
149
180

20 35,4
38 57,3
00 27,3
00 00,0

9,393
9,457
9,711

97684
14279
79475

823
704
350

+3,4
+ 3,3
+ 3,3
+ 10,0

62
70
47
180

30 46,4
29 07,3
00 06,3
0000,0

9,947

97978

109

9,864

13985

196

53 23
53 45
12 42
59 50

+ 3,3
+ 3,3
+3,4
+ 10,0

48
61
69
180

53 26,3
53 48,3
12 45,4
00 00,0

9,877
9,945
9,970

05789
51790
76692

184
112
80

91
44
43
180

37 01
29 21
53 57
00 19

-6,4
-6,3
-6,3
-19,0

91 36 54,6
44 29 14,7
43 53 50,7
180 00 00,0

9,999
9,845
9,840

82742
56470
96463

6
215
219

19
20
21

44
78
57
179

32 15
19 58
07 41
59 54

+2,0
+2,0
+2,0
+ 6,0

44
78
57
180

9,845 95518
9,990 93380
9,924 22291

214
43
137

VIII

22
23
24

67
78
33
179

47 36
53 47
18 34
59 57

+1,0
+1,0
+1,0
+3,0

67 47 37,0
78 5348,0
33 18 35,0
180 00 00,0

9,966
9,991
9,739

53052
79358
70255

86
41
321

IX

25
26
27

22
50
106
180

55 21
16 46
48 12
00 19

-6,3
-6,3
-6,4
-19,0

22 55 14,7
50 16 39,7
106 48 05,6
180 00 00,0

9,590
9,886
9,981

46011
01147
05332

498
175
64

X

28
29
30

87 21 08
32 06 55
60 31 54
179 59 57

+1,0
+1,0
+1,0
+3,0

87
32
60
180

9,999 53620
9,725 60830
9,939 83365

10
335
119

XI

31
32
33

40
67
72
180

25
04
29
00

24
54
53
11

-3,6
-3,7
-3,7
-11,0

34
35
36

45
58
75
179

30 34
47 07
42 16
59 57

37
38
39

24
46
108
179

41 00
49 23
29 25
59 48

XH

+6,1

I XHI

I

V

spostrzegany
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F=XJt

131059,37,3"

1 i

1

√√ = V ~ =±4’85

4

bok

Kąty

Trójkąt

Porównanie poprawek wynikających z 8 równań warun
kowych oraz z 2 równań wynikających z podziału wyrów
nania na dwie grupy nie wykazuje żadnych różnic poza
mającymi swe źródło w zaokrągleniu miejsc dziesiętnych.
Podobnie ścisłe wyniki daje podział na dwie grupy wy
równania zadania 115 z tego samego źródła, co poprzedni
przykład. Jest to łańcuch trójkątów z pomiarem dwóch baz
i 21 kątów w 7 trójkątach, przy czym I grupa będzie obej
mowała 7 trójkątów, a II grupa tylko jeden warunek ba
zowy, z którego pochodzi jedno równanie korelat:
2143,21 ⅛ +528 = 0
z czego:
k = -0,246; fcω = 129,80; [VV] = 130,23
a

log boku

Tablica 5

Tablica 3 zawiera obliczone poprawki, które należy zsu
mować z poprawkami pierwszej grupy, aby obliczyć średni
błąd kąta:
[t>t>J
= /187,24

V

Azymut

I

32 17,0
20 00,0
07 43,0
00 00,0

2109,0
06 56,0
31 55,0
00 00,0

40 25 20,4
67 04 50,3
72 29 49,3
180 00 00,0

9,811

85419

247

9,979

41243

67

+ 1,0
+ 1,0
+1,0
+3,0

45
58
75
180

30 35,0
47 08,0
42 17,0
00 00,0

9,932
9,986

08476
33998

127
54

+4,0
+4,0
+4,0
+ 12,0

24
46
108
180

41 04,0
49 27,0
29 29,0
00 00,0

9,620
9,862
9,976

78172
88079
97841

458
197
71

i
i

i

I

Tablica 5 zawiera wyrównanie I grupy, to jest wyrów
nanie kątów w 13 niezależnych trójkątach do sumy 180°
oraz potrzebne Iogarytmy sinusów kątów wyrównanych,
wraz ze zmianami Iogarytmu na 1".

10) 0,363 v19 +0,403 v£9 —0,232 v21 + 0,593 υu - 0,021 v28 +
+ 0,657 Vs4 + 1,096 v25 + 1,201 v88 + 0,141 v87 — 1,008 v87 —

— 1,201 v,β — 0,156 V89 — 3,6 = 0
Dla otrzymania bardziej zbliżonych do siebie cyfrowo
współczynników dzielę równania 5, 6, 7 i 8 przez 100, na
stępnie redukuję współczynniki tych równań według wska
zówek podanych przy pierwszym przykładzie. W tablicy 6
podane są zredukowane współczynniki 10 równań warun
kowych grupy II.

Na podstawie tych współczynników ustawiam podane ni
żej 10 równań korelati (tablica 7).
Na podstawie równań poprawek wyrażonych przez koreIaty obliczamy teraz poprawki grupy drugiej:
Ki = Aik1 + B∣fct + C,fc8 + · · ·

Ogólna liczba warunków, jakie powinna spełnić ta siat
ka, przedstawia się następująco:
Warunki
Warunki
Warunki
Warunki
Warunki
Warunki

trójkątowe
stacyjne (zamknięty horyzont)
boczne (sinusowe)
podstawowe (bazowe)
nawiązania azymutalnego
współrzędnych (przyrosty)

Razem:

13
3
3
1
1
2

TaHiea 6

23

Powyższe 23 warunki dzielimy na 2 grupy, to jest grupa I,
to 13 warunków trójkątowych, które w tablicy 5 zostały
już spełnione i grupa II, to następujące 10 warunków:

— trzy warunki stacyjne (wszystkie warunki podaję po
wstawieniu wartości szczegółowych i, o ile to potrzebne —
po sprowadzeniu do postaci liniowej):
1) V, + V11 + v18 + V18 — 4,5 =. 0

2) v15 + V17 + V81 + V28 + V25 + V28 — 5,2 = 0
3) V27 + V29 + V52 + V81 + v89 — 4,1 = 0
Warunek nawiązania azymutalnego:

4) v2 + V8 + V7 + V18 + v19 + V29 + V22 + V21 + V28 + V85 —17,1 = 0
Warunek bazowy:

5) 175 r1 + 26 V8 + 27 v1 — 80 v5 + 704 r8 + 350 v9 — 6 v18 —
— 215 v17 + 214 V19 - 43 v29 + 86 v2., - 321 v21 + 498 v15 +
+ 64 r27 - 458 v97 - 71 v89 + 4083 = 0

Warunki boczne:

6) 823 v7 - 704 v8 + 109 v1, - 196 v18 + 112 v11 - 80 v15 + 215 v17 — 219 V18+ 2508 = 0

7) 184 v18

112 v11 + 6 v18 + 219 v18 — 214 v19 + 43 v19 — 86 v82 +

+ 321 V21 — 175 v28 - 64 v27 - 335 v29 + 119 v80 + 9505 = 0

8) - 498 V25 + 175 v2. + 10 v28 - 119 v80 + 247 v81 - 67 v88 -

-127 v85 + 54 v88 + 458 V87 -197 v88-14 818 = 0
Warunki współrzędnych:

9) 0,412 V19 - 0,358 V20 — 0,264 v21 + 0,134 v88 - 0,155 V88 —

-1,081 V21 + 2,844 v85- 0,464 v28 + 0,365 v87 -2,616 V87 —
— 0,464 V88 — 0,406 v89 + 6,5 = 0

23
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2,6613

Jcj
k,- 0,6653
3,3267

Jt1-0,6653
3,9920

-0,6653
fc,-1,9960
k,—0,6653
5,3227

*.+0,6633
*.+ 1,9031
fc,—0,1798
It4-3,5884
69,9870

Je4- 0,2008
fc,+ 1,2547
Je,+ 5,6523
Ic4-58,3919
Γ 132,8915

fc,+0,9091
fc,+0,3137
-2,4705
fc,+0,6983
fc,—7,2644
Je,—6,0972
33,2206

fc,- 3,4376
fc,+ 0,2128
fc,- 0,0130
fc,-35,1191
fc,
fc,- 7,8383
55,2027

fc,+ 1,9451
fc,+ 0,2058
fc,- 0,6983
fc,+19,2478
•
fc,- 1,1076
fc,-20,0560
10,2553

1,-0,5564
*,-0,8382
*,+2,4136
*,+5,4334

*,+0,0861
*,—7,7426
*,+2,4935
3,6932

- 4,50 = 0
*..- 5,20 = 0
*..- 4,10 = 0
*..- 17,10 = 0
*„- 40,83 -0
- 25,03 -0
*„+ 95,05 = 0
*.,-148,18 - 0
*.,+ 6,50 = 0
*.,- 3,60 = 0

Po rozwiązaniu równań otrzymuję
następujące wartości na korelaty:
⅛1 = + 6,9151
ki≈ + 3,8470
fc1 = + 0,1520
Jc4 = + 2,3450
Jc4 = -12,5161

fc, =
fc, =
Je, =
μ, =
fc1,≡

—519484
-2,9441
+11,4156
+40,6353
+15,0350

Poprawki te podaję kolejno dla 3 kątów w 13 trójkątach:
I — 14,3 + 9,9 + 4,4 = 0

Tablica 8
Punkt

Azymut

Bok

82o24'30,6"

1082,444

I

V

X

II — 6,4 + 7,0 — 0,6 = 0

12
III
IV

V

— 3,4 — 3,0 + 6,4 = 0
— 10,5 + 2,9 + 7,6 = 0
— 0,8 — 5,6 + 6,4 = 0

VI — 4,0 + 6,5 — 2,5 = 0

359 27 50,5

VII

+ 6,8 + 0,8 — 7,6 = 0

VIII

+ 6,9 — 4,4 — 2,5 = 0

9

X

+ 5,7 + 10,7 — 16,4 = 0

9

XII

+ 2,9 — 11,8 + 8,9 = 0

5

Kontrola rachunku daje wyniki dobre:

1635,882

262 07 49,6

778,170

136 58 14,9

910,233

167 57 41,2

787,009

50 28 17,1

1014,225

277 28 31,0

954,538

3

+ 21,3 — 6,8 — 14,5 - 0

+ 2,4 — 6,8 + 4,4 = 0

143,001

1058,536

1684,633

1843,798

294,547

1679,652

1019,247

2626,007

895,064

2355,046

1615,004

1892,917

2421,945

10

XI

XIII

151 18 46,9
10

0,000

1072,957

1541,699

8

11
8

IX — 1,4 + 8,5 — 7,1 = 0

0,000

11

48 35 05,5

900,603

273 04 26,7

1298,379

48 32 02,9

1113,474

8

6
150 12 02,1

5

[PP] = 2512,70

— [fcω] = 2513,20

159 22 13,7

769,268

80 19 34,0

1395,874

48 31 34,7

819,832

3

Po zsumowaniu poprawek kątowych grup I i II otrzy
muję poprawki potrzebne do obliczenia średniego błędu
kąta:

2

, / 3069,94
πι=j∕-ιr- =±11’6'

1

7

287 18 30,9

24

1129,627

4616,370

1672,580

3553,148

2003,913

3539,970

2641,560

1113,651

252 00 59,0

1259,643

49 05 45,7

1567,758

178 48 57,5

637,785

5
4

Na zakończenie tablica 8 podaje wyrównane boki, ich
azymuty oraz wyrównane współrzędne punktów.

4002,102
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Zastosowanie filtru korekcyjnego przy optycznych pomiarach odległości
Wstęp

Zalety optycznego pomiaru odległości występują głównie
przy pracach polowych. Oba odczyty początku i końca taś
my można zastąpić Jednym, co obok zwiększenia dokładno
ści oznacza zmniejszenie pracochłonności.
Przy pomiarach dalmierzami dwuobrazowymi typu
REDTA 002, DIMESSKEIL, EDH czy BRT-OO6 decydujący
wpływ na dokładność pomiaru mają błędy przypadkowe
jak: celowania, koincydencji i szacowania. Wielkości tych
średnich błędów zależą od powiększenia lunety, oświetlenia,
kształtu i koloru tarczy celowniczej, wyrazistości kresek
oraz doświadczenia i właściwości fizjologicznej oka obser
watora.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zastosowanie
przy optycznych pomiarach odległości filtru korekcyjnego
z możliwością zwiększenia dokładności pomiaru. Zdaniem
autora zaletą filtru korekcyjnego jest możliwość pracy w
słoneczny dzień nawet podczas padania promieni słonecz
nych na obiektyw instrumentu i oko obserwatora przy tak
zwanym celowaniu „pod słońce”.

Średnie wyniki pomiarów przedstawiono w tablicy (ta
blica 1), w której dodatkowo podano średni błąd średniej
arytmetycznej odległości mxd

Stano
wisko

A

Cel

30,043
±1 ’

30,040
±2

-

60,012
±3

60,010
±2

60,065
±6

60,064
±2

-

70,018
±2

70,010
±2

70,026
±4

70,024
±3

—

80,021
±3

80,019
±2

80,059
±3

80,049
±4

-

90,037
±3

90,030
±3

90,051
±3

90,046
±3

-

120,045
±6

120,037
±4

119,976
±7

119,073
±6

—

130,078
±8

130,074
±7

13,065
±7

130,062
±5

-

150,066
±6

150,060
±5

150,033
±7

150,037
±5

-

160,044
±6

160,032
±7

160,023
±7

160,017
±6

7
8

9
12

A

i

6

7

8

9

12

0

IS

16

⅛

30,002
±1

6

13

Na prostej AB usytuowano punkty pośrednie, między
którymi pomierzono skomparowaną ruletką 50-metrową
dwukrotnie odległości z dokładnością odczytu ± 2 mm. Śred
nie odległości przedstawiono na szkicu (rys. 1).

⅛
30,004
±1

3

Prace pomiarowe i obliczeniowe

Odległości (m)

m×d

(mm)

15

16

b

Na wykresie przedstawiono graficznie średni błąd jed
nostkowy odległości pomierzonych pośrednio, obliczony ze
wzoru
Rys. 1. Szkic osnowy pomiarowej

"∙

1

Dodatkowo pomierzono odległości pośrednio za pomocą
nasadki dalmierczej DIMESSKEIL, nakładanej na obiektyw
teodolitu THEO 030 oraz łaty. Przy pracach pomiarowych
zastosowano filtr korekcyjny kaloru pomarańczowego, który
był dodatkowo zamówiony jako dodatkowe wyposażenie
teodolitu THEO 010, firmy Carl Zeiss — JENA. Filtr korek
cyjny był nakładany na okular lunety wspomnianego teo
dolitu THEO 030.
Na każdym stanowisku łaty wykonano po 20 koincydencji
z bębenka mikrometru, z dokładnością odczytu ± 1 mm.
Błąd koincydencji eliminowano przez jednakową ilość na
stawień ruchem prawo- i lewoskrętnym. Program pomiaru
pośredniego odległości zawierał obserwacje: łaty poziomej
(di), łaty poziomej z nałożonym filtrem korekcyjnym na
okular lunety (d2), łaty pionowej (<⅛) oraz łaty pionowej
z filtrem korekcyjnym na okularze teodolitu (d4).

gdzie:

Wnioski

1. Mimowolne zwiększenie błędu przypadkowego nastę
puje przez przedłużanie czasu obserwacji, która powoduje
zmęczenie oka. Nałożenie barwnego filtru korekcyjnego na
okular lunety przeciwdziała zjawisku zmęczenia.
2. Filtr pomarańczowy zmniejsza zamglenie i pozwala na
wyraźniejsze odtworzenie kresek podziału łaty, ułatwiając
koincydencję. Nie eliminuje jednak występującej wibracji
powietrza i refrakcji.
3. Analiza porównawcza średnich błędów odległości wska
zuje, że zastosowanie filtru korekcyjnego pozwala nawet

25

uzyskać zwiększenie dokładności przy optycznym pomiarze
odległości.
4. Największe zastosowanie powinien znaleźć filtr korek
cyjny przy polowych pomiarach tachymetrycznych, kiedy
oko obserwatora jest szczególnie narażone na przemęczenie
przy codziennych obserwacjach, zwłaszcza wykonywanych
przy słonecznej aurze.
5. Dodatkowym stwierdzeniem wynikającym z programu
obserwacji był fakt, że na skutek braku symetrii oka, oso
bowy błąd oka obserwatora działa inaczej w kierunku po
ziomym a inaczej — w pionowym, a tym samym wpływ
jego jest odmienny, w zależności od tego czy pomiar od

ległości wykonujemy przy zastosowaniu łaty poziomej czy
pionowej.
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Komasacja gruntów w Szwajcarii
Uwagi ogólne

Szwajcaria podobnie jak i inne kraje europejskie stanęła
również wobec problemu wadliwej struktury gospodarstw
rolnych. To zagadnienie miało dla niej szczególne znaczenie
ze względu na ukształtowanie powierzchni kraju (tereny
górskie) i duże zróżnicowanie warunków glebowych. Po
wierzchnia ziem uprawnych nie może być praktycznie
zwiększona, a wręcz przeciwnie, na skutek wzrastającego
uprzemysłowienia, ich obszar ulega systematycznemu
zmniejszaniu ɪ). Oblicza się, że około 46o∕o gospodarstw wy
maga skomasowania2).
Do roku 1880 poprawa struktury gospodarstw rolnych
była sprawą czysto prywatną, uzależnioną od inicjatywy
zainteresowanych. Wprowadzenie specjalnego ustawodaw
stwa było utrudnione ze względu na formę państwa (fede
racja), w którym sprawy dotyczące rolnictwa należały do.
gestii władz kantonalnych. Mimo takiej sytuacji już przed
utworzeniem państwa związkowego (rok 1848) pod wpływem
państw Poludniowoniemieckich ogłoszono w kilku kanto
nach ustawy dotyczące komasacji ’).
Pierwszą interwencją państwa federalnego było rozporzą
dzenie z roku 1884, które zostało następnie zastąpione usta
wą z 22 grudnia 1893 r. dotyczącą udoskonalenia rolnic
twa. Ustawa ta upoważniła po raz pierwszy władze kantonalne do przyznania pomocy finansowej na cele komasacji,
która mogła sięgać od 40 do 500∕o ogółu wydatków.
Źródła prawa

Do najważniejszych źródeł prawa komasacyjnego w
Szwajcarii należą: Kodeks cywilny szwajcarski z 1907 r.
(C.C.S.), szczególnie jego dwa art.: 702 i 703. Kodeks zobo
wiązań z 1881 r. (C.C.), ustawa federalna z 12 grudnia 1940 r.
o oddłużeniu rolnictwa 4), która zmieniła art. 619—621 i 625
kodeksu cywilnego oraz dodała art. 6212, 6213, 6214 i 6252.
Ponadto ustawa z 12 marca 1951 r. o podtrzymaniu wiej
skiej własności ziemskiej5) oraz ustawa z 3 października
1951 r. o podniesieniu rolnictwa i poparciu dla ludności
wiejskiej zwana ustawą o rolnictwie ·).

ɪ) Wg P. Mahilonne i Μ. Vinchenta: Etudes sur Ie
remembrement rural, Bruxelles 1955, s. 73, Szwajcaria traci corocz
nie od 2—3 tys. ha swych najlepszych ziem uprawnych.
’) J.W., s. 73.
·) Np. w 1808 r. wydano taką ustawę w kantonie Iucernehskim.
Nie przewidywała ona jednak żadnego przymusu w stosunku do
osób, które nie chciały przystąpić do toczącego się postępowania
i dlatego m.in. nie odniosła większego skutku.
‘) Weszła w życie dopiero 1 stycznia 1947 r. — Loi fédérale sur
le désendettement des domaines agricoles, opublikowana w An
nuaire International de Legislation Agricole (A.I.L.A) 1946.
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Zarys systemu komasacyjnego

Art. 702 szwajcarskiego kodeksu cywilnego wyraźnie za
leca władzom federalnym, kantonalnym, a nawet i gmin
nym wprowadzenie ograniczeń prawa własności, jeżeli te
ograniczenia mogą się przyczynić do poprawy struktury go
spodarstw rolnych.
Z kolei art. 703 tegoż kodeksu określa znaczenie tych
ograniczeń ustanawiając równocześnie zasadę, że skoro po
prawa struktury gospodarstw rolnych ma być zrealizowana
wspólnie przez właścicieli na podstawie decyzji większości
zainteresowanych posiadających więcej niż połowę obszaru
objętego komasacją, to pozostali są zobowiązani zgodzić się
z tą decyzją ’).
Ustalenie szczegółowych zada proceduralnych dotyczących
poprawy struktury gospodarstw rolnych należy do kompe
tencji władz kantonalnych s).
Jeżeli na obszarze komasacji znajdują się nieruchomości
dzierżawione, każdej ze stron przysługuje prawo do zerwa
nia umowy bez odszkodowania z końcem roku dzierżawnego
(art. 296 kod. zob.).
Jak to już zauważyliśmy stanowienie norm prawa koma
sacyjnego w Szwajcarii należało do władz kantonalnych,
stąd istnieją tam duże różnice w zakresie szczegółowych
rozwiązań. W prawie komasacyjnym kantonów szwajcar
skich znajdują odzwierciedlenie pewne koncepcje zarówno
ustawodawstwa francuskiego jak i niemieckiego. Dlatego
poniżej przedstawiam przykładowo tylko jeden z systemów
obowiązujących w Szwajcarii, a mianowicie prawo kantonu
Vaud. Podstawowym aktem obowiązującym w tym kanto
nie jest ustawa z 21 marca 1907 r. o poprawie struktury
gospodarstw rolnych, wielokrotnie nowelizowana9).
Celem komasacji jest zgrupowanie parcel zgodnie z wy
mogami prawidłowej eksploatacji i przygotowanie nowej
sieci dróg odpowiadającej dokonanym podziałom.
Komasacją mogą być objęte, oprócz gruntów nie zabudo
wanych, budynki, tereny ogrodzone oraz położone w bez
pośrednim sąsiedztwie zabudowań z tym jednak, że muszą
być traktowane tak jak tereny budowlane.

·’) Weszła w życie 1 stycznia 1953 r. — Loi fédérale sur le main
tien de la propriété foncière rurale, opublikowana w Recueil de
Législation de la FAO (R. de L.), 1952, Vol. I, nr 1.
·) Obowiązuje od 1 stycznia 1955 r. — Loi fédérale sur l’amélio
ration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne
(Loi sur l’agriculture), R. de L. 1952, Vol. I, nr 1. Tytuł V tej usta
wy dotyczy m.in. komasacji.
’) ......les autres sont tenus d'adhérer à cette décision”.
s) Dodane art. 121 cyt. ust. z 1951 r. o rolnictwie — „Les cantons
règlent la procédure. Us doivent en particulier pour les réunions
parcellaires, édicter des régies détaillées”.
’) P. Mahillon i Μ. Vinchent, s. 84.

Postępowanie można wszcząć nie tylko dzięki inicjatywie
zainteresowanych 10), ale także z urzędu. Z chwilą wszczęcia
postępowania zawiązuje się rada-syndykat uczestników 'ɪ)
(le syndicat), która jest reprezentantem ogólnego zebrania —
jedynego kompetentnego organu do podejmowania wszyst
kich istotnych dla komasacji decyzji, w szczególności uchwa
la zasady komasacji (les statuts) i wybiera komisję sza
cunkową.
Administrację państwową reprezentuje Wydział do Spraw
Poprawy Struktury Gruntów Rolnych11“) (le service des
améliorations foncières).
Na postępowanie komasacyjne składają się następujące
operacje:
— opracowanie planu obszaru komasacyjnego oraz usta
lenie stanu własności,
— szacunek gruntów12),
— ustalenie zakresu i rodzaju prac dodatkowych,
— sporządzenie planu komasacji13),
— badanie planu przez organa zwierzchnie (le départe
ment de l’agriculture),
— zatwierdzenie komasacji.
Uczestnicy postępowania są zobowiązani do partycypowa
nia w kosztach postępowania po potrąceniu subsydiów pań-

ɪ") Wymagana jest zgoda 1/2 właścicieli posiadających połową
gruntów, które mają być objęte komasacją. Taka uchwała obowią
zuje wtedy wszystkich właścicieli posiadających grunty na obszarze
komasacji.
’*) Utworzenie takiego zrzeszenia jest obowiązkowe i jest ono wa
runkiem uzyskania pomocy finansowej ze strony państwa. Są one
zatwierdzane przez Radę Państwa; mogą być osobami prawnymi;
rozwiązują się po osiągnięciu celu, dla którego je powołano.
’“>) Jego zadaniem jest służenie radą, współpraca przy przepro
wadzaniu operacji komasacyjnych i czuwanie nad przestrzeganiem
obowiązującego ustawodawstwa.
“) Zasady szacunku gruntów oparte są na założeniach bonitacji
względnej — zob. art. 12 cyt. ust. z 1907 r. Niemniej w kantonie
Vaud są stosowane jeszcze dwie inne metody szacunku — szczegó
łowo o tym P. Mahillon i Μ. Vinchent, s. 90 i 91.
») Każdy właściciel powinien otrzymać ekwiwalent odpowiadają
cy w miarę możności gruntom tego samego rodzaju i tej samej
wartości, jakie posiadał przed komasacją. Jeżeli nie można zacho
wać tej zasady zainteresowanemu
przysługuje odszkodowanie
w naturze lub wyjątkowo w pieniądzach.

stwowych 14) oraz mają prawo do proporcjonalnego uczest
niczenia w zyskach osiągniętych dzięki przeprowadzonym
pracom dodatkowym. Do udziału w pokrywaniu kosztów są
zobowiązane również i te osoby, które choć nie uczestniczą
w postępowaniu, to jednak osiągają korzyści z przeprowa
dzonej komasacji.
Objęcie w posiadanie nowych działów następuje po pra
womocnym rozpatrzeniu wszystkich odwołań. Jest ono rów
noznaczne z przeniesieniem własności.
W celu zachowania efektów komasacji nie wolno doko
nywać podziału nieruchomości rolnych na działki mniejsze
niż 20 arów (dla winnic 2 ary). Naruszenie tego zakazu
powoduje oprócz nieważności czynności prawnej także od
powiedzialność karną (grzywna od 20 do 200 franków).

Ciekawostką w prawie komasacyjnym kantonu Vaud są
ankiety przeprowadzane w toku prac komasacyjnych, a do
tyczące: zasad szacunku gruntów, zakresu prac dodatko
wych, zasad sporządzania planu komasacji itp.
Powolne tempo prac komasacyjnych15) skłoniło władze
kantonalne do wydania ustawy z 22 maja 1951 r. o koma
sacji gruntów rolnych lβ). Ustawa ta liczy zaledwie 15 arty
kułów i powołuje sie na liczne postanowienia ustawy
z 1907 r.
Jej celem jest skomasowanie niskim kosztem rozdrobnio
nych działek, bez przeprowadzania prac dodatkowych, przy
wykorzystaniu już istniejących urządzeń, szczególnie dróg.

Szacunku dokonuje się w sposób uproszczony na podsta
wie danych z katastru.
Koszty takiej komasacji prowadzonej według uproszczo
nych zasad okazały się bardzo niskie (około 50 fr. szw. od
hektara); ponoszą je w całości władze kantonalne.

><) Zapomogi państwowe podlegają w całości zwrotowi. Obowią
zek zwrotu wygasa jednak po upływie 15 do 20 lat od rozpoczęcia
prac. Spłat dokonuje się w ten sam sposób jak zapłatę podatków.
Mogą one być rozłożone na raty nie przekraczające lat 10.
ls) Wg P. Mahillonne i Μ. Vinchenta do roku 1951
uporządkowano 30 000 ha gruntów na ogólną liczbę 90 000 ha wyma
gających uporządkowania, op. cit., s. 100.
“) Recueil des lois et .décrets, 1951.
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Państwowy salon matematyczno-fizyczny w Dreźnie
Drezno, ośrodek przemysłowy i kulturalny Saksonii, mia
sto zabytków, świetnych tradycji muzycznych, posiadające
wiele muzeów, jest celem licznych wycieczek zagranicz
nych. Obok rozwiniętego z rybackiej osady, położonego na
lewym brzegu Łaby, a lokowanego w 1216 roku starego
miasta, zainteresowanie zwiedzających skupia się głównie
na państwowych zbiorach sztuki w Zwingerze. Czołową po
zycję, wśród jego bogatych i różnorodnych zbiorów, stano
wi Galeria Starych Mistrzów, jedna z największych i naj
słynniejszych kolekcji malarstwa europejskiego, zachwyca
jąca renesansowymi dziełami malarstwa włoskiego, nie
mieckiego, niderlandzkiego i flamandzkiego. Tutaj więc
przede wszystkim kierują swe kroki zwiedzający. Niewiele
z nich natomiast trafia, zwłaszcza świadomie, do mniej zna
nego i reklamowanego Salonu Matematyczno-Fizycznego.
Eksponaty jego muszą wzbudzić żywe zainteresowanie,
a nawet szczery zachwyt każdego, kto ma kontakt z nauka
mi matematyczno-fizycznymi lub naukami o Ziemi. Geo
deci znajdą tu dla siebie niezwykle ciekawy przegląd in

strumentów pomiarowych, przyrządów kreślarskich i urzą
dzeń do zmechanizowanych obliczeń.
Artykuł niniejszy stanowi krótki przegląd zbiorów Salo
nu Matematyczno-Fizycznego, ze szczególnym uwzględnie
niem tematyki geodezyjnej.
Zaczątki tej kolekcji pochodzą z XVII wieku z Salonu
Modeli A. Gartnera, przyłączonego do drezdeńskiego mu
zeum. Dzieje zbiorów były dość burzliwe. Nie zawsze w
ubiegłych stuleciach należycie doceniane, w czasie ostatniej
wojny z trudem zabezpieczone, dopiero w latach pięćdzie
siątych naszego stulecia doczekały się ekspozycji należnej
ich randze. Muzeum Matematyczno-Fizyczne skupia kolek
cjonowane przez wieki instrumenty, aparaty i narzędzia
z różnych dziedzin wiedzy: matematyki, fizyki, astronomii,
chronometrii, geodezji i geografii. Stanowi nie tylko wspa
niały zbiór o znaczeniu międzynarodowym, ale może rów
nież być niezwykle cennym źródłem badań w dziedzinie
historii nauk przyrodniczych i techniki.
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Zbiory Salonu, nie licząc oddzielnie zgrupowanych zega
rów, mieszczą się w dwu salach Sali Grotowej i Galerii
Łukowej. Zwiedzanie rozpoczyna się od Sali Grotowej, za
wierającej największy w Niemczech zbiór globusów kuli
ziemskiej i nieba, od XIII do XIX stulecia. Bogactwo tego
zbioru zarówno co do wieku jak rozmiarów i wykonaw
stwa, zadziwia technicznymi i artystycznymi walorami. Daje przegląd wiedzy geograficznej i astronomicznej minio
nych stuleci. Najstarszym okazem jest sławny arabski glo
bus nieba z roku 1279. Dużych rozmiarów, odlany z brązu,
z wygrawerowanymi układami gwiezdnymi, niektóre ele
menty ma wykonane ze srebra i złota. Jest wspaniałym
przykładem persko-arabskiej sztuki wyrobu instrumentów.
Następne w chronologicznym postępie to globusy Ziemi
Jana Schonera z 1515 roku, Merkatora z 1541 roku i mo
siężny bogato grawerowany globus Jana Praetoriusa
z 1568 roku.
Dużą ciekawostkę stanowi miedziany, pozłacany globus
zegarowy (1586 r.) G. Rolla i J. Reinholda. Zaopatrzony on
jest w obręcz kalendarzową na kręgu horyzontalnym, w
sferę armilarną1), busolę i cztery horyzontalne zegary sło
neczne. Urządzenie zegarowe, umieszczone wewnątrz kuli,
zapewnia stały ruch obrotowy, wybijanie godzin i podawa
nie rozmaitych wskazówek astronomicznych.

chodzące z XVII wieku, są małymi arcydziełami z bogatą
ornamentacją i złoceniami.
Pozostałą część Sali Grotowej wypełniają przyrządy geo
dezyjne. Wspaniałym okazem kunsztu drezdeńskich zakła
dów jest licznik drogowy (1584) Krzysztofa Trechslera, słu
żący do mierzenia odległości. Przyrządy takie były używa
ne do krajowych pomiarów w Saksonii w XVII wieku.
Można też tu znaleźć XVI-Wieczne i XVII-Wieczne pedometry.
Licznie reprezentowane są instrumenty do pomiaru ką
tów. Zwiedzający znajdą tu sekstansy, kompas okrętowy
(1575), półkole z kompasem (1675), dioptrę (1675), kątomierz
z mikrometrycznym urządzeniem (1631), teodolit przeziernikowy z noniuszami (1700), XIX-Wieczne teodolity, przyrząd
busolowy do pomiaru i graficznego nanoszenia kierunków
i odległości (1600) E. Habernela. Jest tu również kwadrat
geometryczny datowany na rok 1569, niezwykle kunsztow
nie wykonany przez augsburczyka Krzysztofa Schisslera.
Inne instrumenty to 3 XIX-Wieczne kierownice, z tegoż
okresu pochodzące 3- planimetry i przeziemikowy niwelator. Są też śródwaga (1568) i węgielnica (1570). Z przyrzą
dów do pomiaru długości należy wymienić wzorce 24-calowego łokcia drezdeńskiego (1800), metra normalnego (1825)
i pręta.

’

Bardzo piękny i interesujący zestaw stanowią przyrządy
do nanoszenia i kreślenia map. Są tu: nanośniki kątowe,
podziałki liniowe z XVI i XVII wieku oraz XIX-Wieczne
podziałki transwersalne dla różnych systemów miar i skal.
Eksponowane są również różnego rodzaju przyrządy kre
ślarskie, począwszy od zwykłych żelaznych piórek, piórek
pozłacanych, nożyków do skrobania, przez grafiony, do
pięknie wykonanych cyrkli, także cyrkli proporcjonalnych
i redukcyjnych.

O/E

Wśród zbiorów znajduje się też kilka sztuk tablic mate
matycznych i astronomicznych oraz mapa Drezna i jego
okolic, datowana na rok 1600, z widocznymi na niej kie
runkami róży wiatrów jako osnową pomiarową.

•

Widok sali ze zbiorem globusów Ziemi i nieba

W Galerii Łukowej zebrane są przyrządy optyczne, in
strumenty astronomiczne, lunety ręczne, teleskopy w tubusach z tektury, drewna lub metalu, teleskopy lustrzane
z XVIH i XIX wieku, lornetki, mikroskopy, poza tym wagi,
wzorce wag i miar oraz suwaki, nomogramy, maszyny do
liczenia i pisania. Wśród zbiorów tych niektóre rzucają się
w oczy zadziwiając bogactwem i precyzją wykonania. Na
leżą do nich teleskopy lustrzane, szczególnie teleskop z za

Wspaniały pod względem artystycznym i technicznym jest
również globus zegarowy Josta Biirgi z 1590 roku. Z ro
ku 1687 pochodzi mosiężna afera armilarna mistrza Jana
Moliera. Są tu także prace mistrzów amsterdamskich, na
przykład globusy Ziemi G. Blau’a (XVI/XVII wiek) i wło
skie prace W. Coronollfego (XVII/XVIII wiek — para glo
busów z horyzontalnym ułożeniem osi obrotu).
Ekspozycja obejmuje też małe kieszonkowe globusy an
gielskie i niemieckie. Ciekawostkę stanowi kieszonkowy
globusik norymberczyka J. B. Homanna ze sferą armilar
ną, przechowywany w skórzanym, złożonym z dwu półkul
futerale z obrazem kuli niebieskiej w jego wgłębieniach.
W jednej z wnęk Sali Grotowej znajduje się kolorowane
pomniejszenie Mapy Ebstorfskiej *).
Część Sali Grotowej poświęcona jest rozmaitym przyrzą
dom fizycznym. Są tu barometry i termometry z różnymi
skalami temperatur (Fahrenheit, Delisle, Reamur, Celsius),
metalowe termometry Lössera, duże barometry i termo
metry Huygensa i Hoffmanna z lat 1740—1775. W Sali Grotowej eksponowane są również XVI- i XVH-Wieczne na
sadki armatnie różnych konstrukcji, służące do celowania
i do mierzenia kalibru kul. Niektóre z nich, zwłaszcza po
■) Przyrząd astronomiczny znany już w starożytności, używany
do XVI wieku, służący do wyznaczania współrzędnych równiko
wych i ekliptycznych. Składa się z szeregu kół, pierścieni z podziałką kątową, stanowiących model układów współrzędnych rów
nikowego 1 ekliptycznego oraz z przezierników do nastawiania przy
rządu na dane ciało niebieskie lub punkt na sferze niebieskiej.
*) Mapa Ebstorfska (1240) pochodzi z okolic Hanoweru i obok
angielskiej mapy Herefordzkiej (1280) jest najbardziej obfitą w treść
kolistą mapą średniowieczną. Jako pierwsza z map świata podaj e
nieco więcej szczegółów geograficznych z ziem polskich.
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Drezno — Zwinger. Państwowy salon matematyczno-fizyczny
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kładów Lössera, dzieło mechaników Merkleina i Zimmera
z roku 1742. Jego 2,5-metrowy miedziany tubus pokryty
jest miejscami safianem i zdobny pięknie i delikatnie mo
siądzem. Spoczywa na ciężkiej rzeźbionej dębowej podsta
wie. Na uwagę zasługują również teleskop lustrzany Herschela (1790 rok) oraz instrumenty przejściowe J. Birda
i J. Cary (około 1800 roku).
Dla geodety najbardziej chyba interesujące są w tej sali
przyrządy do rachowania stanowiące znakomity przegląd
rozwoju tej gałęzi techniki od Iiczmanow i początków me
chanicznych maszyn rachunkowych, aż do pierwszych ra
chunkowych suwaków. Ta ekspozycja zawiera między inny
mi zachowaną w oryginale, pierwszą na świecie, maszynę
rachunkową B. Pascala z 1642 roku, bębny i tarcze do ra
chowania, japońskie i rosyjskie liczydła oraz arytmometr
Burkhardta, który w 1878 roku rozpoczął w Niemczech
produkcję arytmometrów.
Obok maszyn do liczenia znajduje się niewielki zbiór sta

rych maszyn do pisania, dający obraz różnych rozwiązań
konstrukcyjnych i technicznych, niemieckich, angielskich
i amerykańskich.
*

Ta pobieżna stosunkowo informacja nie przytacza wszyst
kich eksponatów i nie jest w stanie w pełni roztoczyć uro
ku naprawdę pięknej i pouczającej ekspozycji.
Zaznajomienie się ze zbiorami Salonu Matematyczno-Fi
zycznego jest godne polecenia kolegom geodetom, którzy
znajdą się w Dreźnie. Każdy zwiedzający dostrzeże w nich
na pewno niejedno, co go szczególnie zainteresuje, a nawet
skłoni do refleksji. Nie sposób bowiem bez skupienia i rów
nocześnie rozrzewnienia przechodzić obok sędziwych, często
imponujących swym kunsztem, przyrządów geodezyjnych
stanowiących trwały i cenny dokument historycznej prze
szłości i bogatych tradycji zawodu.

Działalność przedkongresowa w niektórych oddziałach SGP
O/Białystok. Przedstawiciele SGP brali udział w pracach
Sekcji I (koledzy: Kownacki, Kozłowski, Aleksandrowicz).
Sekcji II (Jelisiejew, Karwowski), w Sekcji III Gierasimiuk, Kilczakowicz), w Sekcji X (Kurylowicz i Ejsmont).
Dyskusja nad tezami była przeprowadzona w Kole Za
kładowym SGP przy Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych, łącznie z kołami zakładowymi przy PBGiUR
w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i SokiMce, a ponadto
w kole przy Białostockim Okręgowym Przedsiębiorstwie
Mierniczym i w kole przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie
Geodezyjnym Gospodarki Komunalnej z pracownią geode
zyjną w Białymstoku.
W zebraniach uczestniczyło 225 osób (na 10 kół zakła
dowych). W dyskusji brali udział przedstawiciele zakła
dów pracy, POP, rad zakładowych, ZMS i Zarządu Od
działu SGP. Uchwalono wnioski: w Sekcji I — 5, w II — 4,
w III — 2. Miały one charakter następujący: wewnątrzza
kładowy — 1 wniosek, wojewódzki — 2 wnioski, ogólno
krajowy — 8 wniosków.
Do Sekcji 1 przesłano: 1 wniosek wewnątrzzakładowy,
2 wnioski wojewódzkie i 2 wnioski ogólnokrajowe.
Do Sekcji II — 4 wnioski ogólnokrajowe.
Do Sekcji III ■— 2 wnioski ogólnokrajowe.
Wnioski te, po przedyskutowaniu na zebraniu Zarządu
Oddziału SGP, zostały przesłane do Zarządu Głównego
SGP przed konferencją branżową w Koninie oraz przeka
zane do WKOK.
Na wojewódzką konferencję przedkongresową w dniu
5 grudnia wybrano z kół wiodących 10 delegatów oraz
3 osoby zaproszone spośród członków naszego Stowarzy
szenia.
Zarząd Oddziału SGP współpracował z OW NOT i Ko
mitetem Organizacyjnym KTP.
Jako ciekawostkę podaje się, że w czasie zebrania Z/O
i dyskusji nad tezami przyjęto na członków 19 osób.
O/Gdańsk. Dyskusję przedkongresową zorganizowano na
terenie 4 kół zakładowych, do których poprzednio prze
słano wytyczne i tezy. Zgłoszono szereg wniosków. Na
ogólnym zebraniu Zarządu Oddziału SGP wybrano z tego
6 wniosków, które przekazano do Zarządu Głównego SGP
na branżową konferencję przedkongresową w Koninie
(30.V.1970).

O/Katowice. Prace przygotowawcze do Kongresu wszczęto

na terenie województwa w marcu 1970 r., poddając pod
dyskusję kół zakładowych tezy kongresowe. Wytypowano
przedstawicieli SGP do sekcji problemowych: do Sekcji I —
kol. Raka, do II — Machnika, do III — Wysockiego, do
VIl — Wojciechowskiego, do X — Czernieckiego, XI —
kol. Mechę i XII — Dobrowolskiego.
Wnioski na Kongres uchwalone w kołach zakładowych
przedstawiono na zebraniu SGP w Koninie oraz w sek
cjach WKOK.

Spośród 24 zgłoszonych wniosków WKOK przyjął do rea
lizacji 5 wniosków, zalecając opracowanie dla pozostałych
programu stopniowego ich wdrażania.
Do 31.X.1970 r. opracowano harmonogram realizacji
wniosków przyjętych przez WKOK. Wnioski przyjęte do
realizacji dotyczą: reprodukcji, badań i doświadczeń, ETO,
map glebowo-rolniczych i scaleń gruntów.
Koledzy, delegowani do pracy w sekcjach, pełnili szereg
funkcji: kol. Czerniecki był członkiem prezydium sekcji,
a kol. Wysocki — sekretarzem. Ośmiu naszych delegatów
wybrano na wojewódzką konferencję przedkongresową
w Katowicach (16 grudnia 1970 r.).
Na Kongres wytypowano wstępnie 4 delegatów kolegów:
Czernieckiego, Machnika, Raka i Graniecznego.

V

O/Kraków.
Przedstawiciele Oddziału SGP pracują
w 8 sekcjach. Na wojewódzką konferencję przedkongre
sową (3.XII.1970) wybrano 8 delegatów.
O/Koszalin. W skład powołanego w listopadzie 1970 r.
Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Kongresu we
szły z ramienia Oddziału SGP 2 osoby.
W lutym 1970 r. wyznaczono 7 kolegów z kół zakła
dowych i terenowych do pracy w sekcjach kongresowych.
W marcu 1970 r. — rozpoczęto dyskusje nad tezami
w kołach i w Zarządzie Oddziału oraz wybrano problemy
najważniejsze dla gospodarki i techniki regionu kosza
lińskiego.
W maju 1970 r. przekazano wnioski przyjęte przez Z/O
SGP, WKOK, przekazując je jednocześnie do Zarządu
Głównego SGP. Ogółem przekazano: 7 wniosków ogólno
krajowych, 1 wniosek wojewódzki, 3 — zakładowe.
Dokonano wyboru (w kołach) 6 kolegów na wojewódzką
konferencję przedkongresową (6.XI.1970). W dniu 26.X.1970r.
odbyła się specjalnie przez Zarząd Oddziału zwołana na
rada, na której ustalono kandydatury delegatów na
VI Kongres Techników Polskich. Wybrano 2 delegatów.
W dyskusji nad tezami brało udział 76% członków Od
działu SGP.
W bezpośredniej pracy związanej ' z przygotowaniem
wniosków i w pracy w komisji brało udział 18 kolegów.

O/Lublin. Oddział lubelski ma
kcjach więżących się tematyką z
tów. Na zebraniach w kołach
18 wniosków, z czego w WKOK
jewódzkie.

przedstawicieli w 5 se
zainteresowaniami geode
zakładowych uchwalono
przyjęto 12 — jako wo

Ο/Łódź. W grudniu 1969 r. Zarząd Oddziału zapoznał się
z ramowymi wytycznymi i z planem prac przygotowawczych
do VI Kongresu TP.
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W styczniu 1970 r. — opracowano przy udziale kół za
kładowych program działania i sposób prowadzenia dys
kusji nad tezami, omówiono i wytypowano do prac
w WKOK 5 - aktywistów w interesujących geodetów
sekcjach (I, II, III i XI).
W marcu 1970 r. rozesłano tezy do kół, wytypowano
5 kół zakładowych do przeprowadzenia dyskusji oraz do
przedłożenia wniosków i uwag do tez Zarządowi Oddziału
SGP. Dyskusje nad tezami odbyły się w kwietniu w 7 ko
łach zakładowych, w tym w 3 — na zebraniach otwartych,
w innych przy udziale przedstawicieli Zarządu Oddzia
łu SGP.
Materiały z dyskusji i 26 wniosków do tez kongresowych
otrzymano z 4 kół zakładowych. Pozostałe koła nie wniosły
uwag i akceptowały tezy w całości.
Zebrane wnioski przeanalizowano i przeredagowano przez
Prezydium Zarządu Oddziału, następnie przedyskutowano
je na zebraniu plenarnym Zarządu Oddziału przy udziale
przewodniczących kół zakładowych. Przyjęto 8 wniosków,
4 o charakterze ogólnym i 4 — branżowym, przekazano je
w maju 1970 r. odpowiednim sekcjom WKOK. Ponadto
zwrócono uwagę na 8 wniosków uchwalonych przez V Kon
gres TP, które nie zostały zrealizowane lub zrealizowane
tylko częściowo, a które powinny być ponownie postawione
pod obrady VI Kongresu TP.
W czerwcu 1970 r. na zebraniach kół zakładowych wy
brano 7 delegatów na wojewódzką konferencję przedkon
gresową, a 5 delegatów wytypowano w Zarządzie Oddziału.
Opracowano i przesłano do ZG SGP sprawozdanie z prze
biegu dyskusji przedkongresowej i załączono zgłoszone
wnioski do WKOK.
Przedstawiciele Zarządu Oddziału SGP brali udział we
wszystkich posiedzeniach sekcji I, II, III i XI oraz w posie
dzeniach plenarnych WKOK w Łodzi.
O/Opole. Prace przygotowawcze do VI KTP rozpoczęły
się w marcu 1970 r. na zebraniu Zarządu Oddziału SGP.
Przedstawiono problematykę VI Kongresu TP, zawartą
w tezach przedkongresowych, omówiono harmonogram prac
z WKOK w Opolu, a także ustalono harmonogram· prac
w tym zakresie.
Przedmiotem zainteresowania ZG SGP w Opolu były
sekcje: I, II, III, X i XI, dla których wytypowano, koła
wiodące, które zajęły się problematyką poszczególnych
sekcji, i tak:
— Koło Zakładowe nr 4 przy WPGGK w Opolu —
Sekcja I i XI,
— Kclo Zakładowe nr 18 przy PBG -- Strzelce —
Sekcja II,
— Koło Zakładowe nr 1 przy WBGiUR — Opole —
Sekcja X i III.
W wyniku dyskusji nad tezami zostały opracowane wnios
ki, ocenione następnie przez zebranie plenarne ZO SGP
w maju 1970 r. i przekazane do WKOK w Opolu, a także
do Zarządu Głównego SGP.
Szereg kół zgłosiło cenne uwagi i wnioski do tez,, które
zostały w poważnym stopniu uwzględnione przez zaintere
sowane sekcje wojewódzkie.
Dwu kolegów: Z. Bojar i D. Pisarczyk zostali powołani
na członków prezydium WKOK w Opolu.
Kol. D. Pisarczyk jest przewodniczącym Sekcji V —
kadry techniczne.
W pracach sekcji III brał czynny udział kol. B. Kowanda,
a w Sekcji X — kol. Z. Bojar.

O/Poznań. Przewodniczący Zarządu Oddziału SGP kol.
W. Chełmiński jest członkiem Wojewódzkiego Komitetu
Organizacji Kongresu oraz Komisji d.s. Kongresu przy
Oddziale Wojewódzkim NOT w Poznaniu.
Zarząd Oddziału SGP delegował 5 kolegów do prac
w sekcjach WKOK: w Sekcji II — kol. W. Wojciechowski,
w III — T. Czekała, S Dolny, w X — K. Owsiany, w XI —
B. Nowaczyk.
Poza tym w pracach tych brali udział koledzy:
w Sekcji III — K. Nowakowski, w Sekcji XII — T. Narożny.
Dla właściwego przygotowania dyskusji przedkongresowej
Zarząd Oddziału SGP wytypował 5 kół wiodących:
— Koło przy Poznańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie
Mierniczym — Sekcja II,
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— Koło przy Zarządzie Geodezji i Gospodarki Terenami
— Sekcja III.
— Koło Terenowe w Koninie — Sekcja VII.
— Kolo przy WBGiUR — Sekcja X.
— Koło przy WPGGK — Sekcja XI.
Koła te miały obowiązek szczegółowego zapoznania się
z tezami swojej sekcji oraz opracowania uwag i wniosków.
Pozostałe koła zostały zobowiązane do konsultowania się
z kołami wiodącymi i przekazania im swoich propozycji.
Ogółem z kół wpłynęło 27 wniosków, które przedyskuto
wano na poszerzonym zebraniu Zarządu Oddziału SGP.
Ostatecznie opracowano 12 wniosków, które przekazano do
7 sekcji WKOK i Zarządu Głównego SGP. Należy nad
mienić, że nasz Oddział jako pierwszy złożył wnioski
w WKOK.
Zarząd Oddziału SGP wraz z kołami ustalił listę 16 osób
— delegatów na wojewódzką konferencję przedkongresową,
w której będzie uczestniczyło również 3 delegatów delego
wanych przez WKOK.
Ο/Warszawa. Na terenie m. st. Warszawy i województwa
prace przygotowawcze do VI KTP rozpoczęto od chwili
opracowania tez przedkongresowych przez sekcje główne
Kongresu. Powołano zespół odpowiedzialny za prace przed
kongresowe, a równocześnie delegowano przedstawicieli do
następujących sekcji WKOK:
— Sekcja I — kol. R. Rźewski, Sekcja II — Μ. Drzewoszewska, Sekcja III — B. Żukowski, Sekcja V — E. Pianko,
Sekcja X — B. Żukowski.
Delegowani koledzy niezależnie od pracy w odnośnych
sekcjach brali udział w pracy zespołu. Opracowano i roze
słano dane, w jaki sposób należy przeprowadzać dyskusje
przedkongresowe. Tezv do dyskusji otrzymały wybrane
koła przy: GUGiK1 IGiK, PW, PPF, PPG, WPG, WOPM,
WBGiUR, Min. Rolnictwa, WPGGK, Geoprojekt, Min. Gosp.
Kom. WANBiG, Technoplan i Koło nr 16. Pozostałe koła SGP
zobowiązano do skoncentrowania dyskusji przedkongresowej
szczególnie na tych problemach, które dotyczą zakładu
pracy czy też środowiska, przy którym działają.
Zarząd Oddziału zorganizował na jednym z zebrań ple
narnych dyskusję poświęconą pracom przygotowawczym do
VI KTP. Ustalono, że przedstawiciele Prezydium Zarządu
Oddziału lub wymienionych wyżej sekcji wezmą udział
w zebraniach kół, poświęconych VI Kongresowi TP. Opra
cowano terminarz tych zebrań.
Koła zakładowe i terenowe nadesłały ogółem 82 wnioski
o charakterze zakładowym, regionalnym i ogólnokrajowym.
Zespół do spraw VI Kongresu opracował również szereg
wniosków i uzupełnień do tez przedkongresowych.
Po ostatecznej redakcji i akceptacji nadesłanych wnios
ków przesłano je do WKOK i do Zarządu Głównego SGP.
W liczbie 74 przesłanych wniosków, 29 odnosi się do
Sekcji I, 21 — do UU, 6 do Sekcji III, 9 do Sekcji V, 2 do
Sekcji X, a 7 do Sekcji XI.
Przedstawiciele Oddziału SGP brali także czynny udział
w zebraniach dyskusyjnych i roboczych poszczególnych
sekcji. Zgłaszali bądź współpracowali w formułowaniu
uzupełnień do tez. a następnie — wniosków dotyczących
postępu technicznego, właściwego wykorzystania czynników
produkcji, doskonalenia planowania i zarządzania, koniecz
ności dokonania analizy rozmieszczenia kadr technicznych
na terenie m. st. Warszawy i województwa, wynagrodzeń
pracowników zaplecza naukowego, zmiany trybu odbywa
nia stażu itp.
Postulowano przystosowanie procesów technologicznych
w geodezji do zastosowań ETO, a w szczególności opraco
wania systemów rejestracji danych i informacji do bezpo
średniego wykorzystania w ETO, co w dalszej konsekwencji
Drowadziloby do utworzenia tak zwanego „banku danych”.
Postulowano również, aby zainteresowane instytucje i biu
ra projektowe sprecyzowały wymagania stawiane mapom
inźynieryino-gospodarczym, a następnie przesłały je do
GUGiK dla ustalenia odpowiednich parametrów tych map.
Zespół dla spraw VI Kongresu założył szczegółowy rejestr
wszystkich przyjętych wniosków o charakterze zakładowym
i regionalnym dla śledzenia ich realizacji.
Na warszawską konferencję przedkongresową zgłoszono
delegatów z Oddziału Warszawskiego SGP, a także dele
gatów na VI Kongres Techników Polskich.
h. j.

I

0 geodetach w prasie codziennej i tygodnikach

Od czasu do czasu, i to znacznie częściej niż to sobie
my geodeci wyobrażamy, w prasie codziennej i tygodnikach
ukazują się materiały prasowe bezpośrednio lub pośrednio
z geodetami lub geodezją związane.
Mają one bardzo różnorodny charakter. Od poważnych
artykułów' powiązanych z wielkimi wydarzeniami dziejo
wymi, nauką i techniką, historią dawną lub najnowszą, do
przemijających ciekawostek dnia codziennego. Aby nie być
gołosłownym, przytoczę kilka przykładów.

♦
Trybuna Ludu — organ KC PZPR zamieścił w dniu
28 września 1969 r. poważne opracowanie „Wspomnienia
geodetów — Jak dzieliliśmy ziemię obszarniczą”, poprze
dzone następującym wstępem.

„Reforma rolna kojarzy się w pamięci z pracą komitetów
folwarcznych i gminnych komisji rolnych oraz pełnomoc
ników do spraw reformy rolnej. Nadali oni pracom zwią
zanym z podziałem ziemi Obszarniczej rewolucyjny rozmach
i szybkie tempo. Rzadziej wspomina się ludzi, którym obok
bezpośredniego uczestnictwa w pomiarach, przypadła
w udziale mniej efektowna, ale konieczna praca przy spo
rządzaniu aktów formalno-prawnych i technicznych”.
W artykule podane są wyjątki ze wspomnień geodetów,
którzy w 1944 roku przeprowadzali reformę rolną w Lubel
skiem i Bialostockiem oraz na Rzeszowszczyźnie. Podany jest
również tekst apelu grupy geodetów zorganizowanych
w Związku Zawodowym Mierniczych Rzeczypospolitej Pol
skiej, skierowany do lubelskiego środowiska geodezyjnego.
Apel wzywa wszystkich, aby bezzwłocznie, stanęli do pracy
przy wykonaniu reformy rolnej.
Wspomnienia geodetów cytowane są z podaniem jako
źródła Przeglądu Geodezyjnego.
Ze wspomnień drukowanych w PG (nr 8/1969 r.) wybrane
zostały teksty: Józefa Basaja, Franciszka Pilusia, Józefa
Szumskiego, Brunona Wilczewskiego, Jerzego Stańko, Ba
zylego Iwacewicza, Edwarda Ludery i Franciszka Sapiechy.
Chłopska Droga — pismo Komitetu Centralnego PZPR
w XXV rocznicę reformy rolnej zamieściło artykuł „Sesja
Naukowa Geodetów obradowała w Lublinie”. Podany jest
w niej przebieg sesji, wyjątki z przemówień i referatów
zjazdowych. Podane są również wykazy osób, które za prace
przy wykonaniu reformy rolnej otrzymały odznaczenia
państwowe oraz odznaki „Za zasługi dla geodezji i karto
grafii”. Zrelacjonowany jest przebieg dyskusji.

„Dziennik Ludowy” — pismo Naczelnego Komitetu Zjed
noczonego Stronnictwa Ludowego w dniu 12 września
1969 roku publikuje artykuł „Pamiętne dni”, zamieszcza
jąc w nim relacje pełnomocnika do spraw reformy rolnej
i geodetów — ludzi, którzy bezpośrednio brali udział w rea
lizacji tego dekretu. Podane są obszerne fragmenty wspom
nień Józefa Kolanowskiego z Zamościa oraz Adama Szczer
by, naczelnika Wydziału Techniczno-Pomiarowego, a póź
niej dyrektora departamentu przebudowy ustroju rolnego
w resorcie rolnictwa w 1944 roku.
Wspomnienia swe zamieścił również geodeta Franciszek
Sapiecha, realizując reformę rolną na przyczółku sando
mierskim, a więc na pierwszej linii walki. Wraz z nim
w pracach tych brali uaział geodeci: Józef Leszczyński,
Henryk Piątkowski, Walenty Stanek. Artykuł sygnował
Wojk, a więc zapewne Wojciech Kostkiewicz.
„Udana komasacja” — to inny artykuł zamieszczony rów
nież w Dzienniku Ludowym z dnia 20—21 września 1969 ro
ku. Poruszony problem to żądanie mieszkańców wsi, aby
na ich gruntach przeprowadzić scalenie. „Jak tu wprowa
dzić jakąś przyzwoitą mechanizację, skoro na niektórych
polach nie mieścił się traktor”, gdyż były one zbyt wąskie,
a ciągnęły się nieraz kilometrami.
Tematem artykułu jest opis współpracy geodety Stanisła

wa Gąska z mieszkańcami wsi przy przeprowadzaniu sca
lenia.
Zielony Sztandar — naczelny organ Zjednoczonego Stron
nictwa Ludowego w dniu 17 września 1970 roku zamieścił
obszerny artykuł pióra Adama Sara pt. „Szachownica praw
i epok”, w którym poddany został analizie układ prze
strzenny typowej podgórskiej wsi Cisiec na Żywiecczyźnie
stan rozdrobnienia gruntu, sprawy „różniczan” itp., a także
opis przebiegu prac geodezyjnych na terenie tej wsi liczącej
ponad 13 000 działek. Informacji o prowadzonych pracach
udzielał dziennikarzowi geodeta Sławosz Kozłowski.
Przegląd Techniczny — tygodnik, organ główny Naczel
nej Organizacji Technicznej, z dnia 25 października
1970 roku podaje bardzo dobre w treści i formie opraco
wanie napisane przez Stefana Katarzyńskiego i Tadeusza
Podwysockiego pt. „Geodezja inżynieryjna”. Opracowanie
poprzedzone jest następującym wstępem: „W październiku
br. odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja
Geodezji Inżynieryjnej, zorganizowana przez sześć stowarzy
szeń geodezyjnych krajów socjalistycznych. Rolę gospoda
rza pełniło Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Chcąc za
poznać Czytelników z tą dziedziną wiedzy inżynierskiej,
przeprowadziliśmy krótkie rozmowy z kilkoma uczestnika
mi konferencji”.
Niezwykle interesującą treść artykułu stanowiły rozmowy
z następującymi wybitnymi uczestnikami konferencji: H. L.
van Gent (Holandia), Georgii Doroginin (ZSRR), H. Draheim (NRF), E. Kaschka (NRD), P. Mignaval (Szwajcaria),
Μ. G. Ozgen (Turcja), S. Pachuta (Polska).

W Expressie Wieczornym z dnia 4 lutego 1970 roku uka
zał się artykuł Macieja Fitkala opatrzony tytułem „Jak
uratowano mapy geodezyjne stolicy” i podtytułem
„W zniszczonej Warszawie — na przełomie 1944—1945 ro
ku toczyła się wielka gra”.
W niezwykle interesującej formie przedstawiona jest tam
„wielka gra” prowadzona przez tak znanych geodetów jak
Władysław Barański i Ferdynand Wloczewski o uratowa
nie przed zniszczeniem archiwum map Wydziału Pomiarów
m. st. Warszawy. Artykuł kończy się optymistycznie. Od
tworzony w 1944 roku na Pradze Wydział Pomiarów przej
muje po styczniowej ofensywie zabezpieczone mapy, co
przyśpiesza odbudowę stolicy.
Dziennik Bałtycki z 4 kwietnia 1970 roku uczcił XXIII
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich dłuż
szym artykułem „Jubileuszowy Zjazd Geodetów Polskich”.
Nie zabrakło w nim opisu wydarzenia tak bliskiego sercu
geodetów, jak wystąpienie na zjeździe Kazimierza Sawickie
go, nestora geodetów polskich. Sprawozdawca dziennika
ujął wystąpienie w następujący sposób „Stowarzyszenie to
obchodzi 50-lecie swojej działalności. Wzruszającym akcen
tem zjazdu stało się przekazanie przez uczestnika pierwsze
go kongresu polskich mierniczych, który odbył się
w 1919 roku, mgr inż. Kazimierza Sawickiego uchwały tego
kongresu dla następnego pokolenia geodetów, obchodzącego
50-lecie istnienia organizacji”.

Głos Wielkopolski z 28 maja, a także z 31 maja 1970 r.
podaje wiadomości o obradach Zarządu Głównego SGP
w Koninie, podczas których przedyskutowano wnioski Sto
warzyszenia na VI Kongres Techników Polskich, jaki ma
się odbyć w Poznaniu w lutym 1971 roku. Spośród dysku
towanych zagadnień podano wiadomości o rozbudowie bazy
naukowo-technicznej, przygotowaniu kadr, nowych meto
dach pracy w geodezji i kartografii, a także zadania sto
warzyszeń związane z rozwojem gospodarki zawodowej
i intensyfikacją tej gospodarki.

Sztandar Ludu — organ KW PZPR w Lublinie, w dniu
9 Iipca 1970 roku, w artykule pod tytułem „Elektronika
na usługach geodetów” podaje obszerną informację o po
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wstaniu przy Lubelskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mier
niczym ośrodka elektronicznej techniki obliczeniowej, który
wyposażony został w maszynę cyfrową GEO-2, ósmą tego
typu zainstalowaną w kraju.
Dziennik ten w 1970 r. kilkakrotnie podejmował tema
tykę związaną z geodezją i pracami geodezyjnymi w ta
kich artykułach, jak „Nadprodukcja geodetów”, „Niewygod
ny Wydział”, Zadania geodetów w gospodarce Lubelszczyz
ny”, „Sejmik geodetów”, „Dziś w Puławach obradują geo
deci”, itp.

Głos Wybrzeża — wychodzący w Gdańsku, we wrześniu
1970 roku, w artykule „Ziemia chłopom” omawia 25 rocz
nicę przeprowadzenia reformy rolnej na ziemi gdańskiej.
Uwłaszczono łącznie ponad 4000 rodzin chłopskich, którym
przekazano we władanie ponad 300 000 ha gruntów. W dłu
gim artykule podane są wspomnienia wykonawców pierw
szych prac prowadzonych w 1945 roku: Edwarda Nosela,
Lecha Czernego, Romana Specyalskiego i Jerzego Stawowskiego.
Słowo Ludu — organ KW PZPR w Kielcach zamieścił
w dniu 23 października 1970 r. obszerny artykuł pt. „Uda
ny rozmach”, w którym Jan Wojszko przedstawia przebieg
prac scaleniowych na terenie powiatu radomskiego. Koma
sacji wymaga tu 160 wsi, przy czym, jak wynika z poda
nych przykładów, rozdrobnienie gruntów jest duże. W sca
lonej wsi Goszczewice przed scaleniem istniało na przy
kład 2500 działek, po scaleniu — 460.

Trybuna Mazowiecka — organ Warszawskiego KW PZPR,
w dniu 31 października 1970 r. opublikował artykuł Wie
sławy Chyla pt. „Niech mówią mapy”. Dziennikarka opisuje
w artykule wystawę poświęconą geodezji, jaka miała miej
sce w Grójeckim Domu Kultury. Na wystawie przedstawio
no szereg map z powiatu grójeckiego, wykonanych na
przestrzeni bez mała 150 lat oraz trochę starych narzędzi
mierniczych. Ciekawostki geodezyjne zebrali i przedstawili
pracownicy Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rol
nych z Grójca, zwłaszcza zaś kierownik tego Biura Symfoniusz Niemczewski.

Zycie Warszawy z dnia 15 października 1970 roku w sta
łym dodatku „Życie i Nowoczesność” zamieściło artykuł
Ryszarda Manteuffla „Nowe sprawy Polaków — Niewola
Babilońska Rolnictwa”.
W tej historii babilońskiej „był ... okres niewoli rolników
u geodetów”. No cóż, geodeci, a zwłaszcza urządzeniowcy
rolni narzekali zawsze, że pracy ich nikt nie widzi, że nie
są doceniani itp. Mówiło się nawet o kompleksach na tym
tle. Okazuje się, że narzekania te nie brały pod uwagę
„babilońskiego” panowania nad rzeszą rolników. Oczywiś
cie upraszczam tu sprawę, podobnie zresztą jak i R. Man
teuffel, który — jak to sam napisał — użył tego sformuło

wania dla jasności sprawy. A rzeczywistość jest przecież
taka. Od kilku tysięcy lat geodeta jest tym, który mierzy
ziemię dla potrzeb rolnictwa. W Polsce geodeci mierzą zie
mię rolnika od stuleci. Mierzyli ją w okresie tak zwanej
„kolonizacji na prawie niemieckim” w XlII i XIV wieku,
mierzyli ją przy „pomiarze na włóki” w XVI wieku, mie
rzyli w okresie zasiedlenia ziem polskich przez „Olędrów”,
mierzyli w XIX wieku przy uwłaszczeniach i zakładaniu
katastru, mierzą w XX — przy scaleniach gruntów. Ale
na ziemi gospodaruje rolnik i geodeta działa zawsze z my
ślą o pracy rolnika.
Przekrój. W tym popularnym tygodniku z dnia 12 kwiet
nia 1970 roku, w artykule dr Stanisława Rakusa-Suszczewskiego „Polacy na Antarktydzie”, opisującym udział Pola
ków w 14 radzieckiej ekspedycji antarktycznej z 1970 ro
ku, podana jest nie znana geodetom polskim wiadomość,
którą z tej racji przytaczam w całości. „Pierwszy raz na
Antarktydzie stanął Carsten E. Borchgrevink, australijski
geodeta z matki Angielki urodzony w Norwegii. Było to
73 lata temu. Chodzi tu zapewne o słynną wyprawę statku
Belgica z lat 1897—1898. W wyprawie tej wzięli udział
również dwaj Polacy Henryk Arctowski i Antoni Bole
sław Dobrowolski.

Express Wieczorny — z 25 października 1970 relacjonuje
nawet wiadomość o „meczu piłkarskim” geodetów Polski
i NRD. „Mecz geodetów polskich i NRD — tego jeszcze
w kraju nie było. I właśnie dziś w sobotę o godz. 14.30 na
stadionie Marymontu przy ul. Potockiej reprezentacja Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w Warszawie
spotyka się z drużyną geodetów NRD z Saalfeld. Będzie
to spotkanie rewanżowe, gdyż 3 tygodnie temu w Saalfeld
zmierzyły się już te same zespoły. Wygrali wówczas polscy
geodeci 2 :0, a bramki zdobyli inżynierowie geodeci Tomasz
Reniger i Mirosław Arbach”.
Aby zaspokoić ciekawość czytelników Przeglądu Geode
zyjnego podajemy wiadomość uzyskaną w PPG od dyrek
tora przedsiębiorstwa Lecha Staniszewskiego, że rewanżowe
spotkanie dało wynik remisowy 1:1. Bramki -uzyskali: dla
drużyny geodetów niemieckich inż. dypl. Bernd Streitber
ger, dla drużyny geodetów polskich mgr inż. Witold Protasik.

♦
Podane wyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście wszy
stkich artykułów i wzmianek, jakie na temat geodezji uka
zały się w prasie codziennej. Pokazują one natomiast zasięg
i charakter tego, co zdaniem dziennikarzy może budzić
szersze zainteresowanie społeczeństwa.
St. J. T.

Główna Komisja Szkolenia SGP

Początki pracy zawodowej młodej kadry geodezyjnej
Wyniki badan ankietowych
Główna Komisja Problematyki Młodzieżowej SGP, która
działała od 1968 r., przeprowadziła badania ankietowe mło
dych inżynierów i techników geodetów, którzy ukończyli
studia i podjęli pracę w zawodzie w latach 1965, 1966,
1967 i 1968. Wypełnione i nadesłane do Stowarzyszenia
Geodetów Polskich arkusze pytań przyjęła następnie Głów
na Komisja Szkolenia SGP, która przeanalizowała i opraco
wała materiał ankietowy. Poniżej podajemy wyniki i nie
które wnioski z tej ankiety.

Uzyskano odpowiedzi 46 inżynierów geodetów oraz
109 techników i absolwentów PST.
W grupie ankietowanych inżynierów ukończyło:
— Politechnikę Warszawską
52%,
— wyższe szkoły rolnicze (WSR)
44%
— Akademię Górniczo-Hutniczą
4%
Wśród techników geodetów największa liczba ukończyła
Technikum Geodezyjne w Poznaniu — 22%, a następnie
w Lublinie i w Warszawie — po 16%.

VJ grupie ankietowanych inżynierów mężczyźni stanowią
około 83%, a w grupie techników — około 54%. Około 54%
ankietowanych to członkowie SGP.
Zatrudnienie ankietowanych w poszczególnych resortach
przedstawia się następująco:
resort

inżynierowie

technicy

26%
41%

50%
24%

GUGiK
Rolnictwo
Gospodarka
komunalna
Komunikacja
Leśnictwo
MSW
Inne

20%
1%
1%
—
4%

25%
2%
4%
2%
—

Spośród inżynierów trudności w uzyskaniu pracy zasy
gnalizowało 7 absolwentów, to jest około 15o∕o; spośród
techników 16 absolwentów, co stanowi również około 15%.
Ocena wstępnego stażu pracy przedstawiona przez sa
mych absolwentów wskazuje, że zarówno wśród inżynie
rów (230∕o) jak i wśród techników (27%), nie wszyscy mieli
możność zapoznania się z całokształtem działalności pro
dukcyjnej przedsiębiorstwa.
I tak, na pytanie, czy staż jest konieczny, potrzebny lub
zbędny, uzyskano następujące odpowiedzi:
Ocena przydatności stażu

inżynierowie

— konieczny
— potrzebny
— zbędny

11%
53%
36%

technicy

50%
49%
1%

Z powyższego zestawienia można by sądzić, że:
1) albo organizacja i poziom wstępnego stażu pracy mło
dych inżynierów nie stoją na wystarczająco wysokim po
ziomie, skoro aż 36% ankietowanych uważa staż za zbędny;
lub też
2) przygotowanie zawodowe znacznej części absolwen
tów szkół wyższych jest wystarczające do podjęcia samo
dzielnej pracy produkcyjnej.
Fakt, że 99% techników uznało staż za co najmniej po
trzebny, wyklucza adekwatność powyższych wniosków do
środowiska absolwentów techników geodezyjnych.

Wydaje się interesujące spojrzenie okiem absolwentów
na problem okresu stażu:
Proponowany okres
stażu

inżynierowie

3 miesiące
pół roku
1 rok
ponad rok

16%
48%
36%

technicy

2%
22%
67%
9%

Merytoryczna zgodność powyższych dwóch zestawień do
tyczących oceny stażu i okresu jego trwania jest wystar
czająco wyraźna.
Z punktu widzenia naszego Stowarzyszenia niepokojąco
małe wydaj e się zainteresowanie kół zakładowych SGP
stażem i stażystami. Spośród inżynierów, aż 80% stwier
dziło brak opieki nad stażystą ze strony koła zakładowego
SGP. Niewiele pochlebniej wyrazili się o tym technicy
(75% odpowiedzi negatywnych). Natomiast wyznaczony
w zakładzie pracy opiekun stażystów spełnia swoją rolę
(630∕σ pozytywnych wypowiedzi inżynierów, 70% techników).
40%. korespondentów zarówno spośród inżynierów jak
i techników stażystów stwierdza zetknięcie się w zakładzie
pracy z problemami, których nie zawierał program nauki.
Wymieniane były przez inżynierów następujące braki pro
gramowe: z zakresu przepisów prawnych, ochrony użytków
rolnych, administracji, kosztorysowania, katastru austriac
kiego, dokumentacji.
Pewna liczba zasygnalizowanych problemów wynika
z niezgodności charakteru zatrudnienia absolwenta z wy
uczoną specjalnością (26% inżynierów, 7% techników).
Jednakże większość młodych geodetów uważa, że szkoła
dostatecznie przygotowała ich do zawodu (98% wypowiedzi
pozytywnych wśród inżynierów i 92% — wśród techników).
W zestawieniu z powyższymi danymi jest chyba intere
sujące, że aż 44% inżynierów i tylko 4% techników uważa,
że ich zatrudnienie nie odpowiada zdobytym kwalifikacjom.
Fakt ten może świadczyć z jednej strony o niedostatecz
nym wykorzystaniu w produkcji młodej kadry inżynierów,
a z drugiej — może wskazywać na ich ambicje zawodowe
Proces adaptacji zawodowej młodych inżynierów i tech
ników ilustrują następujące liczby:
1) 87% inżynierów i 94% techników ocenia pozytywnie
swoją adaptację zawodową w przedsiębiorstwie;
2) 81% inżynierów i 96% techników jest zadowolonych
z wybranego zawodu geodety.
Zdzisław Adamczewski
Adolf Czarnecki

Zarys historii organizacji społecznych
geodetów polskich
- wydany z okazji 25-lecia Stowarzyszenia
Geodetów Polskich

— w bibliotece każdego geodety
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Niektóre dane organizacyjne Stowarzyszenia Geodetów Polskich

W ramach imprez towarzyszących VI Kongresowi Tech
ników Polskich została zorganizowana przez Naczelną Orga
nizację Techniczną wystawa pod hasłem „25 lat NOT”, na
której poszczególne stowarzyszenia przedstawiły swoje
osiągnięcia.
W trakcie zbierania i przygotowywania materiałów do
naszej ekspozycji na wymienioną wyżej wystawę, opraco
waliśmy w formie graficznej schemat organizacyjny i dane
liczbowe naszego Stowarzyszenia i te materiały pragnę
przekazać do wiadomości kolegów. Większości kolegów co
prawda „nie odkrywam Ameryki”, przypuszczam jednak, że
sporej grupie naszych członków schemat wyjaśni nie tylko
formę organizacyjną SGP, ale także w bardzo ogólnych
i uproszczonych zarysach zasadnicze kierunki prowadzonych
prac (mówią o tym nazwy sekcji naukowych, które zajmu
ją się zagadnieniami naukowymi w reprezentowanej gałęzi
geodezji i głównych komisji, które wykonują zadania pro
blemowe wynikające z uchwał zjazdów delegatów lub zle
cone przez Zarząd Główny SGP).
W schemacie nie zostały wskazane komisje działające
przy zarządach oddziałów, a to ze względu na ich różno
rodność wynikającą z form pracy, jakie zostały przyjęte

przez poszczególne oddziały oraz z zapotrzebowania spo
łecznego danego regionu.
Ilość kół i ilość członków w poszczególnych oddziałach
podana została zgodnie ze sprawozdaniem za I półrocze
1970 r.
Dane liczbowe wykazują stały i systematyczny rozwój
naszego Stowarzyszenia. Z wykresu wynika, że tylko w la
tach 1957 i 1963 nastąpił regres. Był on spowodowany
w pierwszym przypadku rozwiązaniem w Katowicach Od
działu Mierniczych Górniczych, a w drugim — przeprowa
dzeniem przez dwa największe nasze oddziały: Warszawę
i Kraków ostrej weryfikacji, w wyniku której w Warszawie
zostało skreślonych 90 członków, a w Krakowie 89.
Dla interesujących się składem członków Stowarzyszenia
z punktu widzenia wykształcenia, podałam w wykresie
dane z roku 1960 i 1970. Obecnie stosunek inżynierów i tech
ników wyraża się jak 1:1,9 i kształtuje się bardzo różno
rodnie w poszczególnych oddziałach: od 1,4:1 w Warsza
wie, do 1 : 5 w Poznaniu.
Inż. Tadeusz Kuźnicki
Warszawa

DANE LICZBOWI.

34

7 SYCiA organizacji
Z prac bieżących
Zarządu Głównego SGP
W dniu 27 października 1970 roku
odbyło się w Warszawie, w lokalu
NOT, zebranie Zarządu GlownegoSGP.
Zebranie było liczne (69 osób), gdyż
przybyli na nie koledzy, którym Mi
nisterstwo Obrony Narodowej nadało,
na wniosek Zarządu Głównego SGP,
medale „Za zasługi dla obronności
kraju” i na tym zebraniu odbyła się
ich dekoracja.
Srebrne medale „Za zasługi dla
obronności kraju” otrzymali koledzy:
Feliks Banaśkiewicz z Kielc, Włady
sław Czerniecki z Katowic, Wojciech
Krzemiński z Warszawy, Bronisław
Lipiński z Warszawy, Franciszek Piluś z Warszawy, Marian Szymański z
Warszawy, Leon Szymkiewicz z War
szawy.
Brązowe medale otrzymali koledzy:
Marian Barszczyk z Wrocławia, Zyg
munt Bojar z Opola, Włodzimierz
Chełmiński z Poznania, Adam Czapelski z Rzeszowa, Sławomir Dawidziuk
z Białegostoku, Józef Dediuch z By
towa, Stanisław Fiałek z Krakowa,
Ludomir Gałęzowski z Bydgoszczy,
Jerzy Gaziński z Zielonej Góry, Ol
gierd Grodzki z Warszawy, Jan Heine
z Krakowa, Bernard Jurewicz z Byd
goszczy, Modest Kamieński z Bydgosz
czy, Mieczysław Kozioł z Lublina, Ta
deusz Lazzarini z Warszawy, Irena
Laś-Ronisz z Warszawy, Franciszek
Lukszo z Rzeszowa, Antoni Macieszczak z Lublina, Teofil Meterla z Ka
towic, Włodzimierz Nadański z Wro
cławia, Władysław Płoski z Warszawy,
Andrzej Rubaniuk z Białogardu, Hu
bert Rak z Katowic, Andrzej Rymarowicz z Warszawy, Stanisław Słyszyński z Rzeszowa, Jerzy Stawowski
z Gdańska, Witalis Wojciechowski z
Poznania, Jan Żołobiński z Gdańska.
Dekoracji medalami dokonał gen.
Wojciech Barański, zastępca Szefa
Sztabu Generalnego WP, w towarzy
stwie gen. Wiktora Kozaka Szefa Za
rządu Topograficznego Sztabu Gene
ralnego, prezesa GUGiK mgr inż. Bo
rysa Szmielewa i członków Prezydium
Zarządu Głównego SGP.
W przemówieniu do zebranych, gen.
W. Barański wskazał na dużą przydat
ność pracy geodetów dla wojska i dla
obronności kraju, co było zawsze doce
niane przez Ministerstwo Obrony Na
rodowej i czego dowodem jest dzisiej
sza uroczystość dekoracji medalami
„Za zasługi dla obronności kraju”.
W imieniu odznaczonych, za nada
nie zaszczytnych medali podziękował
kol. Marian Szymański, zapewniając,
że tak jak dotąd geodeci będą zawsze
pracować dla dobra ojczyzny.
Prezes GUGiK, mgr inż. B. SzmieIew i przewodniczący ZG SGP. kol. St.
Pachuta złożyli odznaczonym gratula
cje i zwrócili uwagę na dobre wyniki
pracy, które osiąga się — między in
nymi — przez zgodne współdziałanie
i wysiłek w pracy zawodowej i spo
łecznej geodetów.
Po tej uroczystej części zebrania
przystąpiono do obrad.
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Przewodniczący ZG SGP kol. St.
Pachuta złożył sprawozdanie z działal
ności prezydium za czas od poprzed
niego zebrania w Koninie, w dniu
30 maja 1970 r.
Działalność organizacyjna

W okresie sprawozdawczym odbyło
się 18 zebrań Prezydium Zarządu
Głównego, w tym kilka rozszerzonych.
Okres wakacyjny nie wpłynął na osła
bienie aktywności z uwagi na wiele
prac związanych z organizacją Mię
dzynarodowej Konferencji „Geodezja
Inżynieryjna”.
• Przyjęto na członków zbiorowych:
— Wojewódzkie Biuro
Geodezji i
Urządzeń Rolnych w Rzeszowie,
— Powiatowe biura geodezji i urzą
dzeń rolnych w: Jarocinie, Dębicy,
Łańcucie, Kolbuszowej, Lesku.
• W Monitorze Polskim nr 27, poz.
223 została zamieszczona uchwała nr
130 Rady Ministrów z 11 sierpnia 1970
r„ rozszerzająca poprzednie przepisy
dotyczące odpłatnego uczestnictwa pra
cowników przedsiębiorstw w kursach
i konferencjach organizowanych przez
instytucje społeczne, również na moż
liwość opłacania tych należności przez
jednostki budżetowe. Informację tę
Prezydium ZG SGP przekazało oddzia
łom i kołom z podaniem przepisów
prawnych, ażeby zainteresowani kole
dzy, zatrudnieni w jednostkach budże
towych, mogli o nich poinformować
swoje władze.
• W oparciu o uchwały XXHI Zjaz
du Delegatów, rozdzielone przez Pre
zydium do wykonania przez poszcze
gólne sekcje i komisje, a tiakζe uwzglę
dniając bieżące zadania SGP, opraco
wano plan pracy organów działających
w Zarządzie Głównym SGP na lata
1970—1971. Plan zbiorczy zatwierdziło
Prezydium 20 Iipca 1970 r.
• Zatwierdzono skład Komitetu Or
ganizacyjnego konferencji naukowotechnicznej „Geodezja miejska”. Prze
wodniczącym został kol. E. Mecha.
Wstępny termin naznaczono na IV
kwartał 1971 roku w Bielsku-Białej.
Konferencję poprzedzą dwie narady
problemowe.
• Autorami wkładki geodezyjnej
do Terminarza Technika na rok 1972
będą koledzy Olgierd Grodzki i Wie
sław Januszko, opiniodawcą kol. Ma
rian Szymański.
• Wobec wyjazdu redaktora działu
w Przeglądzie Geodezyjnym kol. An
drzeja Kryńskiego do Sudanu (jako
ekspert ONZ), stanowisko to po uzgod
nieniu przez ZG SGP, GUGiK i re
dakcję — objął kol. Jerzy Szymoński.
• Na
rozpisany
przez
Zarząd
Główny SGP konkurs na znaczek i
honorowe odznaki SGP wpłynęło dość
dużo prac. Po rozstrzygnięciu konkur
su i wybraniu spośród nagrodzonych
odpowiednich prac, opracowany zosta
nie regulamin odznak honorowych,
wystąpienie o zgodę na ustanowienie

i użytkowanie odznaki do MSW i za
mówienie wykonania odznak w men
nicy.
• We Włoszech zmarł były prezy
dent FIG i prezes Stowarzyszenia Geo
metrów Italii — Ennio de Biagi. SGP
przesłało depeszę kondolencyjną do
Stowarzyszenia Geometrów Italii. Sta
nowisko prezesa objął po zmarłym
Gulio Zapelloni, któremu SGP przesła
ło gratulację.
• W ostatnim czasie napływają do
Zarządu Głównego pisma cd kół se
niorów i emerytów, przekazywane za
pośrednictwem
zarządów oddziałów
SGP, bądź przez koła bezpośrednio, a
także przez poszczególnych kolegów
emerytów indywidualnie w sprawach
możliwości zarobkowych. Prezydium
ZG w granicach swoich możliwości
zabiega o spełnienie ich postulatów,
czego dowodem jest załatwienie spra
wy stosowania przez sądy, przy usta
laniu należności biegłych, obowiązu
jących w geodezji cenników. Pcdobnie
załatwiono sprawę wymiaru podatku
w przypadku, gdy biegły wykonuje
swoje czynności dla kilku sądów po
wiatowych w obrębie tego samego są
du wojewódzkiego, który go na bie
głego powołał.
Jednakże żądania i prośby mnożą
się i znacznie odbiegają w swej treś
ci od możliwości występowania SGP
w tych sprawach. Prezydium zwraca
się z prośbą do kolegów przewodni
czących oddziałów SGP o przeprowa
dzanie rzeczowych, wyjaśniających
rozmów z zainteresowanymi na miej
scu.
Działalność merytoryczna

• W Iipcu 1970 r. otrzymaliśmy na
kład „Geometrii” Grzepskiego. Jest to
odbitka z oryginału z Biblioteki Ja
giellońskiej w Krakowie, wykonana
przez Wojskowe Zakłady Kartogra
ficzne w ilości 240 egzemplarzy,
na papierze czerpanym i 360 egzem
plarzy — na papierze drukarskim. Ca
łość nakładu na papierze drukarskim
rozdzielono dla oddziałów SGP, pro
porcjonalnie do
liczby członków.
Egzemplarze na papierze czerpanym
przesłano uczestnikom Sesji z okazji
400-lecia wydania książki, bibliotekom
uniwersyteckim oraz członkom Zarzą
du Głównego SGP.
• Również w Iipcu 1970 r. otrzy
maliśmy nakład 3000 egzemplarzy
książki „Zarys historii organizacji
społecznych geodetów polskich”. Jak
na ponad 10-tysięczną rzeszę członków
SGP nakład nie wydaje się zbyt duży.
Opinia o tym wydawnictwie jest po
zytywna; nie ma obawy, żeby ten na
kład nie rozszedł się. Sprzedano do
tychczas 530 egzemplarzy. Cena 140
złotych za 1 egzemplarz, przy treści
książki i szacie edytorskiej — kwali
fikuje się jako cenny podarek — na
grodę dla każdego geodety. Wydaje
się, że za 2—3 lata książki tej nikt
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już nigdzie nie będzie mógł kupić. Na
razie wydawnictwo w dużej jeszcze
części zalega w szczupłym lokalu biu
ra Zarządu Głównego. Prosimy więc
kolegów o rozpowszechnianie informa
cji, zwłaszcza wśród geodezyjnych za
kładów pracy o celowości nabycia
przez nie odpowiedniej ilości egzem
plarzy na ewentualne nagrody dla
pracowników-geodetów.
• W dniach 18—19 czerwca 1970 r.
Zarząd Oddziału SGP w Poznaniu,
przy współudziale Głównej Komisji
Techniki zorganizował „Dni Geodezji
i Kartografii na 39 MTP” z aktual
nymi referatami i pokazami.
• 22 czerwca 1970 r. nastąpiło
otwarcie nowej ekspozycji w stoisku
SGP w Muzeum Techniki NOT, pod
tytułem „Oficyna kartograficzna”. Sce
nariusz opracował kol. Andrzej Ma
kowski. Ekspozycja bardzo pomysło
wa i oryginalna.
• W dniach 25—26 wTrześnia 1970 r.
odbyło się zebranie „Klubu Użytkow
ników ETO” (elektronicznej techniki
obliczeniowej).
• Wyniki Konkursu Jakości Prac
Scaleniowych, zorganizowanego przez
SGP na zlecenie Ministerstwa Rolnic
twa, zostaną wkrótce ogłoszone. Mi
nisterstwo Rolnictwa
zleciło SGP
przeprowadzenie następnego II kon
kursu na ten sam rodzaj opracowań.
• Porozumienie o współpracy SGP
z Ministerstwem Rolnictwa i Związ
kiem Zawodowym Pracowników Rol
nictwa jest już w końcowym stadium
uzgodnień i będzie wkrótce podpisane.
• Kclo SGP w Grójcu zorganizowa
ło wystawę prac geodezyjnych z oka
zji 25-lecia. Ze zbiorów muzealnych
wypożyczyliśmy kilka eksponatów na
tę wystawę. Otwarcia wystawy do
konano 23.X.1970 r. Przedstawiono
opracowania mapowe od 1827 roku,
chronologicznie do czasów obecnych.
Podobnie zorganizowano stoisko z in
strumentami. Całość udana o pedago
gicznych walorach.
© Staraniem Sekcji Fotogrametrycz
nej i Instytutu Geodezji AGH w Kra
kowie zorganizowano w dniach 23—24.
X.1970, seminarium na temat „Foto
grametryczne metody pomiaru obję
tości”.
• Sekcja Kartograficzna SGP zor
ganizowała w Puławach, w dniach
7—8.XI.1970, seminarium na temat
..Kartografia w rolnictwie”.
• W okresie sprawozdawczym od
były się następujące zebrania organów
SGP:
Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
— 4 zebrania,
Komisji Muzeum i Wystaw oraz d.s.
Zawodu po 3 zebrania,
Sekcji
Fotogrametrycznej, Sekcji
Geodezji Miejskiej i Sekcji Geodezji
Urządzeniowo Rolnej,
Komitetu organizacyjnego sesji „Ak
tualne zagadnienia geodezji’’, po 2
zebrania,
Komisji: Techniki, Szkolenia, Or
ganizacji i Ekonomiki, Informacji
Technicznej i Ekonomicznej po 2 ze
brania.
— Odbyły się też zebrania Komisji:
Regulaminowej, Współpracy z Radą
Ochrony Pomników, d.s. Rencistów.
— Zebranie Rady Głównej NOT od
było się 12 czerwca.
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— Zebranie
Rady
Programowej
Przeglądu Geodezyjnego odbyło się
15.X.1970 r. Wybrano na nim na no
wą kadencję: przewodniczącego — kol.
Stanisława Pachutę, zastępcę przewod
niczącego — kol. Mariana Szymańskie
go i sekretarza kol. Kazimierza F. Sa
wickiego. Rada przedyskutowała i za
twierdziła plan tematyczny Przeglądu
Geodezyjnego na rok 1971.

Współpraca z zagranicą
• W dniach od 30.IX. do 2.X.1970 r.
odbyła się w Warszawie Międzynaro
dowa Konferencja na temat „Geode
zja
Inżynieryjna”,
zorganizowana
przez stowarzyszenia geodetów: Buł
garii, Czechosłowacji, Jugosławii, Nie
mieckiej Republiki
Demokratycznej,
Węgier i Polski. Gospodarzem konfe
rencji było SGP. Na konferencję
przybyło 115 uczestników z zagranicy
(9 krajów) oraz 114 uczestników z Pol
ski. W czasie obrad konferencji zor
ganizowano wystawę instrumentów i
narzędzi mających zastosowanie w geo
dezji inżynieryjnej, pokazano także
opracowania geodezyjne. Poza wystaw
cami krajowymi: IGiK, GEOPROJEKT, Instytut Gospodarki Wodnej,
AGH, Politechnika Krakowska i inni,
pokazano instrumenty firmy WILD ze
Szwajcarii oraz opracowania geode
zyjne z: Bułgarii, Czechosłowacji, Ju
gosławii, NRD i Węgier.
Prezydium ZG SGP składa serdecz
ne podziękowania Komitetowi Orga
nizacyjnemu Konferencji pod prze
wodnictwem prof. Tadeusza Lazzariniego i licznemu gronu aktywistów za
włączenie się do prac, co pozwoliło
na przeprowadzenie konferencji na
wysokim poziomie fachowym i orga
nizacyjnym.
• Na VI Kongres Techników Pol
skich — Naczelna Organizacja Tech
niczna postanowiła zaprosić około 100
osób z zagranicy — inżynierów Po
laków, którzy utrzymują więź z kra
jem. Podaliśmy 3 nazwiska:
— Teodor Błachut — wychowanek
Politechniki Lwowskiej, obecnie w
Kanadzie, aktualny przewodniczący
Stowarzyszenia Geodetów Kanady.
— Arnold Semadeni — obecnie dy
rektor ekonomiczny firmy WILD —
Heerbrugg — Szwajcaria.
— Bernard Wahl — wychowanek
Politechniki Lwowskiej, uczestnik II
wojny światowej, profesor geodezji na
Uniwersytecie w Maracaibo — Wene
zuela (doktorat uzyskał po wojnie na
Politechnice Warszawskiej).
• Przed Sesją FIG w Budapeszcie
przesłaliśmy do Biura FIG nasze
wnioski:
— ażeby Kongres FIG w 1980 roku
odbył się w Sofii,
— o zmianę statutu FIG w kierun
ku zwiększenia liczby wiceprzewodni
czących z 3 do 5,
— o taką zmianę statutu FIG, aże
by nie stwarzał przeszkody w przyję
ciu na członka FIG Stowarzyszenia
Geodetów NRD.
Zgłosiliśmy również do FIG kores
pondentów do poszczególnych komisji.
9 W dniach 17—22.VIH.1970 odby
ły się równocześnie w Budapeszcie
2 imprezy:
1) Sesja Komitetu Permanentnego
Międzynarodowej Federacji Geodetów i

2) Konferencja o zagęszczaniu sieci
geodezyjnych — metody i instrumenty.
Na sesji oświadczono, że Stowarzy
szenie Geodetów NRF nie zgłasza
sprzeciwu w przyjęciu Stowarzyszenia
Geodetów NRD do FIG.
Federacja została 26.V.1970 r. przy
jęta do Organizacji niepaństwowych
o charakterze doradczym Rady Ekono
micznej i Socjalnej Narodów Zjedno
czonych.
— W Komisji II FIG „Kształcenie
zawodowe” powołano stały Komitet
d.s. wzajemnego uznania kwalifikacji
i dyplomów w obrębie określonych
grup krajów.
— Kierownictwo Kongresu zaprosi
około 25 młodych geodetów na XHI
Kongres do Wiesbaden (1—10.IX.1971 r.).
— Ustanowiono nagrodę w wysokości
2000 franków szwajcarskich za najle
pszą pracę młodego (do 35 lat) geode
ty. Praca nigdzie dotąd nie publiko
wana (do 5000 słów). Geodeta,, który
zajmie I miejsce w tym konkursie bę
dzie zaproszony (poza nagrodą) do
udziału w Kongresie w Wiesbaden na
koszt FIG.
Na konferencję opracowano 74 refe
raty. Obradowano w 3 sekcjach:
I. Metody i instrumenty do wyzna
czania punktów poziomej osnowy geo
dezyjnej w tym referaty z Polski —
prof. Cz. Kameli i dr J. Tatarczyka.
II. Metody i instrumenty do pomia
ru osnów wysokościowych.
III. Szeroko pojęty temat osnów w
pracach dla map Wielkoskalowych, po
miarów realizacyjnych, - kolejowych,
górniczych, odkształceń budowli itp.
— Delegatami na Sesję FIG i kon
ferencję byli: Tadeusz Lazzarini, Pa
weł Niemczyk i Franciszek Piluś (ten
ostatni jednak na skutek wypadku
nie mógł brać udziału).
• Złożyliśmy wniosek o zezwolenie
na zorganizowanie Wyeieczki technicz
nej autokarem dla 40 osób na Kon
gres FIG do Wiesbaden w 1971 r.
© W dniach 2—6.VI.1970 r. odbyło
się w Warnie spotkanie przedstawicie
li prezydiów stowarzyszeń geodezyj
nych KDL. Stowarzyszenie reprezen
towali koledzy: Stanisław Pachuta i
Adam Linsenbarth.
Na spotkaniu tym:
1. Geodeci bułgarscy przekazali in
formację o strukturze organizacyjnej
i działalności naukowo-technicznej swe
go Stowarzyszenia.
2. Na podstawie wypowiedzi posz
czególnych delegacji zestawiono plan
imprez naukowo-technicznych w kra
jach demokracji ludowej.
3. Podano informację i propozycje
kolegów bułgarskich o Międzynarodo
wej Konferencji Naukowo-Technicz
nej na temat techniki obliczeń geode
zyjnych.
4. Omówiono możliwości rozszerze
nia współpracy między stowarzysze
niami państw socjalistycznych.
5. Omówiono sprawy związane z pra
cami w federacjach geodetów, karto
grafów i fotogrametrów.
Do Komitetu Organizacyjnego Mię
dzynarodowej Konferencji na temat
obliczeń geodezyjnych, projektowanej
w październiku 1971 r. w Bułgarii zo
stał z SGP wybrany kol. Zdzisław
Adamczewski. Pierwsze zebranie te
go Komitetu odbyło się w Sofii
(14—16.VI.1970).

• W dniach 1—3 września 1970 r.
odbyło się w Bratysławie seminarium
fotogrametryczne w ramach prac Ko
misji VI MTF. Delegatami SGP byli
koledzy: W. Sztompke, Μ. Gałda i J.
Jachimski.
• W dniach 24—26 września odby
ła się w Poczdamie konferencja kar
tograficzna. Delegatami SGP byli ko
ledzy: Stanisław Kolanowski i Roman
Grodzicki z Rzeszowa). Kol. S. Kolanowski opracował referat na tę kon
ferencję.
• W dniach 21—23.X.1970 r. odbyła
się w Pradze konferencja naukowotechniczna „Techniczne mapy miej
skie”. Delegatem na tę konferencję
był kolega Jerzy Zieliński (z Byd
goszczy).
• W dniach 26—27 listopada 1970 r.
odbyła się w Sofii konferencja na te
mat ewidencji gruntów. Jako delega
ta na tę konferencję typowano kol.
Henryka Musiatowicza ze Szczecina.
*

Działalność Prezydium w okresie
pomiędzy zebraniami Zarządu Głów
nego, przedstawiona w tym sprawo-

zdaniu została zatwierdzona jako zgod
na ze statutem, uchwałami Zjazdu de
legatów i Zarządu Głównego.
Mając na uwadze zakres prac za
stępcy sekretarza generalnego SGP
kol. Tadeusza Kuźnickiego oraz Jego
zaangażowanie w pracach społecz
nych — Zarząd Główny SGP jedno
myślną uchwałą postanowił, zgodnie
z § 31 statutu SGP dokooptować go na
członka Zarządu Głównego SGP.
Kol. Jan Kasowicz poinformował
zebranych o przebiegu prac przedkon
gresowych oraz o wynikach prac ze
społu d.s. Kongresu, któremu prze
wodniczy. Zespół opracował materia
ły przesłane przez oddziały SGP na
branżową konferencję przedkongreso
wą. Po dyskusji na tej konferencji i
dodatkowych
wskazaniach, zredago
wane wnioski zostały ogłoszone w ar
tykule wstępnym Przeglądu Geodezyj
nego nr 9/1970.
W dyskusji wypowiedziało się sze
reg zebranych, a niektórzy przewodni
czący oddziałów SGP uzupełnili swo
je uwagi informacjami z terenu ich
działalności.

W odniesieniu do wystawy sprzętu
geodezyjnego prelegent uwypuklił trzy
spośród wielu prezentowanych na
wystawie narzędzi:
— niwelator samopoziomujący za
kładów MOM (Budapeszt), który od
znacza się niezwykle prostą konstruk
cją, a jednocześnie zapewnia najwyż
szą dokładność wyników. Kompensa
tor tego niwelatora składa się właś
ciwie jedynie z płaskiego lustra a za
pewnia osiąganie dokładności ± 0,2
mm/km,
— teodolit laserowy firmy Kern
(Szwajcaria),
— dalmierz elektromagnetyczny fir
my Wild (Szwajcaria) pracujący na
falach podczerwonych,
przeznaczony
do prac w poligonizacji.
Wykład prof. H. Leśnioka wywołał
wielkie zainteresowanie, co odzwier
ciedliło się w licznym udziale geode
tów z terenu województwa opolskiego
oraz w żywej dyskusji, co w sumie
wydłużyło spotkanie do 4 godzin.
Na ożywienie dyskusji wpłynął za
pewne fakt, że wielu z obecnych ko
legów brało udział w wycieczce do
węgierskich zakładów
wytwórczych
narzędzi geodezyjnych w Budapesz
cie — MOM (w 1970 r.). Była to wy
cieczka zorganizowana przez Zarząd
Oddziału SGP w Opolu. Koledzy na
si mieli wi?c okazje skonfrontowania
swoich wrażeń z wrażeniami prele
genta.
Wydaje się słuszne, aby w przy
szłości tego rodzaju spotkania, które
na terenie Prudnika maja już swoja
tradycje, przenieść do większej sali,
gdyż sala Klubu Zw. Zaw. PPiS jest
do tego celu za ciasna.
Jest rzeczą godną uwagi, że zainte
resowanie zagadnieniami geodezyjny
mi na terenie woj. opolskiego, a w
szczególności powiatu
prudnickiego,
jest niezwykle silne, bowiem nie tyl
ko koledzy pracujący w zawodzie, ale
i koledzy emeryci, regularnie uczęsz
czają na nasze spotkania i biorą w
nich żywy udział.

h.j.

Z Koła Zakładowego SGP w Prudniku

Koło Zakładowe SGP przy Powia
towym Biurze
Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Prudniku już od kilku lat
urządza spotkania geodetów z woje
wództwa opolskiego, na które zapra
sza wybitnych fachowców celem wy
głoszenia prelekcji na aktualne zagad
nienia z zakresu geodezji.
Również w roku 1970 zaproszono na
takie spotkanie prof, dr inż. Henryka
Leśnioka, dyrektora Instytutu Geode
zji Gospodarczej
Politechniki War
szawskiej z prośbą o przedstawienie
współczesnych
kierunków rozwojo
wych geodezji. Prelegent, znany już
na terenie naszego powiatu z poprzed
nich prelekcji, omówił na tym spot
kaniu niezwykle ciekawy temat „No
wości w geodezji” — na tle posiedze
nia Komitetu Permanentnego Między
narodowej Federacji Geodetów (FIG)
w Budapeszcie. Jako punkt wyjścia
obrał tematykę świeżo zakończonego
posiedzenia Komitetu,
które odbyło
się w Budapeszcie w dniach od 17 do
22 sierpnia 1970 r. Warto nadmienić,
że w posiedzeniu tym wzięli udział
najwybitniejsi geodeci z wielu krajów
świata, a konkretnie przedstawiciele
naukowych stowarzyszeń geodezyjnych,
z 28 krajów, reprezentujących wszyst
kie kontynenty.
Prof. Leśniok przedstawił tematykę
posiedzenia, po czym skoncentrował
swą uwagę na wybranych zagadnie
niach, które stanowią jak gdyby syg
nał dla nowych kierunków rozwojo
wych w technice geodezyjnej.
Dużo uwagi poświęcił prelegent wy
stawie sprzętu geodezyjnego, przy
czym bardzo interesująco uwypuklił
znaczenie i możliwości tkwiące w wy
stawionych w Budapeszcie
nowych
narzędziach.

Przechodząc do szczegółów pre
legent omówił kierunek badań prof.
Wolfa (Bonn — NRF), który wystąpił
z referatem na temat „Wyrównanie
zależnych i niezależnych sieci geode
zyjnych w sposób zapewniający otrzy
manie najmniejszych
błędów śred
nich położenia punktów”.
Następnie
prelegent
przedstawił
propozycje geodety bułgarskiego Iwa
nowa (Sofia — Bułgaria), dotyczącą
pomysłowego systemu światłodalmierczych pomiarów osnów geodezyjnych
dalmierzami elektromagnetycznymi za
pomocą tak zwanych dewiatorów.
W dalszym
ciągu prof. Leśniok
omówił badania
prowadzone przez
prof. Mittera (Wiedeń — Austria), któ
re stanowią porównawczą analizę dokładnościową pomiarów elektrodalmierczych za pomocą Tadiodalmierzy
i światłodalmierzy.
W szczególności
przedstawił wyniki badań prof. Mittera na temat zjawiska odbić w po
miarach Tadiodalmierczych i wpływu
właściwości fizycznych na te pomiary.
W końcu prelegent rozwinął szcze
gółowo temat (sygnalizowany już na
ubiegłorocznym
spotkaniu),
który
zgodnie z jego przewidywaniami pod
dany został badaniom naukowym. Cho
dzi tu o referat naukowy przedstawio
ny nrzez badacza czeskiego Delonga
(Praha — CSRS) pt Wyznaczenie po
łożenia punktów za pomocą elektro
magnetycznych dalmierzy i giroteodolitów. Temat dotyczy nowego ujęcia
zdjęcia szczegółów metodą biegunową.
To nowe ujęcie oparte o nowoczesny
sprzęt, polegające na użyciu dalmie
rzy elektromagnetycznych (pomiar li
niowy) oraz
giroteodolitów (pomiar
katowyl może rzeczywiście w najbliż
szej przyszłości przywrócić metode bie
gunową do powszechnego stosowania.

Mieczysław Papierski
Przewodniczący Koła SGP w Prudniku

Wizyta w Płocku
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Koło Terenowe Stowarzyszenia Geo
detów Polskich w Piotrkowie Trybu
nalskim zainicjowało — jako jedno z
pierwszych — spotkania z członkami
kół SGP z terenów innych woje
wództw.
W listopadzie 1969 r. Koło nasze
zaprosiło do Piotrkowa przedstawicieli kół terenowych SGP z Płocka i Radomska. Spotkanie to odbyło się przy
współudziale przewodniczącego ZG
SGP dr S. Pachuty oraz członków za
rządów oddziałów SGP Stołeczno-Wo
jewódzkiego i Łódzkiego i zostało
opisane w nr 4/69 Przeglądu Geode
zyjnego w artykule Jerzego Górskie
go „Nowa forma spotkań”.
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W dniu 5 października 1970 r.
ozłonkowie naszego Koła SGP rewi
zytowali Koło Terenowe SGP w Płoc
ku. Przyjęci gościnnie, czuliśmy się
jak u przyjaciół. Program naszego po
bytu w rodzinnym mieście Juliana
Leszczynskiego-Lenskiego,
Ludwika
Krzywickiego i Władysława Broniew
skiego był bardzo ciekawy.
W Mazowieckich Zakładach Rafine
ryjnych i Petrochemicznych zapozna
liśmy się z obsługą geodezyjną kom
binatu. Koledzy geodeci pracujący na
tak dużej budowie przekazali nam
zdobyte doświadczenia i usprawnienia
zawodowe. Zapoznaliśmy się także z
pracą kombinatu oraz technologią
przetwarzania ropy.
Następnie zwiedziliśmy najstarsze z
istniejących
towarzystw naukowych
w Polsce — Płockie Towarzystwo
Naukowe, którego pierwszym kierow
nikiem w latach 1774—1830 był Kaje
tan Marykoni. Towarzystwo posiada
bibliotekę im. Zielińskich ze 124 000
woluminów. Udostępniono nam obej

rzenie dużej ilości dawnych map i
starodruków ze szczególnym uwzględ
nieniem prac geodezyjnych, wysłucha
liśmy bardzo ciekawej prelekcji na
temat historii działalności Towarzy
stwa.
Pewnym zaskoczeniem było dla nas
zwiedzenie muzeum. Jest tam chyba
jedyny w Polsce, spory dział sztuki
secesyjnej.
Zwiedziliśmy także zabytki Płocka,
katedrę na Górze Tumskiej, gdzie w
kaplicy królewskiej znajduje się sar
kofag z prochami Władysława Her
mana
i Bolesława Krzywoustego;
Wieżę Zegarową i Szlachecką; zabu
dowania opactwa benedyktynów, ra
tusz na Starym Rynku; dom „Pod trze
ma trąbami”; kościół Mariawitów oraz
najstarszą szkołę w Polsce, zwaną
„Małachowianką”, założoną około 1180
roku, a działającą do dzisiaj.
W godzinach
popołudniowych, na
zebraniu kół terenowych SGP Płocka
i Piotrkowa, przy współudziale przed
stawicieli Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego SGP i Oddziału Rejono

wego NOT w Płocku, przewodniczący
obu kół koledzy Iwo Betke i Jerzy
Kotyński przedstawili działalność na
swych terenach i nurtujące ich pro
blemy. Po okolicznościowych przemó
wieniach wywiązała się żywa dysku
sja na tematy interesujące oba środo
wiska geodetów.
Miłym akcentem zebrania było wy
rażenie dużego uznania przez przed
stawiciela OR NOT Kołu Terenowe
mu SGP w Płocku za duży wkład w
prace NOT i prace społeczne.
Na zakończenie Jerzy Kotyński w
imieniu swego Koła zaprosił kolegów
z Płocka na uroczysty obchód XX-Iecia istnienia Koła Terenowego SGP
w Piotrkowie Trybunalskim, które od
będzie się w 1972 roku.
Spotkania tego rodzaju pozwalają
na podniesienie poziomu pracy spo
łecznej, aktywizują członków, wzmac
niają więź koleżeńską oraz dają moż
liwość wykorzystania wzajemnych do
świadczeń w pracy zawodowej.
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Kolega Witold Kozak z Poznania
ma do odstąpienia roczniki Przeglą
du Mierniczego i Przeglądu Geodezyj
nego, wydane w latach 1924—1952,
skompletowane i Zbroszurowane w
twardej oprawie:

—
—
—
—
—
—
—
—

rocznik
Focznik
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik

1928
1930
1931
1933
1934
1935
1936
1937

Przegląd Mierniczy

—
—
—
—

rocznik
rocznik
rocznik
rocznik

1924
1925
1926
1927

Przegląd Geodezyjny

— rocznik 1946
— rocznik 1947

—
—
—
—
—

roczn⅛
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik

1948
1949
1950
1951
1952
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ponadto kol. W. Kozak ma do od
stąpienia dzienniki urzędowe GUGiK
od roku 1946 do 1949, skompletowane
i Zbroszurowane w twardej oprawie.
Adires kol. W. Kozaka: Poznań, Grun
waldzka 43a m. 8.
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Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za listopad 1970 roku

któ

się
Z

FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

W listopadzie 1970 roku wpływy z
oddziałów do Zarządu Głównego wy
nosiły sumę złotych 64 874.
Wypłacono w tym okresie 8 zapomóg
na sumę złotych 72 000.
W Ckresie tym zmarli następujący
koledzy: Stanisław Puszczyk, lat 67, z
Gdańskiego Oddziału SGP, zmarł 12
listopada 1970 roku (zawiadomienie
nr 859); Czesław Fortuniak, lat 67, z
Poznańskiego Oddziału SGP, zmarł
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8 listopada 1970 roku (zawiadomienie
nr 860); Jan Markowski, lat 76, z War
szawskiego Oddziału SGP, zmarł 16 li
stopada 1970 roku (zawiadomienie
nr 861); Eugenia Hildt, lat 71, z War
szawskiego Oddziału SGP, zmarła 13
listopada 1970 roku (zawiadomienie nr
862) ; Bolesław Mińkiński, lat 65, z Bia
łostockiego Oddziału SGP, zmarł 23 paź
dziernika 1970 roku (zawiadomienie nr
863) ; Franciszek Sapiecha, lat 67, z Lu
belskiego Oddziału SGP, zmarł 5 listo
pada 1970 roku (zawiadomienie nr 864);

Jan Obtulowicz, lat 60, z Krakowskiego Oddziału SGP, zmarł 12 listopada
1970 roku (zawiadomienie nr 865); Jan
Essel, lat 68, z Łódzkiego Oddziału
SGP, zmarł 17 listopada 1970 roku (za
wiadomienie nr 866).
KASA ZAPOMOGOWA

Wypłacono 1 zapomogę bezzwrotną
na sumę złotych 2500 — koledze z
Wrocławia.
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Sposób geometryczny

ZADAN
Po uporządkowaniu:

Rozwiqzanie zadania nr 86

x3 = 250

Jan Zogórski z Lublina obok rozwią
zania
trygonometrycznego nadesłał
drugie następujące.
Obwiednią odcinka o stałej długości,
który ślizga się swymi końcami po
osiach układu współrzędnych, jest asteroida o równaniu:
χl∣3 ψ yS/3 = £1/3

Rozwiązanie zadania nr 86 nadesłasłało 33 osoby. Prawidłowa odpowiedź
jest następująca:
AB = 20,81 m
Koncepcję rozwiązania można sformu
łować następująco.
Z pęku prostych przechodzących
przez punkt C, których końce ślizgają
się po prostych (A) i (B)1 znaleźć naj
krótszą. Na ogół rozwiązujący określali
długość belki L bądź sposobem try
gonometrycznym (jako funkcję kąta
ß), bądź geometrycznie w zależności
od odcinków x i y.
Oba sposoby rozwiązania podali
Henryk Liberek z Jarocina i Ksawery
Malewicz z Radomska. Oto one.

103'3 + 5,∕≈> = L23

skąd
L = 20,81 m *
Rozwiązanie takie nadesłał również
Stefan Hempel z Końskowoli koło
Puław.
W wyniku losowania nagrodę w po
staci mapy plastycznej od Stowarzy
szenia Geodetów Polskich otrzymał
kolega Ryszard Solawa z Torunia.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich otrzymali ko
ledzy: Józef Kocyan z Krakowa, Ma
rian Wojtaszek z Poznania, Aleksy
Szafran z Wrocławia, Helena Kurpiel
z Głuszca k. Dęblina, Aleksander Bie
licki z Lodzi.
St. J. J.

Sposób trygonometryczny
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cos2β
5 sin3/?— 10 cos3/? = 0
tg3/? = 2

x = fz250^

tgβ = Fz2

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 8E NADESŁALI
Józef Kocyan (Kraków), Sylwester Waśkowskl (Szczecin), Jerzy Gaweł (Wrocław),
J. Jablkowski (Warszawa), Józef Zdyb
(Gdańsk), Wojciech Traczewski (Wrocław),
Andrzej Dąbrowski (Białystok), Remigiusz
Szczepaniak (Warszawa), Grzegorz Kraw
czyk (Szczecin), Andrzej Bogucki (Ostro
wiec Św.), Marian Wojtaszek (Poznań)

Zadanie nr 91
Dany jest

trójkąt

prostokątny, w

którym jeden z kątów ostrych równa

się a. Obliczyć stosunek promieni okrę
gów: wpisanego w ten trójkąt i opi

sanego na tym trójkącie.
Zadanie nadesłał kol. Roman Arab

ski z Łodzi.
Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 kwietnia 1971 roku.

Alojzy Węgrzyk (Rybnik), Paweł Bednarz
(Kozienice), Witold
Kuckiewicz (Warsza
wa), Henryk Liberek (Jarocin Pozn.), Kry
styna Tuszyńska (Wrocław), Jan Starek
(Wrocław), Kamil Kasprzycki (BielskoBiała), Aleksa Szafran (Wrocław), Helena
Kurpiel (Głuszec k. Dęblina, pow. kozienicki), Aleksander Bielicki (Łódź), Ksawery
Malewicz
(Radomsko), Stefan
Hempel

(Końskowola), Jan Zogórski (Lublin), Ka
zimierz Mosak (Puławy Fabryczne), Ry
szard Solawa (Toruń), Jan Najgebauer
(Jastrąb, p-ta Poraj, p. Myszków), Andrzej
Zaręba
(Dęblin),
Walerian
Chlebiński
(Warszawa), Grupa Machów (Rzeszowskie
OPM), Andrzej Jasiak (Poznań), Edmund
Musial (Radomsko), Henryk Kasiński (San
domierz).

NAGRODA

Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci książki „Zarys historii
organizacji społecznych geodetów pol
skich — od Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
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” zadania do rozwiązania pro
szeni są o nadsyłanie takich zadań
łącznie z rozwiązaniami. Projekty przy
jętych przez redakcję, nadesłanych wraz
z rozwiązaniami, zadań są honorowane
ryczałtem w wysokości 200 a.
Autorom zadania przysługują prawa
autorskie.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA Fotogrametryczneg
Dr inź. ADAM LINSENBARTH
Reporter Polski do Komisji IV
Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego

Sympozjum Komisji IV Międzynarodowego
Towarzystwa Fotogrametrycznego - Delft 8-12. IX. 1970

1. Sympozjum Komisji IV

Zgodnie ż kalendarzem imprez Międzynarodowego Towa
rzystwa Fotogrametrycznego, w dniach od 8 do 12 wrześ
nia 1970 roku, odbyło się w Delft, w Holandii, sympozjum
Komisji IV MTF.
Sympozjum
zostało
zorganizowane przez Komisję
IV M1F, kierowaną w okresie 1968—1972 przez Holandię
(przewodniczący — prof. Van der Weele, sekretarz — prof,
αr Jerie). W sympozjum wzięło udział 145 osób reprezentu
jących 31 państw. Z państw socjalistycznych reprezentowa
ne były: NRD, Węgry i Polska. Polskę na tym sympozjum
reprezentowali: prezes Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii, mgr inż. B. Szmielew oraz dr inż. Adam Linsenoarth. Obrady prowadzone były w języku angielskim i fran
cuskim i toczyły się w dużej Auli Uniwersytetu Technicz
nego w Délit; prowadzone były plenarnie. Obradom prze
wodniczył prof. A. J. Van der Weele. Sympozjum poświę
cone było trzem zasadniczym problemom; a mianowicie:
a) planowaniu i zagadnieniom ekonomicznym w foto
grametrii,
b) problemom automatycznego przetwarzania danych,
c) metrycznym problemom zdalnego sterowania danych.
W odróżnieniu od poprzednio organizowanych sympozjów
postanowiono ograniczyć problematykę i do zreferowania
wybranych problemów zaprosić wybitnych specjalistów.
Pierwsza sesja obrad poświęcona była zagadnie
niom planowania i ekonomiki opracowań geodezyjnych
i fotogrametrycznych.
Obradom sesji przewodniczył
W. Smith — dyrektor przedsiębiorstwa fotogrametrycznego
,,Fairey Surveys Ltd” w Anglii. Na sesji wygłosili referaty:
— Prof. A. J. Brandenberger (Kanada) — Ekonomiczne
konsekwencje zastosowania metod fotogrametrycznych w
pomiarach.
— A. G. Jerie — Metoda analizy zastosowania do plano
wania opracowań fotogrametrycznych.
Referat prof. Brandenbergera poruszał zagadnienia ma
kro- i mikroekonomii opracowań fotogrametrycznych.
Według autora, zagadnienia makroekonomii dotyczą roli
geodezji i fotogrametrii w ogólnej gospodarce narodowej.
Autor rozważa udział nakładów na prace geodezyjno-fotogrametryczne w budżecie państwa. Z danych przytoczo
nych przez autora, dotyczących Kanady, Francji, Anglii,
USA i ZSRR wynika, że nakłady przeznaczone na prace
geodezyjne są bardzo różne i wynoszą od 70 do 700 min
dolarów rocznie, co stanowi około 0,1% budżetu poszczegól
nych państw. Najbardziej wymowne są nakłady w przeli
czeniu na 1 km2 powierzchni. Wynoszą one: Kanada 7 $,
ZSRR 12 $, USA 75 $, Francja 238 $ i Anglia 574 $. Cieka
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we są również dane dotyczące zatrudnienia w geodezji;
Kanada 10 000 osób, Francja 25 000, Anglia 20 000, USA
90 000, ZSRR 100 000 osób. Różnie przedstawia się udział
przedsiębiorstw prywatnych w globalnej produkcji geodezyjno-fotogrametrycznej i wynosi od 50 do 80u∕β. Ciekawe
są również rozważania autora dotyczące wpływu geodezji
ná właściwe planowanie i projektowanie rozwoju gospodarki
narodowej. Zagadnienie mikroekonomii sprowadza autor do
analizy kosztów różnych metod fotogrametrycznych i do
wyboru optymalnej metody.
Prof. Jerie w referacie swoim podjął próbę zastosowania
metody analizy procesów do opracowań fotogrametrycznych.
Według Autora, cały proces planowania opracowań foto
grametrycznych składa się z dwóch zasadniczych faz:
a) ustalenia albo zaprojektowania warunków technicz
nych dla żądanego produktu,
b) zaprojektowania odpowiedniego procesu technicznego
dla zrealizowania ustalonych warunków.
Autor referatu analizuje poszczególne fazy i parametry
składające się na te fazy i w efekcie dochodzi do ustalenia
optymalnego procesu technicznego.
W dyskusji nad referatami zwrócono uwagę, że zbyt mało
publikuje się informacji na temat kosztów opracowań fo
togrametrycznych i ich analizy. W zasadzie, każde z państw
i każda instytucja prowadzi analizę ekonomiczną, jednakże
w małym stopniu wykorzystywane są nowoczesne metody
analiz i planowania. Podkreślono także, że trudno jest po
równywać koszty opracowań w różnych państwach z uwagi
na różną treść i dokładność opracowywanych map.
Druga sesja obrad, prowadzona przez sekretarza
MTF Tewinkela (USA) — dotyczyła automatycznego prze
twarzania danych w fotogrametrii. Na sesję tę przygoto
wano i wygłoszono następujące referaty:
— Dr inż. B. Dubuisson — Wkład fotogrametrii w za
kresie automatycznego przetwarzania danych.
— G. Petrie — Fotogrametryczne opracowania numerycz
ne, dane wyjściowe do przetwarzania danych.
W obu referatach zanalizowano aktualny stan fotograme
trii w zakresie opracowań numerycznych. Z uwagi na roz
wój elektronicznej techniki obliczeniowej istnieje możli
wość automatycznego opracowania map w oparciu o zareje
strowane dane numeryczne, które mogą być przekazywane
i przechowywane w banku danych. Ten nowy sposób opra
cowania map umożliwia wykorzystanie raz zarejestrowa
nych danych do opracowania map w różnych skalach i o
różnej treści. Aktualnie podstawowy problem stanowi zmo
dernizowanie sprzętu fotogrametrycznego pod kątem do
stosowania go do automatycznego rejestrowania danych.

Referat G. Petri’ego poruszał bardzo wiele istotnych pro
blemów związanych z aktualnym stanem fotogrametrii
i perspektywami jej rozwoju w aspekcie automatycznego
sporządzania map.
Na wstępie Autor Stwieraza, że w skali obecnej nume
ryczne meιoαy Ioiogrametryczne ograniczają się αo aeroIrianguiacji, opracowań Katastrainycn i pomiarów mżynieryjnycn, Które w zasadzie me wymagają rejestracji zbyt
auzej ilości punktów. Rozwój elektroniki i automatycznego
przetwarzania aanych stwarza możliwości zastosowania fo
togrametrii numerycznej do sporządzania map wielko1 Sreamoskaiowych. Analizując cykl powstawania mapy,
Autor dochodzi do konkluzji, że już na etapie opracowań
fotogrametrycznych mapa powinna być opracowywana
w Iormie numerycznej, co umożliwia, wykorzystanie zare
jestrowanych danych dla różnego typu map w różnych
skalach, rows taje więc problem stosowania tak zwanego
„banku danych”, z którego w dowolnym czasie można po
bierać potrzebne dane.
Oczywiście zarejestrowanie mapy w postaci numerycznej
związane jest z charakterem terenu, jak również z treścią
i skalą mapy. W celu ustalenia ilości elementów liniowych
i punktowych określających treść mapy, Autor przeprowa
dził analizę prac badawczych wykonanych w ostatnich la
tach, a dotyczących ilości szczegółów na różnych mapach.
Ostateczne wyniki tej analizy podano w tablicy 1.
Tablica 1
Państwu
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1,30—10,35
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Dane zawarte w tej tablicy odnoszą się do map w róż
nych skalach poczynając od map WielKoskalowycn, kończąc
na mapach małoskalowych. Z danych tych wymka, że wraz
ze zwiększeniem mianownika skali mapy wzrasta długość
linii na 1 cm mapy, przy czym zmiany te nie są zbyt duże.
Ilość elementów punktowych jest dużo większa na mapach
średnioskalowych, co wynika z faktu, że pewne szczegóły
terenowe, które na mapach Wielkoskalowycn przedstawiane
są liniowo, na mapach małoskalowych, z uwagi na ich
skalę przedstawiane są punktowo. Przytoczone dane pozwa
lają zorientować się, jak olbrzymią ilość danych należałoDy
zarejestrować przy opracowaniach numerycznych. Tak na
przykład opracowanie mapy Holandii (na powierzchni
33 tys. km2) w skali 1:12 500 wymaga wykreślenia 8 000 000
cm elementów liniowych!!
Zasadniczą część referatu poświęcił Autor problemowi
rejestracji numerycznej opracowań fotogrametrycznych.
Dotychczasowe urządzenia do rejestracji współrzędnych,
stanowiące dodatkowe wyposażenie instrumentów fotogra
metrycznych, charakteryzują się niską szybkością rejestra
cji współrzędnych. Według Autora czas potrzebny na po
miar i rejestrację współrzędnych pojedynczego punktu mo
delu, przy zastosowaniu elektromechanicznych przystawek,
takich jak EK-5 Wilda, ECOMAT — Zeissa (Oberkochen)
lub COORDIMETR (Zeiss-Jena) wynosi od 4,5 do 12 sekund.
W najnowszych typach przystawek Wilda, szybkość pomia
ru i rejestracji wynosi 2,8 sekundy. O znacznie większych
możliwościach na tym odcinku świadczy przykład Szwecji,
gdzie firma SAAB wyprodukowała specjalne urządzenie
rejestrujące do autografu Wilda A-8, które w połączeniu
z dziurkarką FACIT 4070 pozwala na rejestrację współ
rzędnych punktów w czasie 0,5 sek.
Niezbędna szybkość rejestracji współrzędnych odgrywa
szczególną rolę przy ciągłym rejestrowaniu niezbędnych
elementów liniowych. Rejestracja ciągła uzależniona jest
od szybkości kartowania elementów liniowych na modelu.
Z doświadczeń Służby Topograficznej w Holandii wynika,
że szybkość kartowania sytuacyjnych elementów liniowych
przy użyciu autografu A-8 wynosi od 1,3 do 2,1 mm/sek.
Podobne doświadczenia, przeprowadzone w ITC na stereoSimpleksie II C, w zakresie kreślenia warstwie i dróg wy
kazały, że szybkość kartowania wynosi od 2,0 do 2,4
mm/sek. Tak więc można przyjąć, że przeciętna szybkość
kartowania elementów liniowych wynosi 1,5 do 2,5 mm/sek.

Przy zastosowaniu rejstracji taśmy magnetycznej można
w ciągu 1 sekundy zarejestrować od 20 do 30 współrzęd
nych, w związku z czym odległość pomiędzy rejestrowany
mi punktami nie przekracza 0,1 mm, co można uznać za
kartowanie ciągłe. Należy podkreślić, że inne typy urządzeń
rejestrujących (dalekopisy, dziurkarki) nie zapewniają do
statecznej szybkości rejestracji, bowiem ich szybkość re
jestracji wynosi od 2 do 12 współrzędnych na sekundę.
Ciekawe są również rozważania autora referatu na te
mat zapisu treści mapy na taśmie magnetycznej. Na przy
kładzie 6b5 arκuszy map Hoianaii w skali 1 :12 500, αιa
kiorycn trzeba zarejestrować ÖU UUU UOu cm linii, została wy
liczona ilość taśm magneiycznycn niezbęanycn aia doκonama lego zapɪsu. öieunio na taśmie 7-scιezκowej o ɑɪugosci 72u m można zarejestrować około 1 000 000 punktów.
W zależności oa interwału ciągłego kartowania ilość taśm
magnetycznych wynosi:
— dla interwału 0,1 mm — 800 taśm
— dla interwału 0,2 mm — 400 taśm
— dla interwału 0,o mm — IuO taśm
Rejestracja numeryczna map. opracowanych metodami fo
togrametrycznymi polega na rejestrowaniu potoków współ
rzędnych X i y, które określają przebieg Iinn i ponadto są
poprzedzone symbolami opisowymi. Rejestracja może się
oaoywac trzema metodami.

Metoda 1 — polega na rejestracji poszczególnych punk
tów, które w trakcie kreślenia linii wybiera operator. Metoaa ta jest stosowana przy opracowaniach Wielkoskalowych. W przypadku linii prostych operator określa punkt
początkowy i końcowy oznaczając go dodatkowo oapowiednim kodem. W przypadku ńnn Krzywych operator sam
oKreśia odstępy pomiędzy kolejnymi punktami na linii.
Metoda 2 — jest metodą ciągłą rejestracji współrzędnych,
które są rejestrowane w stałych interwałach czasu. W za
leżności oa szybkości kartowania ilość punktów na 1 cm
bieżący linii jest zmienna. Przy punktach łatwych do kar
towania szybkość prowadzenia znaczka pomiarowego jest
większa, a więc ilość punktów jest mniejsza. Przy elemen
tach trudniejszych, jaκ na przykład skomplikowane krzy
we o małych lukach, szybkość kartowania jest mniejsza,
w związku z czym ilość punktów jest odpowiednio większa.
Metoda 2 może być stosowana przy opracowaniu map
małoskalowych.
Metoda 3 — polega na rejestracji współrzędnych w jed
nakowych odstępach liniowych, których wielkość ustala
się przed rozpoczęciem rejestracji. Metoda ta jest najbar
dziej uniwersalna bowiem jest uniezależniona od szybkości
Kartografowania.
W zależności od charakteru terenu i rodzaju mapy można
stosować jedną z trzech wymienionych wyżej metod
i wszystkie trzy powinny być uwzględnione przy produkcji
urządzeń rejestrujących.
Dotychczasowe doświadczenia z zakresu numerycznego
opracowania map topograficznych dotyczyły głównie po
nownego kartowania danych numerycznych za pomocą
automatycznego koordynatografu, po uprzedniej generalizacji przeprowadzonej przez komputer. Wiele prac doświad
czalnych z tego zakresu wykonano w Stanach Zjednoczo
nych. Interesujące doświadczenia przeprowadzono w Ord
nance Survey w Anglii. Doświadczenie polegało na zare
jestrowaniu danych numerycznych i istniejących map
w skali 1 :2500 i następnie na skartowaniu zarejestrowa
nych danych w skali 1 :6250 i porównaniu otrzymanych
wyników z fotograficznym pomniejszeniem tych samych
map. Prace te były przeprowadzone przy zastosowaniu
el-Mac Cartographie Digitiser. Wyniki prac zostały przed
stawione uczestnikom sympozjum.
Na skalę produkcyjną numeryczne opracowanie map sto
sowane jest w Holandii w Rijkswaterstaat. Metoda stoso
wana w tej instytucji zostanie omówiona w dalszej części
artykułu.
Trzecia sesja — prowadzona przez dr J. Zarzyckie
go z Kanady poświęcona była problemom metryczności
zdalnie rejestrowanych danych (remote sensing). Na sesję
tę złożyły się referaty:
— prof, dr G. Konecnego (Kanada) — Problemy metrycz
ne zdalnego rejestrowania danych.
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— Inż. P. Leberle (Holandia) — Metryczne właściwości postanowiono, aby każde posiedzenie poświęcić jednemu
obrazów wytwarzanych przez boczny radar.
problemowi. Jako szczególnie ważne uznano następujące
Obydwa referaty dotyczyły zupełnie nowego problemu problemy:
otrzymywania obrazu terenu za pomocą niekonwencjonal
1. Planowanie w fotogrametrii i jego aspekty ekono
nych sposobów rejestracji, a mianowicie za pomocą senso
miczne.
rów, dzięki którym otrzymuje się informacje o obiektach
2. Wkład fotogrametrii do automatycznego przetwarzania
bez wchodzenia z nimi w kontakt fizyczny. Większość in
danych.
strumentów tego typu oparta jest na rejestracji różnych
form promieniowania elektromagnetycznego. Obrazy te
3. Zastosowanie modelu numerycznego w budownictwie
dróg i innych budowlach inżynierskich.
z reguły są niekastometryczne i dotychczas były wyko
rzystywane głównie dla celów wojskowych lub specjalnych.
4. Informacja semantyczna zdjęć lotniczych i procesu
Cechą dodatnią tych metod jest możliwość wykonywania
fotogrametrycznego.
zdjęć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy
5. Produkcja i zastosowanie ortofotografii i fotomap.
których nie można wykonać zdjęć konwencjonalnych. Z te
go względu problemem tym zajęła się Komisja IV.
6. Problemy kartograficzne w kontekście procesu foto
grametrycznego.
W referatach analizowano zniekształcenia obrazów, jakie
powstają na skutek zastosowania zdalnych metod reje
7. Zagadnienia metryczne zdalnego otrzymywania infor
stracji.
macji.
Nad wszystkimi referatami prowadzono bardzo ożywioną
8. Problemy aktualizacji map.
dyskusję, w której głos zabierali przedstawiciele różnych
państw, w głównej mierze kierownicy różnych instytucji
Na wniosek delegacji polskiej, do problemów, które po
fotogrametrycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
winny być omówione na Kongresie włączono zagadnienie
w sympozjum bardzo aktywny udział brali kierownicy
wykorzystania fotomap w procesie opracowania map topo
służb geodezyjno-fotogrametrycznych Europy zachodniej
graficznych i map katastralnych. Ponadto zaproponowano,
oraz przedstawiciele dużych przedsiębiorstw państwowych
aby zagadnienie aktualności map wyłączyć jako odrębny
i prywatnych, wykonujących prace w państwach rozwi
problem i przygotować na Kongres referat na ten temat.
jających się.
W dyskusji wysunięto także wniosek, aby na Kongresie
Jednym z problemów, szeroko dyskutowanych, był
wyodrębnić temat dotyczący sporządzania map w pań
związek jakości map z ich kosztami. Rozpiętość cen
stwach rozwijających się. Zwrócono uwagę na konieczność
w wykonaniu tych samych map wynosi od 1 do 4. Główne
współpracy z innymi komisjami MTF, a także z innymi
przyczyny, to wyniki stosowanych technologii i organizacji
organizacjami międzynarodowymi. W zakresie automaty
pracy. Duże firmy z reguły produkują taniej. Zagadnie
zacji w fotogrametrii postanowiono nawiązać kontakt
niem bardzo trudnym jest porównanie jakości map, ponie
z FIG i Międzynarodową Asocjacją Kartograficzną. W za
waż bardzo różne są kryteria dotyczące zarówno dokład
kresie informacji semantycznej zdjęć lotniczych postano
ności, jak i treści. Przeważała opinia, że fotogrametria po
wiono nawiązać kontakt z Komisją VII.
winna dawać mapy o jak najbogatszej treści. Według oceny
dyr. Moliera (Szwecja) obecnie jedynie 40% informacji
Delegacja węgierska zaproponowała, aby zebrać i porów
o terenie przekazywanych jest przez mapę. Zdjęcia lotnicze
nać dane dotyczące kosztów opracowań fotogrametrycznych
zawierają dużo więcej informacji o terenie, z których wy
w poszczególnych fazach procesu technologicznego.
korzystywana jest tylko pewna część.
Drugi ważny problem stanowiła kontrola wykonywanych
3. Wizyta w przedsiębiorstwie topograficznym
prac. Wszystkie większe firmy same prowadzą kontrolę
wykonywanych prac (map). W przypadku wykonywania
Przedsiębiorstwo Topograficzne (Służba Topograficzna
map (głównie Wielkoskalowych) przez firmy prywatne,
Holandii) jest jedyną jednostką na terenie Holandii, zajmu
kontrola przeprowadzana jest przez instytucje państwowe.
jącą się opracowaniem map topograficznych. Jest to przed
Stwierdzono, że na mapach powinna być podawana dokład
siębiorstwo państwowe podległe Ministerstwu Obrony. Za
ność końcowa map, która interesuje użytkownika mapy.
trudnia ono około 200 pracowników (wszyscy pracownicy
Trzeci problem, któremu poświęcono wiele miejsca w służbie cywilnej).
w dyskusji, to problem aktualizacji map i najodpowiedniej
szych metod. W większości państw aktualizację przepro
Główne zadanie przedsiębiorstwa stanowi opracowanie
wadza się co 5—10 lat, przy czym materiał wyjściowy do
map w skalach 1 :10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 :100 000
aktualizacji stanowią nowe zdjęcia lotnicze. W NRF spo
i 1 : 250 000. Mapy w skali 1 : 50 000 i 1 : 25 000 wydaje się
rządza się dla celów aktualizacji nowe fotomapy.
w edycji cywilnej i wojskowej, mapy w pozostałych ska
Czwarty problem, to zdjęcia kolorowe, które w wielu lach — wyłącznie w edycji cywilnej. Ponadto przedsię
biorstwo opracowuje szereg map specjalnych oraz drukuje
państwach są stosowane od kilku lat. Stwierdzono, że za
różnego rodzaju mapy opracowane przez inne instytucje.
stosowanie zdjęć kolorowych przynosi głównie korzyści na
etapie odczytywania zdjęć lotniczych.
Zakres prac wykonywanych przez przedsiębiorstwo obej
W dyskusji plenarnej, jak również w dyskusji prowadzo
muje prace geodezyjne, fotogrametryczne, kartograficzne
nej w kuluarach zwrócono uwagę na szereg możliwości wy
i reprodukcyjne. Zdjęcia lotnicze dla potrzeb przedsiębior
korzystania fotomap dla celów katastralnych. Doświadcze
stwa wykonuje KLM. Należy zaznaczyć, że w Holandii pa
nia Polski w zakresie zastosowania fotomap w pracach
nują niekorzystne warunki do wykonywania zdjęć lotni
urządzeniowo-rolnych spotkały się z powszechnym uzna
czych, w związku z czym często przedsiębiorstwo długo
oczekuje na zamówione zdjęcia.
niem. Zaproponowano przeprowadzenie badań nad dokład
nością określania granic na fotomapach i nad dokładnością
określania powierzchni.
Materiał wyjściowy do opracowania map w różnych
skalach stanowi tak zwana mapa podstawowa, opracowana
w skali 1 :125 000. Z uwagi na wyjątkowy charakter te
Z zebrania reporterów Komisji IV
renu Holandii (85% powierzchni tereny płaskie) mapę
opracowuje się głównie w oparciu o fotomapy. Zdjęcia
W czasie sympozjum odbyło się zebranie Komisji IV. Ze
zarówno dla opracowań fotomapowych, jak i stereomebranie poświęcono omówieniu dotychczasowej działalności
trycznych wykonuje się w skali 1 :20 000 kamerą RC8, ze
Komisji IV oraz problemom, którymi Komisja powinna
stożkiem o ogniskowej 210 mm. Osnowę połową stanowią
się zająć w okresie przedkongresowym.
fotopunkty w ilości ca 60 punktów na 1000 km2. Zagęszcze
Zgodnie z propozycją Zarządu MTF, na Kongresie
nie osnowy przeprowadza się metodą triangulacji radialnej
w Ottawie w 1972 r. Komisja IV odbędzie dwa posiedzenia
blokowej, bądź metodą aerotriangulacji blokowej systemem
plenarne poświęcone omówieniu raportu generalnego oraz
„AN BLOCK”. Do obserwacji triangulacji radialnej sto
przedyskutowaniu i ustaleniu wniosków na następną ka
suje się triangulatory radialne WILD RT-1, a do przepro
dencję. Ponadto odbędzie się 7 sesji roboczych każda po
wadzania aerotriangulacji autografy WILD A8. Pewnego
1,5 godziny. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych
rodzaju innowację stanowi zastosowanie fotointerpretoskopu
godzin na posiedzenia Komisji IV, co zostanie ustalone na
do stereoskopowego nakłuwania punktów na diapozyty
posiedzeniu Zarządu MTF w Paryżu. W wyniku dyskusji
wach. Do samego nakłuwania punktów stosuje się tak
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zwane pierścienie Zeissa. Wszystkie prace obliczeniowe
związane z triangulacją radialną i aerotriangulacją prze
prowadza się na komputerach znajdujących się w ITC
(IBM 7090 i STANTEC ZEBRA).
Do przetwarzania zdjęć lotniczych stosuje się przetwor
nik Zeissa SEG V i przetwornik WILD E4. Przetworzenia
dokonuje się w skali 1 : 12 500, stosując film (cronar) na
podłożu Polysterynowym zamiast papieru. Z kolei otrzy
mane diapozytywy montuje się dla całych arkuszy map
w skali 1 : 12 500, otrzymując w efekcie fotomapę w postaci
diapozytywu. Następnie obraz fotomapy wkopiowuje się na
folię pokrytą warstwą grawerską. Dalsze czynności to wy
grawerowanie treści sytuacyjnej mapy w oparciu o odczy
tane w polu zdjęcia lotnicze (powiększenia w skali
1 :10 000). Ostateczną kontrolę tak opracowanej mapy
przeprowadza topograf.

W przypadku terenów górzystych lub miast wykonuje
się opracowania autogrametryczne w skali 1:10 000 na
folii „astrofoil”, kreśląc pierworys w ołówku. O ile na
jednym arkuszu występują dwie metody opracowania, dia
pozytyw fotomapy łączy się z diapozytywem opracowania
autogrametrycznego, po uprzednim doprowadzeniu do
skali 1 : 12 500.
Rocznie wykonuje się 70 arkuszy mapy podstawowej
(powierzchnia arkusza 62,6 km2). Co 10 lat mapę podstawo
wą aktualizuje się lub wykonuje nowe opracowanie, w za
leżności od ilości zmian w terenie.

Mapę w skali 1 :10 000 uzyskuje się przez fotograficzne
powiększenie mapy podstawowej oraz wmontowanie pew
nej ilości nazw. Mapę tę drukuje się tylko w kolorze
szarym.
Mapę w skali 1 :25 000 uzyskuje się na drodze repro
dukcji dwóch arkuszy map w skali 1 : 12 500. Z mapy pod
stawowej montuje się negatyw w skali 1 : 25 000, którego
obraz wkopiowuje się na warstwę grawerską. Prace gra
werskie poprzedza sporządzenie makiety kolorów mapy.
Z kolei wykonuje się prace grawerskie, oddzielnie dla po
szczególnych kolorów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
na arkusz pokryty warstwą grawerską wkopiowuje się
obraz negatywu ogólnego oraz obraz poprzednio wyrytowanych elementów. Na przykład na arkusz przeznaczony
do rytowania wód wkopiowuje się dodatkowo Wyrytowane
elementy sytuacyjne, a na arkusz z elementami drukowa
nymi na czerwono, wkopiowuje się dodatkowo obraz wy
rysowanych elementów sytuacyjnych i hydrograficznych.
Dzięki tej metodzie postępowania uzyskuje się dokładniej
sze zgranie poszczególnych elementów treści mapy. Mapę
w skali 1 : 25 000 drukuje się w 6 kolorach.

Mapę w skali 1 : 50 000 otrzymuje się na drodze generalizacji mapy w skali 1 : 25 000.
Z uwagi na płaski charakter terenu Holandii, dla całego
kraju sporządzono mapę wysokości w skali 1 : 10 000,
przedstawiając na niej punkty wysokościowe (1 punkt ną
100 ha), podane z dokładnością 0,1 m. Warstwice na tych
mapach prowadzone są w wyniku interpolacji. Tylko w te
renach pagórkowatych i górzystych rzeźbę opracowuje się
Stereofotogrametrycznie. Cykl produkcyjny opracowania
map od momentu wykonania zdjęć lotniczych do druku
map trwa 2 lata.
Przedsiębiorstwo posiada duży dział reprodukcji i druku
map. Z ciekawszych spostrzeżeń natury praktycznej wy
mienić należy zastosowanie „dziurkowania” wszystkich
materiałów światłoczułych za pomocą specjalnego urządze
nia. Na każdym arkuszu (poza marginesem arkusza) wy
bijane są 4 otwory rozmieszczone w sposób niesymetryczny.
Otwory te spełniała role punktury przy dalszych pracach
reprodukcyjnych. Kopiarki wyposażone są w odpowiednie
bolce, dzięki czemu można na przykład wpasować kilka
diapozytywów, bądź naświetlać kolejne diapozytywy. Dru
gim ciekawym rozwiązaniem jest opracowanie specjalnego
stołu laboratoryjnego w dziale reprodukcji. Dzieki zasto
sowaniu specjalnych urządzeń nad stołem unosi się stale
..kurtyna powietrzna”, chroniąca pracownika przed wchła
nianiem chemikaliów.
Większość redaktorów i rysowników to byli topografowie.
Przedsiębiorstwo prowadzi taką politykę kadrową, aby po
kilku latach pracy polowej przesuwać pracowników do
prac kameralnych.

4. Wizyta w Urzędzie Pomiarów Szlaków Wodnych i Dro
gowych (Rijskwaterstaat Directe Nord — Brandt)

Urząd mieści się w Delft. Główne zadanie urzędu polega
na sporządzaniu map szlaków wodnych i drogowych. Mapy
te sporządza się wyłącznie metodami fotogrametrycznymi,
w skali 1 : 2000 lub 1 : 1000.
Zdjęcia lotnicze dla potrzeb urzędu wykonuje KLM.
Skala zdjęć dla skali opracowania 1 :1000 wynosi od
1 : 4000 do 1 : 600, a dla skali 1 : 2000 — od 1 : 8000 do
1 : 10 000. Format zdjęć 23 × 23 cm, ogniskowa kamery
152 mm. Wszystkie opracowania wykonuje się metodą autogrametryczną. Do opracowań autogrametrycznych wyko
rzystuje się wyłącznie diapozytywy na szkle.
Park autogrametryczny stanowią: 1 autograf WILD A7
z przystawką EK-5, 2 autografy WILD A8 z przystawkami
EK-8, 3 Stereosimplexy Mod. III (firmy OMI — Włochy),
Stereoplanigraf Zeissa oraz 3 topocarty firmy Carl Zeiss —
Jena. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na życzenie
klienta (urzędu) firma Carl Zeiss — Jena dorobiła spe
cjalne urządzenia wyjściowe do przystawki Wilda EK-8
(przystawki EK-8 stanowią jedno z najnowocześniejszych
urządzeń do rejestracji współrzędnych).
Mapy opracowuje się dwiema metodami: analogowo-graficzną bądź też analogowo-numeryczną. W przypadku za
stosowania metody analogowej, mapę kreśli się ołówkiem
na pozytywowej folii grawerskiej, a następnie graweruje
się. Nie stosuje się metody bezpośredniego grawerowania
na autografie. W pewnych przypadkach do rąk użytkow
ników oddaje się kopię pierworysu, bez wykreślenia
czystorysu.
Na szczególną uwagę zasługuje metoda analogowo-numeryczna, zastosowana w tym Urzędzie na skalę produkcyjną.
Istota zastosowanej metody jest następująca: mapa opra
cowana jest w sposób punktowy. Wszystkie punkty (zała
mania linii określających położenie szczegółów sytuacyj
nych) odczytywane z modelu zbudowanego na autografie
WILD A8 rejestrowane są za pomocą przystawek EK-5 lub
EK-8. Poszczególne elementy sytuacyjne oznaczane są za
pomocą kodu numerycznego. Z kolei dane te są perforo
wane na taśmie za pomocą dziurkarki FACIT-4070. Zasad
niczą cechą metody jest to, że obserwacji punktów sytua
cyjnych dokonuje się łącznie z przeprowadzeniem aerotriangulacji bez przeprowadzania orientacji bezwzględnej.
Następnie pomierzone współrzędne punktów dostosowania
obliczane są i wyrównywane metodą aerotriangulacji blo
kowej systemem „AN BLOCK”. W wyniku obliczeń prze
prowadzonych przy użyciu komputera otrzymuje się para
metry orientacji bezwzględnej dla każdego modelu, które
ostatecznie służą do obliczenia współrzędnych punktów
sytuacyjnych. Bezpośrednio z komputera dane wyjściowe
przekazywane są do automatycznego koordynatografu typu
Calcomp (bębnowy), który wykreśla i opisuje mapę.
5. Wizyta w ITC

(International Institute for Aerial Survey and Earth
Sciences)
Na prośbę delegacji polskiej, prorektor ITC. prof. Jerie.
wyraził zgodę na bliższe zapoznanie się ze strukturą orga
nizacyjną i zakresem działania ITC.
ITC został założony w 1951 r. jako międzynarodowy ośro
dek szkolenia z zakresu fotogrametrii i nauk pokrewnych.
W 1966 r. ITC został przekształcony w samodzielna wyż
szą uczelnię techniczną, podległą Ministerstwu Oświaty
i Nauki.
Na czele Instytutu stoi rektor, którym obecnie jest
prof. Van der WeeJe. Za całokształt działalności odpowie
dzialna jest Rada Naukowa, która ustala programy szkole
nia, badań i egzaminów. W skład Rady wchodzi 14 pro
fesorów.
Instytut składa się obecnie z 3 wydziałów:
I. Wydział

kładami:

a)
b)
c)
d)

Fotogrametrii

i

Zdjęć

Lotniczych

z

za

fotogrametrii inżynieryjnej,
zdjęć lotniczych i nawigacji,
matematyki,
fizyki.
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II. Wydział

kładami:
a)
b)
c)
d)
e)

Pomiarów

Zasobów

Naturalnych

z

za

geologii,
geomorfologii,
gleboznawstwa,
leśnictwa,
kartografii.

III. Wydział Nauk Socjalnych z zakładami:

a) socjologii,
b) ekonomii,
c) geografii, urbanistyki i planowania.
W czasie wizyty w ITC zapoznano się bliżej z zakresem
działania Wydziału Fotogrametrii i Zdjęć Lotniczych. Wy
dział ten prowadzi dwa rodzaje kursów:
1) umożliwiające uzyskanie stopnia naukowego: BSC
lub MSC,
2) kursy dyplomowe: technika lub inżyniera.
Kursy rozpoczynają się dwa razy w roku: a) w lutym —
kurs w języku angielskim, b) w sierpniu — kurs w języku
francuskim.
Najwięcej kandydatów zgłasza się na kurs inżynierski,
który teoretycznie trwa jeden rok. Kurs dzieli się na
4 semestry. Pierwszy — jest tak zwanym okresem wpro
wadzającym, mającym na celu wyrównanie poziomu uczest
ników kursu. W czasie tego okresu prowadzi się zajęcia
z algebry, trygonometrii, obliczeń geodezyjnych, fizyki, ra
chunku macierzowego i wstępu do fotogrametrii. W celu
ustalenia przygotowania słuchaczy przeprowadzą się szereg
testów kontrolnych. Słuchacze, którzy pomyślnie ukończą
I semestr kontynuują zajęcia na dalszych semestrach, na
tomiast słuchacze, którzy wykazali się niedostateczną zna
jomością wymienionych wyżej przedmiotów, kierowani są
na kurs techników, względnie mogą rozpocząć kurs pod
stawowy za pół roku.

W drugim semestrze wykłady i ćwiczenia dotyczą głów
nie fotogrametrii, przy czym główny nacisk kładzie się na
poznanie różnych instrumentów fotogrametrycznych i umie
jętności posługiwania się nimi. Na szczególną uwagę za
sługuje fakt, że w ITC opracowano specjalne instrumenty
do ćwiczeń wstępnych, które umożliwiają budowanie mo
delu stereoskopowego, pomiar paralaksy podłużnej i kre
ślenie warstwie.

III semestr poświęcony jest całkowicie aerOtriangulacji
i metodom analitycznym.
W IV semestrze wykłada się planowanie opracowań fo
togrametrycznych i ich zastosowanie.
W czasie kursu prowadzi się 2-tygodniowe zajęcia poło
wę (pomiar osnowy, identyfikacja, interpretacja). Ponadto
organizowane są wycieczki do instytucji fotogrametrycz
nych w Holandii, NRF, Francji i Anglii.
Maksymalna ilość wykładów wynosi 6 godzin dziennie
i 25 tygodniowo. Ogólna ilość wykładów w czasie rocznego
kursu wynosi 450 godzin, natomiast ogólna ilość zajęć
1000 godzin.
Na kursie inżynierskim, który rozpoczął się w sierpniu,
studiuje 26 słuchaczy, a na kursie dla techników tylko
5 słuchaczy. Średnia wieku wynosi 27—30 lat. Na kursie
magisterskim studiuje rocznie 2—3 studentów.
Poza kursami dla inżynierów i techników organizuje się
również kursy specjalne, na przykład na życzenie firm
angielskich przeprowadzono szkolenie grupy pracowników
z zakresu aerotriangulacji.
ITC wyposażony jest doskonale w sprzęt fotograme
tryczny. W zasadzie .znajdują się w nim prawie wszystkie
instrumenty fotogrametryczne produkowane przez różne
firmy (instrumenty zakupuje ITC).
ITC posiada kilka własnych komputerów: Zebra,
Philips-2, KP-C, TA-4 oraz mały komputer VANG, pro
dukcji japońskiej.

Poza pracą dydaktyczną ITC prowadzi również prace
badawcze, których zakres wynika ze specjalnych zapotrze
bowań lub zainteresowań pracowników. Do takich prac
zaliczyć można prace badawcze z zakresu Ortofotografii
i zastosowania bocznego radaru do opracowań fotogra
metrycznych. Prace badawcze stanowią jednak tylko dzia
łalność marginesową.
Czasami ITC podejmuje się specjalnych opracowań dla
państw rozwijających się (na przykład Iran, Algeria itp.),
a pracownicy ITC są doradcami przy organizowaniu insty
tucji fotogrametrycznych.
ITC prowadzi również działalność wydawniczą. Wydaje
się dwa rodzaje zeszytów. Zeszyty „niebieskie” zawierające
prace naukowe pracowników ITC, natomiast zeszyty „zie
lone” stanowią części składowe podręcznika fotogrametrii
wydawanego przez ITC. Ponadto dla potrzeb studentów po
wiela się skrypty z poszczególnych przedmiotów, tak zwane
lecture notes.

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 Stowarzyszenia Geode
tów Polskich w okresie 1945—1968,
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— 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.

BIULETYN

KARTeCRAFICZNY
Mgr inż, LECH BROKMAN, mgr inż. ANDRZEJ SKURZAK

Sposoby usuwania deformacji kartograficznych materiałów mapowych
Kartograficzne materiały mapowe podczas archiwalnego
przechowywania i użytkowania ulegają deformacjom po
wierzchniowym. Charakterystyka tych deformacji, a szcze
gólnie ich wielkości, uzależniona jest od rodzaju materiału
i od szeregu czynników zewnętrznych, takich jak zmiany
wilgotności powietrza, częste wahania temperatury, szcze
gólnie występujące podczas procesów kopiowania w rota
cyjnych kopiarkach ozalidowych, sposób składowania ma
teriałów, przenoszenia (wieszania, rolowania, składania
i załamywania, itp.).
Pod wpływem tych ujemnych czynników następują okre
ślone zmiany w budowie materiału, wyglądzie zewnętrznym
i właściwościach fizykochemicznych. Są to:
— zmiany barwy powierzchni (założenia i poszarzenia,
występujące głównie w materiałach papierowych),
— zmiany przeźroczystości — utrata zdolności przepusz
czania promieniowania świetlnego (szczególnie dla kalek
papierowych i niektórych fo∙i pochodzenia acetatowego),
— zmiany jakości powierzchni porysowania i
zmechacenia,
— zmiany wytrzymałości mechanicznej na zginanie,
zwijanie, rozciąganie (w przypadku folii — utrata plastycz
ności powstała przez odparowanie lub mechaniczne usu
nięcie plastyfikatorów),
— zmiany wymiarów będące funkcją zmian struktural
nych budowy wewnętrznej określonego materiału. Znajdu
jące się w naszych składnicach mapy nie zawsze były i są
przechowywane we właściwych warunkach, jak również
nie zawsze używano odpowiedniego, odpornego na czynniki
zewnętrzne, materiału podłożowego. Mapy te stanowią
źródło informacji o kartowanym terenie i wielokrotnie są
to mapy podstawowe do dalszych opracowań kartograficz
nych. Celem tych opracowań jest tworzenie map pochod
nych, przeznaczonych do projektowania, map inwentaryza
cyjnych, problemowych i innych, niezbędnych dla wszel
kich potrzeb gospodarczych.
Wymaganym warunkiem jest kartometryczność tych
map. Mapy podkładowe do projektowania wykonywane są
na podstawie istniejących materiałów kartograficznych
znajdujących się w składnicach powiatowych. Znaiduiace
się tam mapy sa bardzo różnorodne. Wykonane są w róż
nych okresach czasu na podstawie nowych pomiarów, po
miarów fotogrametrycznych, aktualizacji map dawnych,
Przeważnie map katastralnych. Forma wykonania tych map
nie iest jednolita. Przegladajac materiały mapowe znajdu
jące sio w składnicach mamy do wykorzystania:
— Pierworysy map ewidencji gruntów opracowane na
Podstawie nowego pomiaru, w dużej części sporządzone na
nlanszach kreślarskich lub na papierze kreślarskim. Manv
te zp względu na to. że wykonane sa na stabilnym podłożu
nie Iilegaia deformacjom nowierzchniowym i nie wymagają
zabiegów zmierzających do polepszenia korekcji wymiaro
wej. Snotykane sa natomiast błędy kartowania, niekiedv nie
uzgodnione styki, w przypadku, gdv mapa składa sie z kil
ku arkuszy błędy określeń i opisów, błędy kreślarski“, za
brudzenia i uszkodzenia powierzchni znacznie utrudniała
proces renrodukcii:
— Pierworysy man wykonane na nanierze kreślarskim
Wykazuia deformacje, które uzależnione sa od jakości
i stopnia zaklejenia panɪeru. Manv Wvkonane na nanierze
typu ..Schollers Hammer” wykazują deformacje wielokie
runkowe nie wneksze od 0.4%.
Mapy wykonane na papierze kreślarskim o niskiej war
tości gatunkowej wykazują już deformacje ukierunkowane

(głównie w kierunku zwijania) dochodzące do 0,7%. Stan
ten wymaga korekcji.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że
deformacje te występują zarówno w wielu kierunkach (są
równomierne) lub też występują w sposób ukierunkowany.
Materiały tego typu wymagają korekcji wymiarowej:
— matryce wykonane na Siarczynowanej celulozie (kalce
technicznej) wykazują deformacje wielokierunkowe, a nie
kiedy i jednokierunkowe, dochodzące nawet do 1,5%. Ma
teriały tego typu bezwzględnie wymagają korekcji wy
miarowej;
— matryce wykonane na kalce płóciennej (batystowej)
wykazują największe deformacje (z omówionych materia
łów), które w niekorzystnych warunkach klimatycznych
dochodzą nawet do 2%. W przypadku fotoreprodukcji wy
konywanych z tych materiałów bezwzględnie konieczne są
operacje korygujące metryczność rysunku;
— kopie matryc wykonane na papierze Ozalidowym pro
dukcji krajowej, zwykle słabo klejone, wykazują defor
macje przeważnie jednokierunkowe dochodzące do 2%. Wy
korzystanie ich jest problematyczne ze względu na niski
kontrast rysunku i słabe możliwości fotoreprodukcyjne.
Reprodukcja tych materiałów możliwa jest tylko po retu
szu rysunku tuszem i bezwzględnie musi być połączona
z korekcją wymiarową;
— druki map wykonane na papierze mapowym i innym
wykazują deformacje uwarunkowane gatunkiem i grama
turą papieru. Deformacje wahają się od 0,5 do 1,0%. De
formacje tych materiałów są zwykle równomierne i wie
lokierunkowe;
— kopie wykonane techniką kserograficzną posiadają
bardzo słaby (pod względem reprodukcyjnym) rysunek,
występujące zadymienie i zabrudzenie tła rysunkowego,
nieostrość linii oraz pojawianie się zjawiska kopiowania
brzegowego dla grubych linii uniemożliwia poprawną re
produkcję, pomimo że deformacje powierzchniowe tego
materiału są nieduże i nie przekraczają 0,5%. Zjawisko ko
piowania brzegowego polega na tym, że grube linie maja
intensywnie Wykopiowane krawędzie. Natomiast środek
linii jest pozbawiony barwnika. Powstaje to ze względu
na nierównomierny rozkład ładunków elektrostatycznych
na całej powierzchni linii;
— dawne mapy katastralne wykonane są na stosunko
wo dobrym papierze, jednak ze względu na wieloletni
okres przechowywania przeważnie w nieodoowiednich
warunkach, występują deformacje podłoża dochodzące do
1,0%, co kwalifikuje je do korekcji wymiarowej. Zniszczo
ny rysunek tych map utrudnia przeprowadzenie zabiegów
fotograficznych i często pociąga za sobą konieczność do
konywania pracochłonnych retuszów;
— kopie dyfuzyjne wykonane na papierze dyfuzyjnym
typu
FOTONRAPID-POZYTYW wykazują deformacje
kierunkowe, głównie w kierunku zwijania, dochodzące
nawet do 1,5%. Zabiegi fotograficzne i reprodukcyjne
z tych materiałów są znacznie utrudnione ze względu na:

a) liczne zażółcenia powierzchni rysunku,
b) łuszczenie się i Odpryskiwanie warstwy nośnej będą
cej nośnikiem rysunku,
c) pękanie i łamanie się podłoża rysunkowego,
d) brak ostrych linii o odpowiednim kontraście.
Do sporządzania matryc stosowane są coraz to częściej
tworzywa poliestrowe wykonywane w formie folii kreślar-

45

skich, ria przykład folia FOLAREX. Folie te praktycznie
nie wykazują deformacji powierzchniowych. Maksymalne
odchyłki wymiarowe nie przekraczają 0,01% (dla fil
mów 0,04%).
W powyższym wykazie wyróżniono dwa rodzaje defor
macji powierzchni mapy lub jej reprodukcji: deformacje
proporcjonalne (wielokierunkowe) i deformacje niepropor
cjonalne (jednokierunkowe).
Deformacje proporcjonalne są to takie, w których
skurcz lub rozkurcz materiału wystąpił w sposób jednako
wy we wszystkich kierunkach. O ile sporządzimy wykres
tych zniekształceń otrzymamy krzywą, której kształt zbli
żony jest do koła. Deformacje tego typu usuwa się na
drodze fotograficznej przez proporcjonalne powiększenie
lub zmniejszenie obrazu. Do wykonania zdjęcia należy sto
sować niekurczliwe filmy graficzne sporządzone na foliach
poliestrowych. Uzyskany wówczas na matówce obraz zostaje doprowadzony do wymiarów teoretycznych, które na
stępnie zachowane są w reprodukcji.
Powyższe zalecenia mają charakter teoretyczny. Ze
względów praktycznych dopuszcza się stosowanie opisanej
metody w przypadkach nieproporcjonalnych zniekształceń
ramki sekcyjnej mapy, o ile odchyłki nie przekraczają war
tości wynikających z następujących założeń:
— dla pomniejszeń — 0,2 mm × krotność pomniejszenia.
Na przykład: przy 5-krotnym pomniejszeniu mapy błąd
0,2 mm × 5 = 1,0 mm, odczytany na oryginale mapy, może
być usunięty drogą zmiany skali mapy bez konieczności
korekcji wymiarowej.
— dla powiększeń przyjmuje się 0,2 mm dzielone przez
krotność powiększenia.
Na przykład: przy dwukrotnym powiększeniu odchyłka
0,2 mm : 2 = 0,1 mm odczytana na oryginale mapy, może
być usunięta drogą zmiany skali mapy, bez konieczności
korekcji wymiarowej.
Dla map nie wymagających dokładnego przeskalowania
dopuszcza się odchyłki przekraczające wartość 0,2 mm.
Deformacje nieproporcjonalne zachodzą w kierunku po
dłużnym lub w kierunku poprzecznym arkusza przezna
czonego do reprodukcji. Korekcja wymiarowa polegająca
na zmianie wielkości zdjęcia pozwala na osiągnięcie
zgodności tylko jednego wymiaru (szerokości lub długości),
w zależności od przyjętego sposobu usuwania deformacji.
W tej sytuacji postawiony zostaje do rozwiązania tech
nologicznego problem reprodukcji tych map z zachowaniem
wymagań kartometryczności. W przypadku deformacji po
wierzchniowych niezbedne jest znalezienie sposobu dopro
wadzenia map pochodnych tworzonych na podstawie ma
teriałów składowanych do wymiarów teoretycznych. Prawo
stosowania w produkcji zdobyć może taki sposób, który
okaże się najbardziej ekonomiczny.
Znane są następujące sposoby, przedstawione i przeana
lizowane poniżej:

1. Sposób ponownego kartowania mapy na
podstawie istniejących szkiców polowych i operatu oblicze
niowego jest najbardziej dokładną metodą sporządzania
nowego oryginału mapy. Wymagane jest tu przeprowadze
nie prac redakcyjnych polecających na generalizacji w
przypadku przejścia na skale mniejsze, prac aktualizacyj
nych, o ile teren będący przedmiotem kartowania uległ
przemianom gospodarczym.
Metoda ponownego kartowania przy stosowanym stanie
techniki jest praktycznie nieopłacalna i stosowana jest
tylko wtedy, gdy inne metody pracy nie zdaia już egza
minu, to znaczy, że mapa jest tak zniszczona, że nie można
jej mechanicznie reprodukować. Należy sie spodziewać, że
w niedalekiej iuż przyszłości, do szerokim zastosowaniu
automatycznej techniki obliczeniowej i techniki kartowa
nia IautomatyczrO ko<'rdv∏a+ocrafv współpracujące z elek
troniczna maszyną liczącą), omawiana metoda stanie się
uzasadniona technicznie i opłacalna. Realne szanse sto
sowania tei metody rokuje wprowadzenie do produkcji
maszvn GEO i koordynatografów automatycznych typu
KART.
2. Sposób usuwania deformacji za pomocą
podwójnego fotografowania polega na wykonaniu dwóch
zdjęć fotograficznych w warunkach odpowiednio wychy
lonych płaszczyzn głównych kamery reprodukcyjnej. Zazna
cza się, że wykorzystanie tej metody jest możliwe tylko
wtedy, gdy kamera fotograficzna posiada możliwość kon
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trolowanego wychylania płaszczyzn głównych. Niezbędne
jest również wykonanie dla tej metody specjalnych obli
czeń parametrów zdjęć. Cykl przekształceń anamorfotycznych polega tu na zamianie figury określonego prostokąta
na trapez, a następnie tego trapezu ponownie na prosto
kąt, ale o wymiarach tak dobranych, aby ramka arkusze
mapy była identyczna z wymiarem teoretycznym.
Dowolną figurę geometryczną — w naszym przypadku
czworoboku — zdeformowanej ramki mapy, można sposo
bem fotograficznym przekształcać w następujących kie
runkach:

—
—
—
—

wydłużać lub skracać w kierunku pionowym,
zwężać lub poszerzać w kierunku poziomym,
pochylać w prawo,
pochylać w lewo.

W praktyce kartograficznej najczęściej stosuje się dwa
pierwsze przypadki, które w założeniu swym są podobne
i wyrażają jednokierunkową zmianę wymiarów bez skrętu
w myśl następujących wzorów:
1. Współrzędne dowolnego punktu w układzie pier
wotnym:
X =F1 (i, s)
y = F2(t, s)
2. Współrzędne punktu w układzie przekształconym
w kierunku osi x:
xz = fc∙F1(t,s)
y = F2(i, s)
3. Współrzędne punktu w układzie przekształconym
w kierunku osi y:
X = F1 (i, s)
y' = KF2 (i, s)
Powyższe wzory wyrażają proporcjonalne wydłużenie lub
skurczenie obrazu mapy w kierunkach osi współrzędnych.
Zmiana skali w kierunku x i y jest możliwa i w zapisie
matematycznym przedstawia się następująco:
xz = fe∙F1(t, s)
yz = K-Fa(t,s)

Jeśli określony obszar na mapie chcemy przetworzyć za
pomocą fotografii podwójnej na rzut równoległy, należy
określić dane, które pozwolą na wyliczenie odpowiednich
parametrów ustawienia aparatu fotograficznego. Danymi
tymi są: poprawka szerokości, lub długości arkusza,
względnie procentowa zmiana któregoś z tych wymiarów.
Wysokość przekształconą lub zmniejszoną skalę wzdłuż po-;
łudnika będziemy nazywać wartością wydłużenia lub skró
cenia obrazu przekształconego i oznaczymy literą ψ. Wzór
na wartość wydłużenia lub skrócenia obszaru można za
pisać następująco:
tg(α+<5) + ctg^z + -^-j

y> ---------------------------------.tga + ctg (a + y)
Wartość wydłużenia ψ zwaną jest inaczej wskaźnikiem
anamorfotycznym. We wzorze oznacza się:

a — kąt pochylenia matówki,
δ — kąt zmiany pochylenia płaszczyzny matówki w dru
gim etapie fotografowania.
Oprócz powyższego wzoru musimy posługiwać się innymi
przy przekształceniach anamorfotycznych, w których to
będą występowały następujące dane dotyczące stałych
aparatu:
m—/
tg/? =--- - — - tga
f
1
1
1
me/

cos β
cos γ

KK1 =f(tga-tgβ)

ß
m
e
f

— kąt pochylenia ekranu,
— wyciąg miecha aparatu
— odległość ekranu od środka obiektywu
— długość ogniskowej obiektywu

Wymienione wzory są tylko częściowo wykorzystywane
w praktyce. Po wykonaniu negatywu dość znacznie prze
kształconego perspektywicznie (to znaczy takiego, na któ
rym zamiast kwadratu otrzymamy trapez), zakładamy go
na miejsce ekranu, ale w ten sposób, aby w stosunku do
pozycji poprzedniej w płaszczyźnie matówki był przesu
nięty równolegle o wielkość KK = / (tgc — tg/?).
Przy wykonywaniu negatywu tak jak i pozytywu musi
być spełniony warunek ostrości obrazu, co gwarantuje nam
przecięcie się płaszczyzn ekranu, matówki i obiektywu
wzdłuż jednej krawędzi zwanej krawędzią Scheinphluga
Wychylenie płaszczyzn ekranu i matówki określone sym
bolem i należy wykonać według wzoru:
m —f
t"β = tgɑ —----z którego wynika, że jakiejś wartości a — pochylenia ma
tówki odpowiada tylko jedna wartość β — pochylenia
ekranu.
Z praktycznego punktu widzenia najważniejszy jest
wzór na wartość wskaźnika anamorfotycznego ψ. Wzór ten
zawiera po prawej stronie wielkości założone:
f — stałe dla danego typu aparatu,
« — kąt przyjęty w pierwszej fazie fotografowania.
Zmienną niezależną we wzorze:
tg (a + ó) + ctg

V’ =

jest ô — kąt zmiany pochylenia płaszczyzny matówki
w drugiej części fotografowania.
Pierwszą czynnością omawianego procesu jest założenie
w ekran aparatu wybranej mapy i zorientowanie jej zgod
nie z osiami współrzędnych, które będą się pokrywały
odpowiednio ze środkowym równoleżnikiem i środkowym
południkiem obszaru. Po tej czynności przystępuje się do
ustawienia aparatu według wzoru na warunek soczewek
i doprowadza się obraz na matówce do skali oryginału.
Teraz, kiedy na matówce ukazał się wyraźny obraz,
należy pochylić płaszczyznę ekranu, a następnie matówką
tak, aby rysunek był znów ostry i zgodny z kierunkiem
korekcji. Wykonany trapez zakłada się w ekran, podświetla
światłem reprodukcyjnym, a następnie przesuwa się
obiektyw w kierunku krawędzi Scheinphluga według
wzoru KK1 = ʃ (tgβ—tg/î).
Od wielkości przesunięcia obiektywu oraz od kształtu
negatywowego trapezu zależy wielkość korekcji boków
ramki mapy. Po wykonaniu powtórnej fotografii otrzy
mamy pozytyw przekształconego czworoboku na prostokąt
skrócony o określoną wielkość lub procent.
Jak widzimy z powyższych rozważań metoda podwójnej
fotografii jest bardzo kłopotliwa i wymaga szeregu analiz
i odpowiedniego dostosowania aparatu fotoreprodukcyjneSo. Przy tych czynnościach niezbędne jest zatrudnienie
wysoko kwalifikowanego personelu. Wszystkie te zabiegi
Podrażają znacznie proces przetwarzania map w celu na
dania im utraconej kartometryczności.
Wielokrotnie, po nabyciu dużej wprawy w operowaniu
fotografią anamorfotyczną, możliwe jest uzyskanie pożą
danego efektu przy doświadczalnym ustalaniu parametrów
zdjęcia. Uzyskuje się to drogą kolejnych prób i drogą ko
lejnych przybliżeń.
3. Trzeci sposób:
— za pomocą doprowadzenia poszczególnych zdjęć do
skali najbardziej zbliżonej do wymiarów teoretycznych
?raz dokonania montażu polegającego na równym wypośrodkowaniu odchyłek wyznaczonych w długości i w sze
rokości arkusza tak, jak to zostało pokazane na rys. 1.
Na rysunku tym pokazano sposób równomiernego roz
rzucenia odchyłek wykorzystywany w czasie montażu
arkusza zbiorczego z poszczególnych, uprzednio wykonywa
nych negatywów. Linią ciągłą pokazano wymiary rysunku

teoretycznego, a przerywaną rysunek zdeformowany. Po
prawej stronie rysunku pokazano sposób doprowadzenia
wymiarów długości do wymiaru teoretycznego dla danej
skali. Z powyższych rozważań wynika, że odchyłka jedno
kierunkowa dochodząca do wielkości 2,6 mm może być
rozrzucona na długości sekcji — 1,6 mm, a na szerokości
sekcji + 1,6 mm z zachowaniem omówionego wyżej wa
runku zaniedbywania odchyłek rzędu 0,2 mm na poszcze
gólnych blokach.
Odchyłki nieproporcjonalne można usuwać przez wyci
nanie w miejscach, gdzie istnieje uboga treść sytuacyjna
fragmentów rysunku i montowanie całości rysunku do
wymiarów teoretycznych. Opisane sposoby są bardzo kło
potliwe i nie zawsze mogą być stosowane ze względu na
konieczność stosowania odpowiednich aparatów fotoreprodukcyjnych posiadających możność wychylania płaszczyzn
głównych z położenia normalnego, a w drugim przypad
ku tak dobranej treści map, na których można wykony
wać kłopotliwe operacje montażu bez obawy deformowa
nia treści kreskowej mapy i jej grafiki.
4. W świetle przedyskutowanych sposobów najprostszą
metodą korekcji wymiarowej map w procesie fotograficz
nym wydaje się zastosowanie ramki korekcyjnej naciąga
jącej film graficzny, umieszczonej w kamerze na czas
ekspozycji. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszonego wnio
sku wynalazczego i zostanie w dalszej części szczegółowo
omówiona. Podstawową zaletą tej metody jest jej uni
wersalność. Może ona być z powodzeniem stosowana we
wszystkich przypadkach korekcji wymiarowej map i przy
użyciu wszystkich aparatów fotoreprodukcyjnych, w prze
ciwieństwie do metody anamorfotycznej wymagającej za
stosowania aparatów specjalnych z wychylanymi w sposób
precyzyjny płaszczyznami głównymi.
Praktycznie anamorfotyczny sposób usuwania deformacji
map przeznaczonych dla potrzeb projektowych, jak dotych
czas nie znajduje szerszego zastosowania w istniejących
w kraju pracowniach fotoreprodukcyjnych.

Rys. i

Zgłoszony wniosek korekcji wymiarowej map podczas ich
fotografowania zasadniczo odbiega od koncepcji fotografii
anamorfotycznej i polega na wykorzystaniu fizycznych
właściwości filmów graficznych, stosowanych w fotografii
reprodukcyjnej.
Obecnie produkowany asortyment filmów graficznych
wykorzystywanych w pracowniach kartograficzno-reprodukcyjnych Wojewodzltich biur geodezji i urządzeń rolnych
można podzielić na dwie grupy: na filmy stabilne produ
kowane na foliach poliestrowych, praktycznie wykazują
cych. minimalne deformacje, które można śmiało pomijać
przy reprodukcji map 0 najwyższej kartometryczności i na
filmy 0 mniejszej stabilności wykonywane na foliach trójoctanu celulozy. W pierwszej grupie znajdą się filmy typu:
Guilleminot, Kadalith, Dalkolith i ORWO na pod'o⅞u po
liestrowym typu FU-6. Do drugiej grupy zalicza się film
graficzny produkowany w Polsce FOTON G-3 oraz filmy
graficzne firmy ORWO wykonywane na podłożach celitowych.
Folie stanowiące podłoże filmów graficznych wykazują
następujące interesujące nas właściwości fizyczne: pod
wpływem działania siły rozciągającej 0 określonej wartości
ulegają odkształceniom sprężystym. Folia podlegająca od
kształceniu sprężystemu ulega rozciągnięciu, jednak po
usunięciu siły rozciągającej natychmiast wraca do pierwot
nych wymiarów bez jakichkolwiek odkształceń. Aby
określić granicę sprężystości należało poszczególne folie
poddać badaniom na tak zwanej zrywarce. Próby takie
zostały wykonane za pomocą zrywarki produkcji angiel
skiej firmy INSTRON Limited.
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— obciążenie badanej próbki było proporcjonalne do
prędkości uchwytów zrywarki i stale rosnące,
— prędkość przesuwu uchwytów była stała i wynosiła
100 mm/minutę,
— prędkość przesuwu taśmy rejestrującej wykres zacho
wania się badanej folii była ściśle synchronizowana z ru
chem uchwytów.
— wykorzystano standardowe próbki wymienionych już
folii filmów graficznych o szerokości 15 mm i długości
100 mm, wycinane z roli wzdłuż i w poprzek.

Tablica 1

2

3

4

5

granica
proporcjonalności

S
granica
sprężystości

Q
punkt pocz.
płynięcia

Z
punkt
zerwania

1

Rodzaj materiału foto
graficznego

kGp
Guilleminot

Kodalith

DakoIith

Foton G-3

Orwo

10,0
10,0
11,0
10,3
12,5
12,5
12,5
12,5

Ep
mm

Rs
kG

Es
mm

Rq
mm

Eq
mm

Rz
kG

2,4
16,0
2,2
15,0
2,8 I 15,0
2,5
15,3
3 ,’2
17,0
3,0
18,0
2,8
17,5
3,0
17,5

5,4
4,0
4,0
4,5
6,0
5,2
5,0
5,4

20,0
18,7
18,5
19,1
19,5
20,5
20,5
20,5

10,0
6,8
6,5
7,8
12,0
13,0
12,0
12,3

11,0
11,5
10,5
11,0
12,0
12,5
’ 10,0
11,5
11,0
11,5
i 11,0
11,2
11,0
11,0
. 11,0

3,0
2,8
2,5
2,8
2,8
3,2
2,0
2,7
3,0
3,0
2,8
2,9
3,2
3,2
3,2

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,5
15,0
15,3
14,0
15,0
14,5
14,5
13,5
14,5
14,0

4,6
4,0
4,0
4,2
4,3
4,4
3,8
4,2
4,0
4,0
3,8
3,9
4,4
5,0
4,7

17,5
17,5
17,5
17,5
18,0
18,0
18,0
18,0
16,5
17,0
17,0
16.8
16,0
16,5
16,2

8,2
32,7
7,8
33,5
8,5
33,5
8,2
33,2
8,5 . 37,3
8,5
38,5
8,0
31,0
8,3
35,6
7,5
33,0
7,5
34,5
7,5
33,5
7,5
33,7
7,3
34,0
7,6
34,0
7,4
34,0

10,5
11,0
11,5
11,0
11,0
10,5
11,0
10,8

3,5
3,8
3,8
3,7
i 3,6
3,8
' 3,4
3,6

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
14,5
15,0
14,8

5,2
5,4
5,4
5,3
5,5
5,4
5,2
5,3

17,8
17,8
17,8
17,8
17,5
17,5
17,5
17,5

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,8
9,5
9,6

10,0
9,0
10,0
9,7
10,0
10,5
10,4
10,3

3,5
3,2
3,5
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3

13,5
13,0
13,5
13,3
14,0
14,0
14,0
14,0

5,2 ' 16,0
5,2
16,0
5,2
16,0
5,2
16,0
5,2
17,3
5,0
17,2
5,0 ! 17,2
5,1 J 17,2

9,5
9,5
10,0
9,7
9,5
9,5
11,5
10,2

32,0
40,0
42,0
38,0
31,0
32,5
29,5
31,0

6

Ez
mm

148
147
126
140
203
197
144
-

Kierunek
naciągu
próbki

wzdłuż

•średnie
w poprzek

212
216 wzdłuż
213
214 średnie
210
210 w poprzek
190
203 średnie
200
197 wzdłuż
185
194 średnie
232
250 w poprzek
241 średnie

18,5
19,5
19,5
19,2
18,7
16,0
17,5
17,4

64
76
75
71
76
48
63
62

19,5
19,0
18,7
19,1
21,5
22,0
20,2
21,2 I

73
69
65
69
61
66
51
59

P — granica proporcjonalności
S — granica sprężystości
Q — punkt początkowy płynięcia
Z — punkt zerwania folii
Maksymalne obciążenie robocze osiąga wartość 50 kG.
W badaniach odkształceń sprężystych wyróżnia się gra
nica proporcjonalności „P”, do której zdążające naprężenia
materiału są proporcjonalne w stosunku do wydłużenia.
Ze względu na proponowaną metodę korekcji za pomocą
fotografowania na filmach napinanych w ramkach korek
cyjnych jesteśmy zainteresowani dwoma punktami cha
rakterystycznymi wykresu punktem „P” i punktem „S”. Ma
ksymalne nie powodujące deformacji naciąganie filmu
można prowadzić do punktu „S”, po przekroczeniu tego
punktu występują zniekształcenia częściowo trwałe. Film
naciągany do punktu „P” natychmiast po usunięciu siły
napinającej wraca do poprzednich wymiarów, natomiast
film naciągany do punktu „S”, również wraca do wymia
rów teoretycznych, jednak powrót ten następuje po kilku
lub kilkunastu minutach.
Ze względu na użytkowanie filmów w różnych pracach
kartograficznych i reprodukcyjnych interesujący jest rów
nież punkt „Z”, zwany punktem zerwania folii. Zerwanie
folii filmowych produkowanych na podłożu poliestrowym
następuje pod wpływem działania ca 35 kG siły na badaną
próbkę, po wydłużeniu jej przeciętnie do 200%. Zerwanie
folii filmowej produkowanej na podłożu z trójoctanów ce
lulozy następuje pod wpływem działania siły ca 18 kG,
po wydłużeniu jej przeciętnie o 65%. Z wykonanych badań
wynika, że film graficzny wykonany na podłożu z trój
octanów celulozy posiada niekiedy 3-krotnie niższą wy
trzymałość niż filmy poliestrowe. Na tej podstawie można
określić, że reprodukcje przeznaczone do długotrwałego
przechowywania i wielokrotnego kopiowania należy wyko
nywać na filmach poliestrowych. Natomiast reprodukcje
wykonywane do jednorazowego wykorzystania, bez ko
nieczności przechowywania należy wykonywać na filmach
z trójoctanów celulozy. Przy ostatecznym wyborze podłoża
filmów uwzględnia się jeszcze warunki stabilności wy
miarowej wykonywanych reprodukcji.
Na podstawie wyników przedstawionych w tablicy 1
i potwierdzonych próbami stwierdzono, że dla wszystkich
badanych materiałów wydłużenie proporcjonalne osiągnęło
wartość minimalną 2,5%. Natomiast granica, do której
można rozciągać materiał fotograficzny, bez obawy trwa
łych zniekształceń, wynosi minimalnie 3,9%. W praktyce
można więc usuwać deformacje materiałów mapowych mie
rzonych w oryginale o wartości 2,5%, to jest ca 20 mm na
długości sekcji o formacie Al, a w szczególnych przypad
kach nawet do 5,3%, co odpowiada 42 mm na długości
sekcji formatu Al. Przy zmniejszeniu lub powiększeniu
oryginału mapy należy kierować się zasadami określonymi
już poprzednio, przyjmując przy zmniejszeniu wielokrotność
pomniejszenia, na przykład: przy zmniejszeniu 2X, wielkość
Usuwalnych zniekształceń wynosi 40 mm na długości
sekcji Al.
Do praktycznego wykorzystania omówionej metody nie
zbędna jest ramka korekcyjna uwidoczniona na rysunku 3.
Ramka ta została dostosowana do wykonywania fotografii

wzdłuż

średnie
w poprzek

średnie

wzdłuż

średnie
w poprzek

średnie

R — sita naciągu próbki
E — wielkość wydłużenia próbki
• brak średniej ze względu na niemiarodajny wynik w trzeciej
próbie.

Wyniki prób zostały zanotowane na wykresie (rys. 2)
i umieszczone w tablicy 1, w której podano obciążenie
próbki w kG i odpowiadające wydłużenia w mm, wystę
pujące w tak zwanych punktach charakterystycznych,
określonych symbolami i odpowiadających:
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Rys. 3. Ramka korekcyjna: 1) podstawa, 2) płyta, 3) uchwyt nieprzesuwny, 4) listwa oporowa, 5) uchwyt przesuwny, 6) śruba
naciągowa, 7) nastawy naciągu, 8) sprężyna, 9) kliny dociskające
dolne, 10) kliny dociskające górne, 11) dźwignie zaciskowe, 12) kli
ny przesuwne, 13) kliny stałe

w aparatach typu MERKUR II o formacie 500×600 mm,
LITHOTEX 38 o formacie 810×810 mm, LITHOTEX 40
o formacie 500X600 mm i PASSERELLA o formacie
1250X1250 mm.

Ramka ta składa się z płyty tłowej, którą umieszcza się
w uchwytach aparatu przeznaczonych normalnie do ukła
dania płyt fotograficznych. Plyta ta po zamocowaniu
w aparacie znajduje się w płaszczyźnie matówki. Płyta
tłowa przymocowana jest do ramy konstrukcyjnej, na któ
rej znajduje się uchwyt nieprzesuwny do filmu oraz
uchwyt przesuwny. Uchwyt przesuwny ustawiany za po
mocą jednej lub dwóch śrub naciągowych. Przez naciąg
tych śrub uzyskuje się napinanie filmu do określonych
granic. Film przeznaczony do fotografii jednostronnie sil
nie zamocowuje się w uchwycie nieprzesuwnym, zaciska
jąc dźwignię uchwytu lub skręcając śruby zwierające
szczęki. Po dokładnym zamocowaniu wstępnie napina się
film i wprowadza jego drugi koniec do uchwytu przesuw
nego, zaciskając również i jego szczęki dociskowe. Sruby
napinające szczęki przesuwne powinny znajdować się
w położeniu zerowym (wyjściowym). Położenie to odczytuje
się na specjalnych wskaźnikach.

ramki korekcyjnej. Mechanizm procesu korekcji przedsta
wiono schematycznie na rys. 5, na którym:
Jd — różnica długości,
Js — różnica szerokości.

Podstawą-nomogramu jest zależność liniowa pomiędzy dłu
gością a szerokością teoretyczną arkusza. Nomogram składa
się z dwóch pionowych linii podstawowych, na których
określono: na linii pionowej położonej z lewej strony warW/e/kość korekcji dł.
rys. dlaprzeskaZotvama

kZ/e/kość korekc/iszer.
rys. d/aprzeska∕otvaπia

Po zamocowaniu filmu równomiernie napina się go
obracając śrubami. Wielkość uzyskanego wydłużenia sprę
żystego powinna odpowiadać wielkości korygowanych de
formacji mapy. Po napięciu filmu, ramę korekcyjną
umieszcza się w kamerze aparatu fotoreprodukcyjnego
i dokonuje fotografii. Po wykonaniu zdjęcia ramkę wyj
muje się z aparatu, zwalnia się naciąg śrub, wyjmuje się
film i poddaje go wywołaniu. Wyjęty film kurczy się do
poprzednich wymiarów, a wraz z nim następuje skurczenie
proporcjonalne fotografowanego rysunku tylko w jednym
kierunku, w którym następował poprzednio naciąg filmu.

Prototypowa ramka korekcyjna została dostosowana do
formatu zdjęcia 400 X 400 mm i nadaje się głównie do
zmniejszeń fotograficznych. Do powiększeń i do aparatów
wielkoformatowych należy budować ramki korekcyjne do
stosowane do formatu wykonywanego zdjęcia.
Do pełnego wyposażenia aparatu niezbędnych jest kilka
ramek, każda dostosowana do określonego formatu zdjęcia.
Przyjmując, że wyjściowym materiałem przeznaczonym do
reprodukcji jest mapa o formacie 800 X 500 mm (po odli
czeniu ramek i opisów pozaramkowych) przy zmniejsze
niu dwukrotnym otrzymuje się zdjęcie o formacie 400X250
mm, przy zmniejszeniu 1 :2,5 otrzymuje się 320 X 200 mm,
a przy zmniejszeniu 1:5 format zdjęcia wynosi 160X100
mm. Dla zaspokojenia potrzeb użytkowników powinno się
wykonywać ramki korekcyjne posiadające następujące wy
miary zdjęcia: 480 X 480 mm, 400 X 400 mm i 250 X 250
mm.

Do ramek tych można przycinać film o formacie:
480 X 480 mm, 400 X 400 mm i 250 X 250 mm do naciągu
w poprzek sekcji oraz 480 X 300 mm, 400 X250 mm i 250 X
X 150 mm do naciągu wzdłuż sekcji. W przypadku wyko
nywania powiększeń format roboczy ramki ograniczony
jest wielkością formatu matówki danego typu aparatu foto
reprodukcyjnego zmniejszonego o miejsce niezbędne do po
mieszczenia uchwytów urządzenia naciągowego. Praktycz
nie format ten będzie mniejszy o około 10 cm. Omawiana
ramka korekcyjna poza zastosowaniem do korekcji foto
graficznej może znaleźć zastosowanie przy korygowaniu
zdeformowanych matryc i diapozytywów wykonanych na
foliach. Możliwe to jest wtedy, gdy podczas naciągania
przekraczany będzie graniczny punkt sprężystości, a uzy
skane odkształcenia będą miały charakter odkształceń trwa
łych. Odkształcenia te należy wówczas tak dobierać, aby
Wyrównywały istniejące deformacje folii.
Przed przystąpieniem do korekcji fotograficznej należy
pomierzyć wielkości zniekształceń poszczególnych arkuszy
r∏ap i posegregować te arkusze w grupy posiadające te
same lub podobne zniekształcenia. Dla ujednolicenia tej
czynności podaje się następujące kryteria selekcji. Kryte
rium selekcji może być skala, wydłużenie wymiaru szero
kości o wartość mieszczącą się w granicach korekcji.
W innej grupie można umieścić te wszystkie materiały, dla
poprawienia których niezbędne jest korygowanie wymiaru
długości arkusza. Specjalny nomogram (rys. 1) umożliwia
przeprowadzenie selekcji w zależności od wielkości defor
macji i pozwala na odczytanie parametrów ustawienia

Rys.

4.

klasyfikacji ______
materiałów
Nomogram do
__ ______________
_______ wyjściowych
i wielkości korekcji dla zmniejszeń 1 :2,5.

tości odpowiadające długości arkusza, a po przeciwnej —
przeliczane proporcjonalnie wymiary szerokości. Podzialki
długości i szerokości zostały naniesione w skali 10:1, co
umożliwia dziesięciokrotnie wyższą dokładność odczytu.
Prostopadle do podziałek znajduje się linia minimalnych
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wymiarów teoretycznych arkusza, przyjętych za podstawę,
równa wartości 800 X 500 mm. Po oddzieleniu ramek sek
cyjnych faktyczny obraz rysunku mapy mieści się na for
macie 500 X 800 mm. W przypadku Przeskalowania format
ten dzieli się przez krotność zmniejszenia.
W praktyce przewiduje się dwa przypadki zniekształceń
arkusza mapy: są to zniekształcenia szerokości i znie
kształcenia długości. W zależności od typu deformacji do
prowadzamy długość lub szerokość do wymiarów teoretycz
nych, posługując się przy tym aparatem fotoreprodukcyjnym. Dla zrozumienia operacji posługiwania się nomogramem podaje się przykład usunięcia deformacji długości
i przykład usunięcia deformacji szerokości.
Przypadek 1. Stosunek długości do szerokości kory
gowanego arkusza q < 1,6, wymiary arkusza wynoszą na
przykład 792 X 499 mm. W tym przypadku za pomocą ka
mery reprodukcyjnej korygujemy wymiar długości, nato
miast szerokość poprawiamy za pomocą odpowiedniej wiel
kości naciągu.
Grupę do fotografowania ustalamy w zależności od krot
ności powiększenia na podstawie przyjętej podziałki do
datkowej, określonej na podziałce długości. Będą to grupy,
dlä których nastawy aparatu będą jednakowe, to znaczy
wyselekcjonowane sekcje arkuszy map będą charakteryzo
wały się jednakową odchyłką długości, co jak Wspomnia-

Tablica 2
Dla korekcji szerokości

i

Wielkość
korekcji
Rys.
Marg.

i

0,2

I

1
i
i

i
1
i
i
!

0.4
0,6
0,8
1.0
1,2
1,1
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0

0,16
0,32
0,48
0,64
0,80
0,96
1,12
1,28
1,44
1,60
1,76
1,92
2,08
2,24
2,40
2,56
2,72
2,88
3,04
3,20
3,36
3,52
3,68
3,84
4,0

i Suma
¡ teor.

0,36
0,72
1,08
1,44
1,80
2,16
2,52
2,88
3,24
3,60
3,96
4,32
4,68
5,04
5,40
6,76
6,12
6,48
6,84
7,20
7,56
7,92
8,82
8,64
9,00

Dla korekcji długości

Suma
w zaokr.

0,4
0,8
1,0
1,4
1,8
2,2
2,6
2,8
3,2
3,6
4,0
4,4
4,6
5,0
5,4
5,8
6,2
6,4
6,8
7,2
7.6
8,0
8,2
8,6
9,0

Wielkość
korekcji
Rys.
Marg.

Suma
teor.

Suma
w zaokr.

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0

0,22
0,45
0,68
0,90
1,12
1,35
1,58
1,80
2,02
2,25
2,48
2,7
2,92
3,15
3,38
3,62
3,82
4,05
4,28
4,50
4,72
4,94
5,18
5,40
5,62

0,2
0,4
0,6
1,0
1.2
1.4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,6
4,7
5,0
5,2
5,4
5,6

0,02
0,05
0,08
0,10
0,12
0,15
0,18
0,20
0,22
0,25
0,28
0,30
0,32
0,35
0,38
0,42
0,42
0,45
0,48
0,50
0,52
0,55
0,58
0,60
0,62

'

i

I

1

1

1

20 + 20
20 + 20
Szerokość mat. w szczękach uchwyt.
1 :2
1 :2,5
Stosunek zmn.
Format teoretyczny arkusza mapy po przeskalowaniu 400 × 250 320x200
480x480 400x400
Format mat. dla korekcji szer.
480x300 400x250
Format mat. dla korekcji dług.

1

10x10
1 :5
160x100
250x250
250x150

ί

1

i
1

Rys. 6

]

no jest możliwe do skorygowania na zasadzie wiązki pro
mieni perspektywicznych. Ze względu na jedno możliwe
położenie ramki korekcyjnej w kamerze aparatu fotoreProdukcyjnego, usytuowanie arkusza mapy na ekranie apa
ratu fotoreprodukcyjnego dla korygowania szerokości po
winno być takie jak pokazano na rys. 6.
Przypadek 2. Stosunek długości do szerokości kory
gowanego arkusza q > 1,6. Wymiary arkusza wynoszą
795 X 495 m-m. W tym przypadku za pomocą kamery repro
dukcyjnej korygujemy wymiar szerokości. Natomiast dłu
gość poprawiamy za pomocą odpowiedniej wielkości nacią
gu. Grupę fotografowania ustalamy na zasadach ustalonych
uprzednio, lecz już w oparciu o podziałkę szerokości. W tym
przypadku arkusz mapy oryginalnej powinien być usytuo
wany na ekranie w sposób, jak to pokazano na rysunku 7.
Rys. 7

Dla racjonalnego poprawienia wymiarów reprodukcji
(mapy) należy pomierzyć wszystkie boki sekcji, umieszcza
jąc wyniki w dzienniku pomiarów, który powinien posia
dać następujące rubryki. Przykład dziennika pomiarów (ta
blica 3).
Tablica 3

Lp. nr sekcji

Wymiary boków w mm

góra I dół I p rawy j

lewy

]

t
1

]

5

Średnia
długość

<
C

Szerokość

1

1

dalszy ciąg

1
«

Grupy korekcji Wielkość korek
fotograficznej
cji rysunku
wymiary długości
przy v<l,6

Wielkość korek
cji marginesu

Suma ko
rekcji

Sposób usytuo
wania arkusza
w ekranie

1
(

i

dalszy ciąg
»

Grupy korekcji
wymiaru szero
kości przy v>
>1,6

Wielkość korek
cji rysunku

Wielkość korek
cji marginesu

Suma
rekcji

ko

Sposób usytuo
wania arkusza
w ekranie

1

Usytuowanie arkusza mapy na ekranie aparatu fotorepro
dukcyjnego.
Dla rozpatrywanego przypadku korekcji, przy zmniej
szeniu obrazu w stosunku do 1 : 2,5 zakładamy war
tość przedziału grupy na przykład 0,5 mm dla oryginału,
co na negatywie wyniesie 0,2 mm. W zależności od wyma
gań dokładnościowych możemy ten przedział zawęzić lub
poszerzyć. Dla omawianego przypadku szerokość filmu na
leży wyciągnąć o 1,6 mm + nadda,ek na marginesy
(uchwyty ramki) = 1,2 mm. To znaczy 1,6 mm + 1,2 mm =
= 2,8 mm. Wielkość poprawki korekcji dla marginesów
(poprawka jałowa) określana jest na podstawie zestawienia
(tablica 2). W zależności od krotności pomniejszenia i orien
tacji arkusza.
Usytuowanie arkusza na ekranie aparatu fotoreproduk
cyjnego.
Dla przypadku drugiego długość filmu należałoby wy
ciągnąć o 1,2 mm + 0,15 mm = 1,35 mm. Wielkość popraw
ki korekcyjnej dla marginesów (poprawka jałowa) określo
na jest na podstawie zestawienia (tablica 2).
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W dzienniku wpisujemy wyniki pomiaru poszczególnych
arkuszy map, a następnie wypełniamy odpowiednie rubry
ki, posługując się nomogramami i tablicami.
Znormalizowanie czynności związanych z korekcją wy
miarową map znacznie przyśpiesza pracę. Przeprowadzone
badania i próby wykazały pełną przydatność wymienionej
metody w pracach fotoreprodukcyjnych.
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ficznej — PPWK, Warszawa 1957.
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Doświadczalne pomiary grawimetryczne na Morzu Bałtyckim
w rejonie portów Kołobrzeg i Darłowo
Zagadnienie morskich pomiarów grawimetrycznych znaj
duje się obecnie w centrum uwagi wielu ośrodków badaw
czych. Stanowi ono także planowy temat w pracach Insty
tutu Geodezji i Kartografii. Nie posiadając jednak własnej
aparatury i sprzętu prace te wykonywane być mogą u nas
tylko przy współpracy międzynarodowej. W ramach takiej
współpracy w Komisji Akademii Planetarna Geofizyka,
udało się spowodować, że Instytut Ziemnogo Magnetizma
i Rozprostronienia Radiowoln oraz Instytut Fizyki Ziemi ze
Związku Radzieckiego wykonały, przy współudziale Insty
tutu Geodezji i Kartografii, eksperymentalne pomiary ma
gnetyczne i grawimetryczne w szelfowej strefie Morza Bał
tyckiego w rejonie portów Kołobrzeg i Darłowo. Prace te
prowadzone były w sierpniu 1970 r.
Ze strony Instytutu Geodezji i Kartografii w całości prac
związanych z badaniami uczestniczyli pracownicy naukowi
Zakładu Geofizycznych Problemów Geodezji i Zakładu
Pomiarów Podstawowych. Zabezpieczyli oni wykonanie
wszelkich prac magnetycznych i grawimetrycznych, które
były niezbędne dla przeprowadzenia pomiarów na morzu.
Prowadzili także wszelką działalność organizacyjną zwią
zaną z pracami całej ekspedycji.
Doświadczalne pomiary miały na celu zbadanie możli
wości wykonania morskich badań grawimetrycznych posia
daną aktualnie aparaturą pomiarową i nawigacyjną oraz
sprawdzenie realnej dokładności tych prac w warunkach
polskich. Pozytywne wyniki badań pozwolą na prowadze
nie w następnych latach kompleksowych pomiarów grawi
metrycznych wzdłuż całego polskiego wybrzeża w jego
strefie szelfowej.
Instytut Ziemnogo Magnetizma jest armatorem amagnetycznego, drewnianego szkunera „Zaria”, przystosowanego
do prac naukowo-badawczych w zakresie pomiarów ma
gnetycznych i grawimetrycznych. Żaglowiec wyposażony
jest w kompletne urządzenia do badań pola magnetycznego
Ziemi oraz trzy pokładowe grawimetry morskie będące
oryginalnymi konstrukcjami Instytutu Fizyki Ziemi.
Oprócz około 700 m2 żagla, „Zaria” posiada jednostkę
napędową o mocy 350 KM, pozwalającą na osiąganie szyb
kości 6—8 węzłów. Dislowski silnik jest odpowiednio ekranizowany dla wyeliminowania wpływu zakłóceń na pracę
aparatury magnetycznej. Wszelkie tradycyjnie żelazne
oprzyrządowanie szkunera wykonane jest na „Zarii” z me
tali amagnetycznych i drewna. Zapasy żywnościowe tylko
w bardzo ograniczonym i naprawdę niezbędnym zakresie
mogą być przechowywane w puszkach blaszanych-konserwach. Załoga jachtu składa się z 33 osób z tego 10 osób
stanowi naukowa część załogi. W większości są oni etato
wymi pracownikami IZMIR AN. Naukowcy pracujący na
„Zarii” są specjalistami z dziedziny magnetyzmu ziem
skiego, grawimetrii, oceanografii, nawigacji morskiej i pły
wają na niej od wielu lat, znając doskonale specyfikę po
miarów morskich. W rejsie u wybrzeży polskich wzięli
udział ze strony naszego Instytutu — jeden pracownik w za
kresie prac grawimetrycznych oraz jeden w zakresie prac
magnetycznych.
Byliśmy
pierwszymi
obcokrajowcami
współpracującymi w tak ścisły sposób z załogą „Zarii”.
Ponieważ w naszym kraju prace tego typu były wykony
wane po raz pierwszy, mieliśmy na statku dużo możliwości
zapoznania się z nowoczesną aparaturą naukową, co
dzienną pracą wielkiego laboratorium badawczego i jej
organizacją, a oprócz tego pełniliśmy normalne wachty wy
nikające z naszych obowiązków.
Dla pomiarowych prac grawimetrycznych bardzo ważnym
zagadnieniem jest właściwa lokalizacja punktów, którym

przypisuje się pomierzoną wartość g. Sprawa ta nabiera
pierwszoplanowego znaczenia w pracach na morzu wobec
stosunkowo niskiej, w porównaniu do możliwości podczas
prac na lądzie, dokładności wyznaczenia położenia punktu.
Urządzenia nawigacyjne dostępne w czasie rekonesanso
wych pomiarów u wybrzeży polskich nie były najwyższej
klasy dokładnościowej i położenie punktu pomiarowego
uzależnione było od czynników atmosferycznych, pory
doby aktualnego kursu, stanu morza itp. Z podanych po
wodów projekt tras pomiarowych na morzu został tak
opracowany, ażeby istniała możliwość kontroli wyznacze
nia położenia punktu poprzez porównanie wartości g. Pro
stoliniowe profile pomiarowe wykonane były równolegle
do linii brzegowej w odległości 2 mil od brzegu. Tę samą
odległość starano się zachowywać również pomiędzy pro
filami. Oprócz profili równoległych do brzegu wykony
wane były także profile ukośne, przecinające poprzednie.
W ten sposób w rejonie ich punktów przecięcia wyzna
czone są po dwie wartości g. Łącznie pomierzono 15 profili
a ich przybliżona długość wynosi 450 mil morskich. Wa
runki atmosferyczne w czasie pomiarów były na ogół
korzystne, a jedynie podczas ostatniego dnia zanotowano
sztorm.
Punktem wyjściowym dla pomiarów grawimetrycznych
był punkt brzegowy w porcie Kołobrzeg. Do pomiarów
różnicy przyśpieszenia siły ciężkości wykorzystywane były
trzy kwarcowe, dwusystemowe wyposażone w termostaty,
grawimetry morskie typu GAŁ-M, produkcji radzieckiej.
Grawimetry te umieszczone są w wydzielonym pomiesz
czeniu korpusu „Zarii”, w jego środkowej części. Dla wy
eliminowania wpływu pionowego i poziomego ruchu statku
systemy pomiarowe tych grawimetrów są specjalnie wy
tłumione za pomocą cieczy o starannie dobranej gęstości
i własnościach chemicznych. Oprócz tego każdy grawimetr
umieszczony jest na giroplatformie z girostabilizatorem.
Urządzenia te sterowane są za pomocą odpowiedniego giromotoru i z łącznym zastosowaniem cieczy tłumiącej
system pomiarowy, pozwalają ` na wykonanie pomiarów
przy stanie morza 6—7 a przyśpieszeniach zaburzających
rzędu 50 gal.
Podczas pomiaru na profilu prowadzona jest ciągła re
jestracja wskazań grawimetru, zsynchronizowana w czasie
z wyznaczeniami nawigacyjnymi. Procesu rejestracji doko
nuje się na małoobrazkowej taśmie fotograficznej, umiesz
czonej w znormalizowanej kasetce wymiennej. Szybkość
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przesuwu taśmy w fotorejestratorze wynosi 0,2 mm/sek. Ze
względu na szkodliwy wpływ dewiacji, na około 15—20 min
przed i po zmianie kursu statku, przerywa się zapis na
taśmie za pomocą specjalnego urządzenia, pozwalającego
na wyłączenie Iotorejestracji w dowolnym momencie. Dla
celów porządkowych każda zapisaną, taśma fotograficzna
posiada datę pomiaru, numer zgodny z numerem profilu,
kolejny numer taśmy na profilu oraz numer grawimetru.
Informacje te nanosi się na nie zapisaną część taśmy, po
wyjęciu jej z fotorejestratora.
Dla dokładnego powiązania wskazań danego grawimetru
z czasem, na każdej taśmie fotograficznej wykonuje się
podczas pomiaru cechy czasowe, w odstępach dziesięciominutowych na okres 2 sęk. przy wykorzystaniu chrono
metru. W pomieszczeniu z grawimetrami na specjalnej
tablicy rozdzielczej naciśnięcie odpowiedniego przycisku
powoduje przerwanie dopływu prądu do fotorejestratora
a na taśmie powstają odpowiadające 2", białe, nie naświe
tlone linie. Dyżurny obserwator oprócz wykonania cechy
czasowej ma obowiązek skontrolowania prawidłowości
działania girostabilizacji i termostatów zgodnie z odpo
wiednią instrukcją. W specjalnym zeszycie prowadzone są
notatki, zawierające dane dotyczące dat, kolejności taśm
i czasu ich założenia, momenty pierwszych i ostatnich
cech czasowych, jak również wszelkie informacje na temat
kursu statku, otrzymywane od nawigatora. Na podstawie
dziennika taśmę fotograficzną, po jej wywołaniu, opisuje
sie ręcznie, tuszem w odstępach 10 min.
Pomiary na punkcie brzegowym wykonywane są
w sposób analogiczny do wyżej opisanego, stosowanego na
profilach morskich. Należy podkreślić, że podczas prac
brzegowych grawimetry nie są wynoszone ze statku
a punkt brzegowy, którego wartość g jest wyznaczona za
pomocą innych grawimetrów, identyfikuje się z punktem
Przybrzegowym (mierzonym grawimetrami morskimi na
statku) położonym w niewielkiej odległości od poprzed
niego, przez uwzględnienie różnicy wysokości. Przeciętnie
na punkcie brzegowym wykonuje się podczas postoju
cztery do sześciu serii pomiarowych w odstępach 4—5-godzinnych.
Przed przystąpieniem do ostatecznych obliczeń należy
taśmy fotograficzne odczytać na komparatorze zapisując
wyniki w dzienniku pomiarowym. Dziesigciominutowe
fragmenty zapisu uśredniane są przez obserwatora optycz
nie i powstaje w ten sposób odczyt grawimetru przypi
sywany wartości g na punkcie, którego położenie wynika
z danych nawigacyjnych odpowiadających określonej dziesięciominutowej cesze czasowej, uwidocznionych na wy
kresie kursu statku, sporządzonego w odpowiedniej skali.
W ten sposób wykonuje się jeszcze raz wytłumianie
wpływu ruchu statku na wyniki pomiarów, poprzez przyj
mowanie wartości średniej, wyznaczonej dla konkretnego
fragmentu pomiaru. Może to być pięcio- lub dziesięciominutowy okres ciągłego zapisu lub nawet dłuższy, zależnie
od charakteru pola siły ciężkości w mierzonym rejonie.
Zapis na taśmie fotograficznej składa się z obrazów
linii otrzymanych od nieruchomego zwierciadełka systemu
pomiarowego grawimetru, oraz obrazów linii od zwierciadełek wahadeł. Linii takich może być po trzy, lecz nie
wszystkie muszą być dobrze Odfotografowane. Jest to uza
leżnione od zakresu, w jakim grawimetr aktualnie pracuje.
Różnicę przyspieszenia siły ciężkości pomiędzy punktem
brzegowym, wyjściowym i obserwowanym na morzu wy
znacza się jako
g = Qr — gr wyjść
gdzie:
gτ
— odczyt instrumentu w miligalach w punkcie na
morzu;
9r wyjść — odczyt instrumentu w miligalach na punkcie
wyjściowym, Wyinterpolowany na odpowiedni
moment z krzywej chodu grawimetru.

Odczyt grawimetru w miligalach na punkcie obserwacji
morskich oblicza się za pomocą poniższego wzoru:
Qr ~ K Vilr ^b ðdvn
gdzie:
K = f (Var) — wartość stałej grawimetru otrzymana w pro
cesie cechowania, w miligalach na milimetr;
VOr
— odczyt grawimetru w milimetrach, otrzy
many w wyniku mikroskopowego pomiaru
na taśmie fotograficzne.';

δdv∏

— poprawka ze względu na wpływ przyspie
szenia i nachyleń wynikających z ruchu
statku, wyznaczona na podstawie danych na
wigacyjnych.

Odczyt grawimetru w milimetrach wyznacza się zgodnie
z wzorem:
mr = m’ + <5m — τn0 — ∑c

gdzie:
m’ — średnia odległość między podstawową linią odczytu
położoną w środkowej części taśmy i wybraną linią
zapisu lub między dwiema liniami zapisu od zwierciadełek różnych wahadeł;
m0 — odległość między analogicznymi jak powyżej, linia
mi zapisu na punkcie, gdzie prowadzono cechowa
nie grawimetru;
ðm
stała poprawka fotorejestratora;
∑c — suma poprawek ze względu na przejście z jednej
linii zapisu do innej.
Morskie gramimetry GAŁ charakteryzują się małym
chodem. Zjawisko to ma istotne znaczenie dla jakości po
miarów morskich i wypływa z fizycznych właściwości
kwarcu, z jakiego sporządzone są systemy pomiarowe. Chód
przyrządu wpływa na wskazania grawimetrów w kierunku
jego powiększenia, przy czym szybkość wskazań grawime
tru jest stała i zależy od temperatury i ciśnienia atmosfe
rycznego. Uwzględnienie wpływu chodu grawimetru pole
ga na interpolacji liniowej względem czasu z krzywej cho
du, sporządzonej na podstawie obserwacji wskazań przy
rządu na punkcie wyjściowym lub systemie punktów
o znanej wartości przyspieszenia siły ciężkości. Innymi
słowy wskazanie grawimetru na punkcie wyjściowym na
moment, w którym przeprowadza się pomiar przyśpieszenia
siły ciężkości na punkcie wyznaczanym, oblicza się z wzoru:
Pro = cZlt + d

gdzie:

c — chód w miligalach na dobę;
t = ti —10 — czas, jaki upłynął od początku obserwacji,
w dobach;
d — wskazanie grawimetru w miligalach na
punkcie wyjściowym.

Podana powyżej metoda uwzględnienia wpływu chodu
grawimetru jest efektywna pod warunkiem, że chód jest
stały w czasie. Dla grawimetrów morskich problem sta
łości chodu jest specjalnie ważny ze względu na organiza
cję prac, która powoduje dużą różnicę czasu między po
miarami na punkcie wyjściowym (dwa — trzy miesiącę).
Prace związane z kontrolą chodu grawimetru są prowa
dzone na bieżąco bezpośrednio na „Zarii”, a do sporządze
nia wykresu chodu wykorzystuje się także pomiary brze
gowe prowadzone czasem kilkakrotnie na tym samym
punkcie w odstępie doby lub kilku dób. Na bieżąco opra
cowuje się także za pomocą komparatora obserwacje brze
gowe, ażeby śledzić pracę grawimetrów i ewentualnie po
wtórzyć pewną grupę pomiarów. Ponieważ na „Zarii”
pracuje tylko dwóch specjalistów z zakresu grawimetrii
nie prowadzi się opracowań na komparatorze taśm fotogra
ficznych, zawierających wyniki pomiarów na profilach
morskich. Prace te wykonuje się w laboratorium Instytutu
Fizyki Ziemi w Moskwie po powrocie z rejsu. W czasie
rejsu doświadczalnego u wybrzeży polskich, dla celów
szkoleniowych opracowano pomiary brzegowe na punkcie
Kołobrzeg oraz pewną część pomiarów morskich, wykorzy
stując komparator znajdujący się na żaglowcu. W warun
kach rejsu na pełnym morzu nie jest to specjalnie przyjem
na praca. Po obliczeniu wszystkich wartości g na punktach
mierzonych w odstępach dziesięciominutowych nanosi się
je na mapę z wykreślonymi kursami statku i zaznaczony
mi punktami co 10 minut. Posiadanie danych pomiarowych
na profilach podłużnych i poprzecznych pozwala na przepro
wadzenie oceny dokładności prac pomiarowych. W zależ
ności od różnorodnych potrzeb materiał taki można wszech
stronnie wykorzystywać prowadząc jego dalsze różnorod
ne opracowania.
Opracowanie całości wyników pomiarów doświadczalnych
oraz wszechstronna analiza dokładnościowa otrzymanego
materiału jest w trakcie opracowywania.

BIULETYN Instytltu GEODEZJI I KARTOGRAFII — dodatek do miesięcznika PRZEGLĄD GEODEZYJNY ukazuje się pod re
dakcją andrzeja Hermanowskiego.

52

UKD 528(438) :167,,1944/69"
ODLANICKI-POCZOBUTT Μ. — Scientific Achievements
of Polish Geodesy and Cartography — Part 1. — Przegląd
Geodezyjny No 1/1971.
The first part of this work speaks about the war losses suffered
by Polish science in the years 1939—1944 and then about the
period of reconstruction of scientific research centres at Univer
sities and High Schools of Technics, starting 1944. The author
describes the work of reconstituting scientific collections, libraries
and geodetical and Photogrammetrical equipment. In the period
of 1944—1970 about 13 000 persons were educated in schools and
universities among which masterengineers and engineers.

UKD 061.3:528(430.2)

LIPERT C. — International Technical Council in Weimar.
— Przegląd Geodezyjny No 1/1971.
Several representatives from socialist countries took part in the
technical council organized by Kammer der Technik on the
occasion of the 20th anniversary of the German Democratic
Republic. The author presents the course of the debates as well
as the discussed problems.

UKD 528.414.06.088.3

SAWICKI F. K. — Accuracy Achieved by Different Methods
of Compensating Polygon Network. — Przegląd Geodezyjny
No 1/1971.
The work classifies several methods of compensating polygon
network. It also presents research on mean errors of position of
points in polygon network together with the mathematical model
of this error and the mathematical model of research.

UKD 631.11:711.163
STELMACH Μ. — Method of Defining the Best Form of
Arable Lots for Individual Farms. — Przegląd Geodezyjny
No 1/1971.
The method applied to defining the form of arable lots takes
Into consideration such points as the size of the lot, the structure
of sowing the kind of tractive force and the level of production.
Those factors, influencing the form of the lot and the cost of
exploitation are presented in the form of suitable formulas.

UKD 528.143
CHOJNICKI W. Cenditioned Observations, Compensation
by Groups. — Przegląd Geodezyjny No 1/1971.
Examples are given how to compensate triangular nets by groups
in order to popularize this method. By applying this method of
computation we may reduce the process of calculation simplifying
the programme of the computer and shortening the time of its
work.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca
1970 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu
Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódz
kich rad narodowych. (Dz. U. — 16/70—139).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1970 r.
w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii
i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad
narodowych. (Dz. U. 16/70 — 139).

Centralny Urząd Geologii i organa do spraw geologii
prezydiów wojewódzkich rad narodowych wykonują okre
ślone prawem geologicznym i innymi przepisami zadania
administracji państwowej, ponadto Centralny Urząd pro
wadzi przez podległe mu jednostki prace geologiczne.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 26.VII.1961 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania CUG (Dz. U.
26/(! 1 — 185).
Uchwala nr 138 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1970 r.
w sprawie zasad zaliczania środków pracy oraz innych
przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do
środków trwałych. (M.P. 33/70 ·— 261)
Do środków trwałych zalicza się środki pracy oraz inne
przedmioty i urządzenia długotrwałego użytkowania, w tym
również nawierzchnię dróg, ulic i placów, uzbrojenie tere
nów, zasadzenia wieloletnie, melioràcje itp., o cenie zakupu
lub koszcie wytworzenia ponad 10 000 złotych i okresie
użytkowania ponad jeden rok.
Od tej zasady ogólnej czyni się odstępstwa, wyłączając
określone przedmioty i urządzenia (§ 2 ust. 1). Ponadto
nie zalicza się do środków trwałych niektórych przedmio
tów i urządzeń w przedsiębiorstwach remontowo-budowla
nych oraz innych jednostkach wykonawstwa robót, a także
w zarządach budynków mieszkalnych, innych jednostkach
wykonujących remonty budynków mieszkalnych, w przed
siębiorstwach geologicznych itp. (§ 2 ust. 12). Tracą moc
przepisy w przedmiotowej sprawie ogłoszone w Μ. P.
11/61 — 62.
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
10 października 1970 r. — w sprawie przekazywania
i ochrony znaków geodezyjnych. (Μ. P. 33/70 — 263).

Przekazaniu podlegają: założone w terenie znaki punktów
osnów geodezyjnych oraz osnów grawimetrycznych, przy
jęte w charakterze znaku geodezyjnego elementy trwałe
budynków i budowli, na przykład krzyże na wieżach itp.;
wieże i sygnały triangulacyjne, znaki rozpoznawcze i inne
urządzenia do ustawiania instrumentów pomiarowych
(patrz § 2).
Nie podlegają przekazaniu pod ochronę: znaki celowo
ukryte; znaki na okres przejściowy, znaki umieszczone na
terenach wojskowych lub zastrzeżonych przez władze woj
skowe (patrz § 3). -,
Przepisy zarządzenia określają: kto sprawuje nadzór nad
ochroną znaków i co obejmuje ten nadzór (§ 7); inwenta
ryzację znaków i kto ją prowadzi (§ 10); obowiązek prze
prowadzania przeglądów stanu znaków w terenie (§ 11).
Zasady ewidencji, inwentaryzacji, przeglądów, konserwacji
i odtwarzania znaków określi instrukcja Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii (§ 12).
Poprzednie przepisy w przedmiotowej sprawie straciły
moc obowiązującą.
Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

PLAN TEMATYCZNY CZASOPISMA
PRZEGLĄD GEODEZYJNY NA ROK 1971

I. Zagadnienia o charakterze ogólnym.

1. Tematyka IV Plenum KC PZPR jako wytyczne dalszego dłu
gofalowego rozwoju techniki i badań naukowo-technicznych
w geodezji i kartografii.
2. Perspektywy i kierunki rozwoju geodezji i kartografii na tle
uchwał V Zjazdu PZPR i ich realizacja na tle zamierzeń in
westycyjnych planu 5-letniego 1971—1975 i kluczowych proble
mów technicznych tego planu.
3. Wpływ uchwał II i V Plenum KC PZPR oraz uchwały Rady
Ministrów z 28.IV.1969 r. — w sprawie założeń rozwoju gospo
darczego i społecznego kraju na kształtowanie się prac geode
zyjnych i kartograficznych w okresie 1971—1975.
4. Zagadnienia postępu technicznego, racjonalizacji i wynalaz
czości w geodezji i kartografii w nawiązaniu do uchwał
VI Kongresu Techników Polskich, dotyczących wpływu tech
niki na proces intensyfikacji gospodarki.
5. Problemy techniczno-ekonomiczne wynikające z systemu bodź
ców materialnego zainteresowania i doskonalenia rachunku
ekonomicznego w dziedzinie geodezji i kartografii.
6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr geodezyjnych
i kartograficznych.
7. Bezpieczeństwo i higiena prac geodezyjno-kartograficznych.
8. Omówienie tematyki tych konferencji naukowo-technicznych
z dziedziny geodezji i kartografii, które przewidziane są w ro
ku 1971.
II. Ogólne zagadnienia nauki i techniki geodezyjnej, fotograme
trycznej i kartograficznej.

1. Zagadnienia geodezji satelitarnej i geofizyczne problemy geo
dezji.
2. Modernizacja, konserwacja i wykorzystywanie podstawowych
osnów geodezyjnych.
3. Instrukcje techniczne i wpływ ich treści na jakość prac geo
dezyjnych.
4. Mechanizacja i automatyzacja pomiarów, obliczeń i karto
wania :
a) dalmierze elektromagnetyczne i ich zastosowanie,
b) automatyzacja obliczeń geodezyjnych, zastosowanie elek
tronicznych maszyn cyfrowych,
c) mechanizacja i automatyzacja kartowania,
d) rozwój metod fotogrametrycznych i związane z tym możli
wości coraz bardziej wszechstronnego zastosowania foto
grametrii.
5. Instrumentoznawstwo, opisy nowych przyrządów i narzędzi.
6. Mapy topograficzne i zasadnicze, ich aktualizacja oraz zna
czenie gospodarcze.
7. Zamierzenia w dziedzinie wydawnictw kartograficznych.
8. Zagadnienia redakcji map przy różnych skalach opracowania.
9. Postęp techniczny w archiwach materiałów geodezyjnych
i kartograficznych.
III. Geodezja i kartografia w gospodarce miejskiej.
1. Społeczne, gospodarcze i techniczne funkcje geodezji miej
skiej w rozwoju i rekonstrukcji miast.
2. Modernizacja form i metod pracy w geodezji miejskiej.
3. Kierunki rozwoju służb i przedsiębiorstw geodezji miejskiej.
4. Warunki i efekty pogłębienia współpracy geodezji miejskiej
z planowaniem przestrzennym, gospodarką terenów, nadzorem
budowlanym, inżynierią miejską i innymi organami prezydiów
rad narodowych.
5. Osnowy geodezyjne miast, ich projektowanie, realizacja i kon
serwacja.
8. Tematyczne mapy miejskie, ich skale, treść, redakcja i aktu
alizacja; Przeskalowanie 1 reprodukcja map.
7. Ewidencja gruntów i budynków i utrzymywanie tej ewidencji
w stałej aktualności.
8. Ewidencja urządzeń nad- i podziemnych i ich lokalizacja.
9. Kształtowanie struktury terenowej miast, zagadnienie inter
pretacji map i planów. Analizy i bilanse terenów uzbrojo
nych.
10. Geodezyjne opracowanie szczegółowych i realizacyjnych pla
nów zagospodarowania przestrzennego.
11. Geodezyjna obsługa inwestycji i budowli komunalnych.
12. Zastosowanie terrofotogrametrii w budownictwie miejskim, ze
szczególnym uwzględnieniem badań odkształceń.

IV. Geodezja i kartografia w gospodarce rolnej.

1. Geodezyjne urządzenie terenów rolnych, a w szczególności:
a) scalenie i wymiana gruntów, a zwłaszcza takie sprawy jak:
racjonalne figury działek i ich układy, powiązanie osiedla
z jego zapleczem, sieć drogowa na obszarze scalenia, za
biegi antyerozyjne oraz efekty produkcyjne tą drogą osią
gane;
b) tereny budowlane na wsi, a zwłaszcza: problem działki
siedliskowej, jej wielkość i funkcjonalność, tworzenie ra
cjonalnych kompleksów działek siedliskowych, czyli kształ
towanie osiedla wiejskiego;'
c) organizacja terenów wielkoobszarowych gospodarstw rol
nych, ze szczególnym uwzględnieniem takich spraw jak:
transformacja użytków, racjonalne płodozmiany i ich pro
jektowanie geodezyjne, drogi dojazdowe, ośrodek gospo
darczy.
Omawianie ciekawszych rozwiązań projektowych, wymiana po
glądów na ten temat, a także zaznajomienie się z doświadczeniami
innych krajów.
2. udział geodety w planowaniu przestrzennym oraz jego rola
jako organizatora racjonalnej gospodarki terenami rolnymi,
przede wszystkim w zakresie:
a) wykonywania badań i prac studialnych dotyczących użyt
kowania ziemi i wykorzystania gruntów,
b) reprezentowania ogólnych postulatów gospodarki rolnej
w tej dziedzinie,
c) ochrony użytków rolnych oraz rekultywacji rolniczej grun
tów wyeksploatowanych przez górnictwo i przemysł,
d) gospodarowanie gruntami Państwowego Funduszu Ziemi.
Omówienie osiągnięć dotychczasowej działalności na tym polu
i występujących braków.
3. Ewidencja gruntów jako podstawowe źródło informacji o zie
mi i o jej użytkownikach. Prowadzenie ewidencji na bieżąco
oraz odnawianie operatu ewidencyjnego.

4. Kartografia rolna, a w szczególności mapy glebowo-rolnicze
w różnej skali; ich forma i treść; proces technologiczny; wy
korzystanie dla różnych celów.
5. Prace geodezyjne wykonywane dla różnych celów: d!a zao
patrywania wsi w wodę, melioracji rolnych, elektryfikacji wsi,
usług komunalnych obejmujących obok wsi także małe mia
sta i osiedla itp. Współpraca geodezji rolnej ze specjalistami
innych branż.
6. Sprawy organizacji prac geodezyjno-urządzeniowych:
a) stawianie zadań przed nauką, informowanie o pracach ba
dawczych wykonywanych w tej dziedzinie, popularyzowa
nie wyników tych prac;
b) propagowanie nowoczesnych metod i technologii w pra
cach urządzeniowo-rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem
scalania gruntów, ewidencji gruntów oraz kartografii;
c) popieranie wynalazczości i racjonalizatorstwa w tej dzie
dzinie;
d) racjonalna organizacja pracy oraz jej kultura, sprawy
wydajności pracy i jej kosztów, sprawy programowania
robót
geodezyjno-urządzeniowych, ich kosztorysowanie
i normowanie; analizy ekonomiczne, systemy płac, racjo
nalne urządzenie oraz prowadzenie pracowni i składnic
geodezyjnych (konkretne przykłady z tego zakresu);
e) sprawy kadr: dyskusja nad profilem geodety-urządzeniowca, sprawy szkolenia zawodowego, programy i metody
nauczania; z życia uczelni, sprawy młodzieżowe, praktyki
wakacyjne, zagadnienie stażu; doszkalanie i dokształcenie
kadry geodezyjno-urządzeniowej; istniejące zapotrzebowa
nie na kadry.
7. Wybrane zagadnienia prawa rolnego ważne dla geodetówurządzeniowców.
V. Geodezja i kartografia w górnictwie, przemyśle, budownictwie,
komunikacji, leśnictwie i innych dziedzinach gospodarki na
rodowej.

1. Prace geodezyjne dla zabezpieczenia potrzeb ruchu w gór
nictwie.
2. Zagadnienie szkód górniczych.
3. Zastosowanie fotogrametrii
górnictwie odkrywkowym.

» ‰ >
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4. Ewidencja i lokalizacja urządzeń podziemnych.
5. Montaż i odkształcenia budowli inżynierskich: zapory, sieci
energetyczne, wieże telewizyjne i anteny radiowe, kominy
i chłodnie przemysłowe, zbiorniki itp.
6. Montaż i odkształcenia obiektów budowlanych, jak wieżow
ce, budowle z ciężkich elementów prefabrykowanych wyma
gających pasowania.
7. Regulacje torów w kolejnictwie a także regulacje jezdni dróg
i autostrad celem przystosowania do dużych szybkości ruchu.
8. W przemyśle stoczniowym, montaż i odkształcenia wielkich
jednostek pływających, wymagających pasowania wielkich
bloków.
9. Zagadnienie ruchu ciężkich maszyn i urządzeń specjalnych,
jak suwnice, wieże wyciągowe, wirniki turbin, piece obro
towe, akceleratory itp.

VI. Różne zagadnienia ogólnozawodowe.
1. Słownictwo geodezyjne, fotogrametryczne i kartograficzne.
2. Recenzje książek i czasopism z dziedziny geodezji, fotogra
metrii i kartografii.
3. Dokumentacja, informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna,
biblioteki i bibliografia, normalizacja.
4. Materiały z historii geodezji i kartografii.
VII. Z działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

1. Praca i działalność kół zakładowych, zarządów oddziałów
i Zarządu Głównego SGP.
2. Konferencje naukowo-techniczne, krajowe i zagraniczne.
3. Komisje główne SGP.
4. Korespondencja z terenu, reportaże, wywiady i konkursy.

- TYLKO PRENUMERATA GWARANTUJE
STAŁE OTRZYMYWANIE CZASOPISMA

- CZYTAJ I PRENUMERUJ
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przepisów dla geodety zebranych i ułożonych przez mgr
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na dzień 31 maja 1969 r.
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UKD 528:65.012.2(438)„1971—1975”

SZMIELEW B. — Zadania państwowej służby geodezyjnej
i kartograficznej na lata 1971—1975. — Przegląd Geodezyj
ny nr 2/1971.
W latach 1971—1975 nastąpi ostateczne zakończenie prac nad wy
konaniem map topograficznych w skali 1 : 5000 i 1 : 10 000 dla całe
go obszaru Polski. Rozwinigte będzie wykonanie map zasadniczych
w skalach 1 : 5000, 1 : 2000 oraz 1 : 1000 dla potrzeb gospodarczych.
Sieci geodezyjne będą stale doskonalone, w szczególności przepro
wadzona zostanie ponowna niwelacja sieci 1 klasy. Zaspokojone
zostaną potrzeby kraju na mapy dla celów gospodarczych.

UKD 528(438):167„1944/69”

ODLANICKI-POCZOBUTT Μ. Osiągnięcia naukowe geo
dezji i kartografii polskiej (1944—199). Część II — Przegląd
Geodezyjny 2/1971
W pierwszej części przedstawione są straty wojenne, jakie po
niosła nauka polska w latach 1939—1944, oraz okres odbudowy
placówek badawczych szkolnictwa wyższego, poczynając od 1944
roku. Omówiono prace przy odtworzeniu zbiorów naukowych, bi
bliotek oraz wyposażenia w aparaturę geodezyjną i fotograme
tryczną. Szkoły wyższe i średnie wykształciły w okresie 1944—1970
około 13 000 osób, w tym 4000 magistrów inżynierów i inżynierów.

UKD 528.45:528.58
KAMIŃSKA K. — Stabilizacja miejskich osnów geodezyj
nych znakami ściennymi. — Przegląd Geodezyjny nr 2/1971
Badania nad możliwością zastosowania w mieście osnowy · geode
zyjnej stabilizowanej znakami ściennymi wykazały celowość tej
metody na terenach o intensywnej i trwałej zabudowie. W
osnowach należy stosować stabilizację 2-znakową, a w szczegól
nych przypadkach nawet 3-znakową.

UKD 528.022.6(100.1):629.19
PIECZYŃSKI L. — Wyznaczanie kierunków przestrzen
nych z synchronicznych obserwacji sztucznych satelitów
oraz ich wykorzystanie dla celów geodezji. — Przegląd
Geodezyjny nr 2/1971
Autor wyprowadził ogólny wzór dla wyznaczania w oparciu
o synchroniczne obserwacje sztucznego satelity, wyrównanego
kierunku przestrzennego łączącego dwa stanowiska obserwacyj
ne. Przeprowadził przegląd metod różnych autorów i wykazał,
że wyprowadzone przez nie wzory wynikają ze wzoru ogólnego.
Omówił geodezyjne zastosowanie kierunków przestrzennych.

UKD 528.48:621.874-21
PISARCZYK D. — Pomiar jezdni suwnicowych ze stano
wisk naziemnych. — Przegląd Geodezyjny nr 2/1971
Pomiar jezdni suwnicowych wykonany ze stanowisk naziemnych
daje liczne korzyści w porównaniu do pomiaru wykonanego ze
stanowisk mierzonych na podtorzu jezdni. Przy tej samej do
kładności (± 2 mm) pomiar wykonany ze stanowisk naziemnych
jest bezpieczniejszy, daje oszczędności w czasie, pozwala również
na prowadzenie prac geodezyjnych podczas ruchu suwnic.

UKD 333.013.6:711.163(282.6)(282.243.61)
NALEPA A. — Niektóre gospodarcze problemy scalenia
gruntów na Żuławach, na przykładzie obiektu Lichnowy.—
Przegląd Geodezyjny nr 2/1971
W artykule przedstawione są wyniki scalenia przeprowadzonego
na Żuławach Gdańskich na obszarze 2278 ha. Najważniejszym
efektem gospodarczym tych scaleń jest włączenie rozdrobnionych
gruntów Państwowego Funduszu Ziemi do państwowych gospo
darstw rolnych lub spółdzielni produkcyjnych.

YAK 528:65.012.2(438),,1971/1975"
IIIMEJIEB B.: 3a;iaun rocyflapcτBeHHoιι reoΛe3HHecκoii
ii κapτorpaφnuecκoH cjιyικ6bi Ha roflbi 1971—1975. Przegląd
Geodezyjny nr 2/1971
B roabi 1971—1975 πpeayCMaτpιiBaeτCH 3aκoιiHMTb pa6oτbi no
1t3roτoB∏eHMio τoπorpaφιiHecκMX κapτ Macmτa6θB 1:5000 m 1:10 000
a∏H Bceit τeppnτopnn Πo∏bmM, Byayτ pa3BepτbmaτbCH pa5oτbi Haa
Ochobhom κapτoii B Macmτa6ax i :5000, 1:2000 π 1:1000 ana xo3HńCTBeHHbix iiy∠κa. Γeoaβ3MuecκMe cero 6yayτ πoctohhho COBepmeHCTBOBaHbi, f>yaeτ McnojiHeHa πθBτopHaπ HHBejιnpθBκa ceτn 1 κnacca.
Byayτ ynθBjιeτBθpeHbi πoτpe6Hθcτκ cτpaHbi Ha κapτbi an» xO3HMCTBeiIHBix ueπeι"t.

YAK 528(438) :167,,1944/69"

OAJIHHHH,KJi-ΠOτI OBYTT Μ.: HayuHbie flocτιoκeHiιπ
πojibcκoii reofleɜɪɪn 11 κapτorpaφιm (1944—1969). Hacn, II.
Przegląd Geodezyjny nr 2/1971
B πepB01"t Haem πpeacτaBneπo BoeHHbie πoτepιι, κoτopbie noHecjia HoabCKaa Hayκa B nepnoa 1939—1944 rr. M nepnoa BoccτaIIOBnennH IiccjieaOBaTejibCKMX yupejKaemiii b cncτeMe BbicuiMX
yπe5ιibix 3aBeaemiM, HauitHaH c 1944 roaa. ΠpeacτaBJieHbi pa6oτbi
no BoccTaHOBJieHMio HayHHbix κonπeκu∏rt. 0π6∏Mθτeκ π o6ecneueHMH reoae3MHecκoii π φoτorpaMMeτpιiHecκoft anπapaτypo⅛. Bbiciune
11 cpeaHMe IUKOJibi oδpa3θBaan b nepnoa 1944—1970 rr. CBbiuie 13000
'iejιθBeκ, b tom HitCJie oκo.^ιo 4000 MarπcτpθB MHJKeHepOB u nH>κeHepoe.

YAK 528.45:528.58

KAMJ1HBCKA K.: 3aκjιaflκa eτeHiibix 3naκon b ropoflcκHX
reofle3Huecκifx ceτnx.
MccJieaoBaHiiH bo3mojkhoctm πpMMeHeHMH b ropoaax reo3MHecKux
ceτe⅛ co cτeHHbiM∣t 3HaκaM∏ πoκa3an11 ueπecoo6pa3Hθcτι, oτoro
cπoco6a Ha τeppnτopιrHX c MHτencιiBHθΓt m ∏pohhom 3acτp0iiκ01i.
Cneayeτ πp∏MenHTB a∏n κa>κaoro nyHκτa ana a b 0c06bix Cnyuanx
aa>κe TPM CTeHHbix 3Haκa.

YAK 528.022.6(100.1) :629.19

ΠEHJiHCKJl JI.: OnpeflejieHHe πpocτpancτιιe∏Hbix HanpaBJieHHH M3 CHHXpOHHblX IiaSjIIOfleHHH HCKyCCTBeHHbIX C∏yTHHKOB H hx πpιiMeHeHHe fljiH Iiejieii reofle3HH. -Abtop cocτaBitn 06my10 φopxιyny a∏∏ OnpeaeneHMH, M3 CMHXpoHHbix Ha0nκ>aemιrt McκyccτBeιiHθro cπyτmικa, ypaaneHHOro npɑCTpaHCTBeHHoro HanpaenemiH coea∏HHK>mero a≡a Ha6nιoaaτe∏bHbie
nocτbi. Oh mcπoπhmπ c∙Cθ3pemιe weτoaoB pa3Hbtx aβτopoB u flθκa3an, uto npitBeaeHHbie mmm φop.uynbi CBθa∏τcH κ o6uιeι"ι φopMy∏e.
Pa3HcκeHθ reoae3Muecκoe ιιcπonb30BaHMe πpocτpaHCTBeHHbix HaπpaBneH∏M.

YAK 528.48:621.874-21

HJiCAPHJfK A· : Ii3Mepenπe ∏0flκpa∏0Bbix πyτeii iɪɜ cτanIinii Ha 3eMJie. Przegląd Geodezyjny nr 2/1971
M3Mepemte πoaκpaHθBbix πyτeι^t m3 CTanuMii Ha 3eM∏e ropa3a°
BbiroaHee b CpaBHemiM c ιi3MepemtHM∏ M3 CTamiMii Ha ocHOBamtHX
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βe30πacHbi, aaκ>τ 3KOHOMino bo BpeMemt it ∏03B0nmoτ McnonHitTb
reoae3∣i'iecκMe M3MepeHMH bo BpeMH pa6oτbi κpaHa.
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npitcoeaimemte pa3ap06πemπ≈ιx yuacτκoβ nprniaanexaBunix TocyaapcτBeHHθMy 3eMe∏bH0My φθHay κ TocyaapcTBeHHbiM ce∏bCκιιM
xθ3HMCτBaM M∏M κ 3eM∏efle∏bHecκMM KoonepaTMBaM.
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Zadania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej
na lata 1971-1975
Jesteśmy obecnie w okresie początkowym realizacji za
dań gospodarczych objętych kolejnym planem 5-letnim na
lata 1971—1975. Początek każdego planu 5-letniego jest ter
minem, w którym zachodzi obowiązek dokonania wstępnej
oceny osiągnięć okresu minionego i ustalenia zasadniczych
kierunków działania, zabezpieczających prawidłową i peł
ną realizację nowych zadań postawionych przed nami przez
Partię i Rząd.
Na okres minionej 5-latki lat 1965—1970 przypada szereg
istotnych decyzji, które w sposób zasadniczy wpłynęły na
przebieg realizacji zadań gospodarczych w tych latach,
stwarzając konkretne warunki dla podjęcia nowych, korzy
stniejszych zadań na lata 1971—75.
Wymienić tu należy uchwałę VII Plenum KC PZPR
z 28—29 października 1966 r. ubiegłej kadencji, dotyczącą
zadań w zakresie usprawnienia organizacji pracy i zarzą
dzania w przedsiębiorstwach.
Uchwała V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni
czej z 11—16 listopada 1968 roku określiła główne kierunki
rozwoju gospodarki narodowej na lata 1971—1975. Ustaliła
ona perspektywy wzrostu dochodu narodowego na bazie
rozwijanych harmonijnie wszystkich dziedzin gospodarki na
rodowej, ze szczególnym preferowaniem kierunków przyno
szących najwyższe efekty gospodarcze i społeczne. Te de
cyzje wiążą się więc ściśle i są podporządkowane równole
głemu i stałemu wzrostowi poziomu zarobków ogółu ludności
oraz towarzyszącemu mu rozwojowi potrzeb nie tylko ma
terialnych ale i kulturalnych całego społeczeństwa. Decyzje
te stwarzają więc z drugiej strony konieczność takiego roz
wijania produkcji dóbr konsumpcyjnych: środków masowego
spożycia ale też i towarów atrakcyjnych, których możliwość
nabycia stanowi istotny bodziec systematycznego podnosze
nia wydajności pracy, poprawy organizacji i wzmożonej go
spodarności społecznej.
Zadania postawione przed całym społeczeństwem w uchwa
le V Zjazdu znalazły dalsze rozwinięcie w uchwałach II,
IV a ostatnio VIII Plenum KC PZPR. Realizacja ich wy
maga, oprócz umiejętności technicznych coraz większej doj
rzałości ekonomicznej.
1) uwarunkowanie dalszego tempa rozwoju gospodarcze
go od lepszego wykorzystywania środków produkcji, a prze
de wszystkim zagospodarowania istniejących rezerw (maszy
ny, wydajność pracy, organizacja )oraz rozwoju dziedzin
produkcji najbardziej opłacalnych na rynkach światowych;
2) w strukturze badań naukowych i nakładów inwesty
cyjnych — przejście do rozwoju skoncentrowanego na wy
branych, najbardziej efektywnych z punktu widzenia do
chodu narodowego i rozwoju kraju dziedzinach działania;

3) w metodach planowania i zarządzania — ugruntowa
nie i doskonalenie zasady oddolnego budowania narodo
wych planów gospodarczych przy zwiększonej odpowiedzial
ności niższych organów administracji gospodarczej, zjedno
czeń, przedsiębiorstw za rozwój gospodarczy kraju zgodny
z zasadą intensyfikacji rozwoju i selektywnością.
Wspomniany wyżej problem prac naukowo-badawczych
i ich efektywności znalazł wyraz w specjalnym IV plenar
nym posiedzeniu Komitetu Centralnego PZPR w dniach
14—15 listopada 1969 r. I w tej dziedzinie uchwała IV Ple
num Komitetu Centralnego, omawiająca metody zwiększe
nia efektywności badań naukowych i postępu techniczno-Organizacyjnego, wskazuje te same linie nowej strategii:
koncentracja środków na wybranych podstawowych pro
blemach w celu jak najszybszego uzyskania wyników
umożliwiających wdrażanie nowej techniki i postępowej
technologii do praktyki przedsiębiorstw, selekcja tematyki
prac pod kątem wyboru badań o najwyższym spodziewa
nym efekcie techniczno-organizacyjnym i ekonomicznym,
doskonalenie metod optymalnej selekcji na drodze rozwija
nia różnych form rachunku ekonomicznego — stałego po
równywania nakładów z przewidywanymi efektami.
Wymaga szczególnego podkreślenia, że elementem skła
dowym nowej strategii rozwoju i zmian w metodach pla
nowania i zarządzania tą gospodarką są wdrażane obecnie
w całej gospodarce narodowej zmiany w systemie finan
sowania zarówno działalności inwestycyjnej jak i produk
cyjnej, wreszcie obowiązek systematycznego doskonalenia
kadr — ich umiejętności gospodarowania.
Z wymienionych wyżej uchwał partii i rządu wynikają
także konkretne zadania dla państwowej służby geodezyj
nej i kartograficznej. Dotyczą one przede wszystkim do
starczenia gospodarce narodowej na czas map o wymaga
nej dokładności i treści oraz zapewnienia sprawnej obsługi
geodezyjnej wszelkich zamierzeń inwestycyjnych i eksplo
atacyjnych przy jak najniższych kosztach.
W świetle powyższego należy sprecyzować, jakie szczegó
łowe zadania produkcyjne mamy do wykonania w latach
1971—75 przy aktualnym zaawansowaniu pokrycia kraju
mapami. Są to przede wszystkim:
1. Ostateczne zakończenie pokrycia kraju mapami topo
graficznymi w skalach 1: 5000 i 1: 10 000, z zabezpiecze
niem w perspektywie okresowej aktualizacji tych map
i możliwością szerszego wykorzystywania zdjęć lotniczych
dla celów gospodarczych.
2. Poważny wzrost opracowań mapy ∣zasadniczej w ska
lach 1 : 5000, 1 : 2000 i 1 : 1000 dla potrzeb rozwijającej się
gospodarki oraz bieżąca aktualizacja tych map.
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W latach 1966—67 koncentrowano główne wysiłki w tym
zakresie na wykonaniu poakładow geodezyjnych w skali
1 : ɔuou dla potrzeb klasyfikacji gruntów, scaleń, potrzeb
leśnictwa oraz w więKszych skalach — ala zabezpieczenia
Okresionycn zaaań inwestycyjnych i urbanistycznych.
W roκu 19oö nastąpiła barazo istotna zmiana. Rozszerzo
no-w (Jiownym Urzędzie Cieodezji i Kartografii opracowa
nie map Wieikoskaiowych, Okresianycn pojęciem mapy za
sadniczej zabezpieczającej juz me tylko określone zadania
gospoaarcze poszczególnych resortów, lecz użytecznej dia
szeroko pojętych potrzeb gospodarczych kraju. Istotne jest
także znaczne rozszerzenie techniki i technologii fotogra
metrycznej przy tych opracowaniach.
Wspomniany wyżej wzrost opracowań map gospodarczych
charakteryzują najlepiej następujące wskaźniki. W minio
nej ã-latce opracowano mapę zasadniczą w skali 1 : 5000
dla obszaru oκoio 1,5 min nektarów. W latach 1971—1975
zakłada się wzrost tych zadań prawie 4-krotny w porów
naniu z oκresem lat 1966—1970. Podobną dynamikę wyka
zuje opracowanie mapy zasadniczej w skali 1:2000 i więk
szych. Jezeii w minionej 5-latce wykonano tego rodzaju
mapy dla obszaru ok. 350 tys. hektarów, w latach 1971—
197o przewiduje się przeszło dwukrotne powiększenie tej
produkcji. Następuje też poważne rozszerzenie metod fotogrametrycznycn przy wyκonywaniu map gospodarczycn.
3. Daisze doskonalenie sieci geodezyjnej jak np. przeprowaazenie pcnownej niwelacji sieci 1 klasy związane mię
dzy innymi z badaniami współczesnych pionowych ruchów
skorupy ziemskiej na wielkich obszarach oraz z badaniami
zmian lokalnych (np. zagłębia węglowe), niezbędne dogęsz
czenie tych sieci i utrzymywanie ich w pełnej aktualności.
4. Pełna obsługa stale wzrastających zadań gospodarczych
kraju ze szczególnym też uwzględnieniem zadań, związanycn
aktualnie z założonym tempem budownictwa mieszkanio
wego (planowanie przestrzenne, podziały gruntu itp.). Nie
może być również pomijana rola kartografii ogólnej w za
spakajaniu coraz większych potrzeb szkolnnictwa, tury
styki itp.
Kealizacja powyższych zadań — w myśl nowych zasad
gospodarowania przebiegać musi na drodze efektywniejsze
go wykorzystania potencjału produkcyjnego naszej służby,
polegającego na uzyskiwaniu możliwie najwyższych efek
tów techniczno-ekonomicznych przy środkach będących już
w dyspozycji poszczególnych resortów i przedsiębiorstw.
Przyrost produkcji musi więc być osiągany w dominu
jącej części na skutek wzrostu wydajności pracy, uzyski
wanego między innymi na drodze koncentracji kosztowne
go sprzętu jak np. fotogrametrycznego, elektronicznych ma
szyn do przetwarzania danych itp. w wyspecjalizowanych
przedsiębiorstwach i racjonalnego wykorzystania technicz
nych środków produkcji w systemie pracy Wielozmianowej.
Istotnymi czynnikami podnoszenia wydajności pracy mu
szą być również, doskonalone stale: organizacja produkcji
oraz lepsze i wydajne wykorzystanie czasu pracy na
wszystkich stanowiskach roboczych.
Dla uzyskania powyższych efektów konieczny jest po
wszechny zorganizow,any wysiłek i mobilizacja wszystkich
umiejętności zawodowych kadry produkcyjnej i kierow
nictwa. Z podstawowych problemów, które w sposób za
sadniczy oddziałują na wyniki pracy państwowej służby
geodezyjnej i kartograficznej wymagających tym samym
skoncentrowanej uwagi, wymienić należy:
a) system samego programowania potrzeb geodezyjnych,
ustalania kolejności realizacji, bilansowanych z możliwoś
ciami wykonawczymi,
b) system koordynacji robót, a ściślej mówiąc zwiększo
na dyscyplina realizacji decyzji koordynacyjnych na szczeb
lu centralnym i województw,
c) postęp techniczno-organizacyjny, w szczególności do
skonalenie metod wyboru najOptymalniejszej techniki i tech
nologii (koszt i jakość) oraz najkorzystniejszej organizacji
w szerokim tego słowa znaczeniu,
d) postęp ekonomiczny, którego efektywność powinna być
ustalana przez porówmywanie nakładów z efektami jako
podstawowa forma rachunku ekonomicznego, niezbędnego
przy podejmowaniu wszelkich decyzji gospodarczych i pro
dukcyjnych, wreszcie
e) doskonalenie umiejętności gospodarowania na drodze
stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Jakimi środkami dysponuje państwowa służba geodezyj
na i kartograficzna dla realizacji stawianych przed nią za
dań produkcyjnych i gospodarczych?
Bdorąc pod uwagę pracochłonność większości zadań geo
dezyjnych i stosunkowo niski wskaźnik kapitałochłonności
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produkcji geodezyjnej, kwalifikowane kadry są jednyrń
z podstawowych czynników decydujących o zdolnościach
produkcyjnych służb geodezyjnych i wynikach pracy. Opra
cowany w roku ubiegłym przez Główny Urząd Geoaezji
i Kartografii przy współpracy zainteresowanych resortów
wieloletni program rozwoju kadr geodezyjnych, skoordy
nowany z możliwościami szkolnictwa zawodowego — śreaniego i wyższego — zabezpiecza potrzeby jednostek wyko
nawstwa i administracji geodezyjnej, tym bardziej, że pod
stawowy przyrost produkcji musi oyc obecnie uzyskiwa
ny na drodze wzrostu wyaajności pracy a nie na skutek
powiększania zatrudnienia.
O ile można uznać ilościowy stan kadry geodezyjnej za
w pełni zadowalający, o tyle coraz większego znaczenia na
biera problem doskonalenia nie tylko metod i Wzljogacania
środkow dydaktyki w szkolnictwie zawodowym Vzszystkich
szczebli, ale i stałego doskonalenia umiejętności zawodo
wych kadry, która opuściła mury szkolne i wyższych uczel
ni nawet stosunkowo niedawno. Szybki rozwój techniki,
pociągający za sobą zmiany procesu pomiarowego, metod
obliczeniowych i kartowania oraz wynikające stąd zmiany
organizacyjne wymaga stałego uzupełniania zdobytych
wcześniej wiadomości fachowych.
Umiejętności techniczne muszą być w nowej strategii
rozwoju wiązane nierozłącznie z umiejętnościami gospoda
rowania. W świetle zaostrzanych rygorów ekonomicznych
narasta też problem prowadzenia i pogłębiania edukacji
ekonomicznej wśród techników i możliwie szybkie zapozna
wanie się ze specyfiką prac geodezyjnych i kartograficz
nych ze strony ekonomistów podejmujących pracę w geo
dezji.
Problem powszechnej i wzmożonej edukacji był ostatnio,
poza kierunkowymi ustaleniami uchwały IV Plenum KC
PZPR, przedmiotem specjalnej uchwały Rady Ministrów.
Resorty wiodące w poszczególnych branżach, w tym rów
nież Główny Urząd Geodezji i Kartografii, opracowały
wstępne założenia do systematycznego uzupełniania kwaliIikacji zawodowych na drodze organizowanych w tym ce
lu studiów podyplomowych i kursów. Zadanie stałego i sy
stematycznego doskonalenia naszych umiejętności gospoda
rowania nakłada szczególny obowiązek nie tylko na zain
teresowane resorty, lecz i na naszą organizację zawodo
wą — Stowarzyszenie Geodetów Polskich i jej wszystkich
członków. Stoi przed nami pilne zadanie szczegółowego już
opracowania najefektywniejszych w wyniku form dosko
nalenia kadr i wspólne podjęcie tego zadania przy pełnej
współpracy wyższych szkół technicznych.
Kolejnym, nie mniej istotnym środkiem produkcji są tzw.
środki trwałe — ilość i jakość posiadanego sprzętu tech
nicznego. I w tym zakresie liczyć się należy z koniecznością
przede wszystkim lepszego wykorzystania środków trwałych
będących już w naszej dyspozycji, przy ograniczaniu no
wych zakupów do niezbędnego minimum. Srodki inwesty
cyjne, przeznaczane na inwestycje Odtworzeniowe, tj. zakup
sprzętu w miejsce środków trwałych zużytych fizycznie lub
też częściowo na powiększanie technicznego uzbrojenia
przedsiębiorstw geodezyjnych, muszą być przeznaczane na
zakup sprzętu dającego najwyższe efekty techniczne, orga
nizacyjne i ekonomiczne, udokumentowane przekonującym
rachunkiem ekonomicznym, w okresie ubiegłym politykę
inwestycyjną niektórych przedsiębiorstw cechowało dążenie
do nadmiernego gromadzenia środków trwałych (kosztowne
go geodezyjnego sprzętu pochodzenia importowego) bez per
spektywy ich wykorzystania. Dotyczyło to przede wszyst
kim sprzętu fotogrametrycznego, dając w efekcie obniże
nie efektywności działania państwowej służby geodezyjnej
i kartograficznej jako całości.
Kierunki rozwoju bazy technicznej ,muszą być ściśle po
wiązane z rozwojem techniki i technologii. W podnoszeniu
efektywności działania służb geodezyjnych na jednym
z pierwszych imiejsc należy uwzględniać rolę i funkcję po
stępu technicznego. Zyjemy w okresie szybkiego rozwoju
techniki, którego tempo określane jest najczęściej pojęciem
rewolucji technicznej. Decydującą rolę w tym procesie od
grywa rozwój nauki, poddany -wnikliwej ocenie na IV Ple
num KC PZPR.
Ten szybki rozwój techniki, wyrażający się w coraz więk
szym zastosowaniu w procesach produkcyjnych automatyki,
wynika z osiągnięć naukowych szeregu takich dyscyplin jak
elektronika, chemia, mechanika precyzyjna przy jednoczes
nym postępie w naukach ścisłych — matematyce, fizy
ce itp.

Rozwój techniki objął również wiele dziedzin geodezji
i kartografii. Nowe narzędzia pomiarowe, coraz dalej po
sunięta mechanizacja i automatyzacja czynności, pomiaro
wych, elektroniczne przetwarzania danych polowych, nie
mówiąc już o postępie technicznym w fotogrametrii, ulep
szane techniki reprodukcji dokumentacji mapowej, powo
dują również zmianę tecnnologii prac geodezyjnych a kar
tograficznych, zmiany dające niebagatelne eιeκty ekono
miczne. Wprowadzenie np. do zdjęć lotniczych helikopte
rów rewolucjonizuje technologię opracowywania map wielkoskalowych na małych obszarach, pomiary tras i ulic itp.
Zmiana tej technologii pociąga za sobą określone skutki
organizacyjne i ekonomiczne. Służby resortowe zostaną od
ciążone od wykonywania tego rodzaju map tzw. metodami
bezpośrednimi, pracochłonnymi w wykonaniu i absorbują
cymi zdolność produkcyjną przedsiębiorstw i innych ko
mórek wykonawczych służb resortowych. Pozwoli to na
skoncentrowanie się tych jednostek na innych zasadni
czych pracach dla własnych potrzeb resortowych.
Przeprowadzane analizy kształtowania się kosztów wyko
nania 1 ha mapy w skalach 1 :2000 i 1:1000 metodami kla
sycznymi i przy zastosowaniu fotogrametrii wykazują
oszczędność rzędu ok. 3O,,∕o na korzyść metod fotograme
trycznych a oszczędność czasu produkcyjnego jest jeszcze
wyższa. Dodać przy tym należy, że zdjęcie lotnicze dostar
czą wiele szczegółów nie objętych treścią mapy kreskowej,
a możliwych do wykorzystania w dalszej działalności go
spodarczej resortów.
W obecnym planie 5-letnim rozszerzone zostaną też me
tody fotogrametryczne przy obsłudze potrzeb budownictwa,
eksploatacji złóż metodą odkrywkową i temu podobnych.
Wymienić tu można przykładowo możliwość nie tylko wy
konywania podkładów geodezyjnych, lecz także projekto
wania (drogi, trasy wysokiego napięcia itp.), kontroli eksplo
atacji kopalu odkrywkowych, obliczania mas przy wszel
kiego typu robotach ziemnych, pracach rekonstrukcji bu
dowli (zabytki) i wielu innych.
Dalszym przykładem zachodzących przemian jest coraz
doskonalsza technika dalmiercza. Dalmierze elektromagne
tyczne pozwalają na podniesienie standardu dokładnościowego osnów geodezyjnych i rozwiązywanie wielu zadań
geodezyjnych dokładniej i ekonomiczniej niż było to moż
liwe metodami tradycyjnymi.
Ważnym odcinkiem nowych kierunków gospodarczych w
geodezji, związanych z efektywnością naszego działania, jest
doskonalenie metod reprodukcji map. W tej dziedzinie no
tujemy u nas stosunkowo duże zaległości wymagające stop
niowej likwidacji w nadchodzących latach.
Oceniając funkcję postępu technicznego nie tylko pod ką
tem wpływu nowej techniki na dokładność i szybkość po
miarów i opracowania wyników tych pomiarów w formie
rachunkowej lub kartograficznej, lecz również pod kątem
efektów ekonomicznych, nie można zapominać, że nowy
sprzęt techniczny jest z reguły sprzętem kosztownym. Jego
optymalne wykorzystanie wymaga koncentracji tych środ
ków w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, tworzenia
większych jednostek wykonawstwa geodezyjnego tam, gdzie
tylko pozwala na to ciągłość i rozmiary prowadzonej pro
dukcji i obsługi geodezyjnej.
Na wyniki naszej działalności, w szczególności prawidło
wy wybór postępowej techniki, technologii i wynikającej
stąd organizacji produkcji rzutować musi działalność ca
łego zaplecza naukowo-badawczego państwowej służby geo
dezyjnej i kartograficznej. Zachodzi więc potrzeba jeszcze
lepszego koordynowania wysiłków w zakresie badań nau
kowych, prowadzonych przez Polską Akademię Nauk, In
stytut Geodezji i Kartografii i utworzone w ubiegłym roku
geodezyjne instytuty wyższych uczelni technicznych. Obok
jednak działalności wymienionych wyżej ośrodków nauko
wo-badawczych niepoślednią rolę w rozwoju techniki od
grywać musi ruch racjonalizatorski i wynalazczość prowa
dzone i pobudzane we "wszystkich przedsiębiorstwach geo
dezyjnych. W tym zakresie szczególna rola przypada Sto
warzyszeniu Geodetów Polskich, kołom zakładowym SGP
i klubom zakładowym techniki i .racjonalizacji
Z realizacją nowych kierunków postępu technicznego
wiąże się też ściśle zagadnienie normalizacji, obejmujące
również konieczność ujednolicenia w niektórych elementach
czynności pomiarowych i sposobu zapisu wyników pomiaru
dla umożliwienia dalszego automatycznego Przewarzania da
nych i kartowania wyników pomiaru. Zachodzić może po
trzeba szerzej pojętej normalizacji również i całych eta
pów produkcji pod względem organizacyjnym, rzutującej

często na cały układ organizacyjny wykonawstwa geode
zyjnego. Przykładem takiego oddziaływania może być ko
nieczność przestawienia organizacji niektórych jednostek
wykonawstwa geodezyjnego służb resortowych do obsługi
potrzeb własnego resortu w oparciu o mapy, dostarczane
przez Główny Urząd Geodezji i Kartogram wg określo
nego ogólnego standardu (sKaia, dokładność kartometryczna, treść).
Kolejnym, istotnym elementem jest zagadnienie właści
wej organizacji, dostosowanej do zadań realizowanych przez
służby geodezyjne. Oceniając w świetle nowych wytycz
nych rozwoju organizację państwowej słuzoy geodezyjnej
i kartograficznej można twierdzić, że organizacja ta w swej
makrostrukturze, tj. jako całość, odpowiada w zasadzie wy
maganiom chwili obecnej. Roboty o znaczeniu ogólnopaństwowym jak osnowy geodezyjne, mapy topograficzne i za
sadnicze (ta ostatnia o charakterystyce odpowiadającej
wszechstronnym potrzebom gospodarczym), skoncentrowane
są w organach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
pełniącego przy tym funkcję organu centralnego naszej
służby, nadzorującego i koordynującego działalność resor
towych służb geodezyjnych. Roboty geodezyjno-kartograficz
ne związane z działalnością poszczegoinycn resortów, wyκonywane są przez wyspecjalizowane w tych pracach stużby
resortowe, wymienić tu można szereg służb resortowycn,
działających w oparciu o dostarczoną im wyjściową doku
mentację geodezyjno-kartograficzną: osnowy i mapy.
Realizujemy więc podstawową zasadę nowego systemu
gospodarowania: właściwy podział pracy pomiędzy organem
centralnym państwowej służby geodezyjnej i kartograficz
nej a służbami resortowymi. Musi być ona w praktyce do
skonalona przez instytucję koordynacji robót geodezyjnych
i właściwą współpracę wszystkich organów służby geode
zyjnej.
Współpraca ta nabiera obecnie szczególnego znaczenia ze
względu na konieczność koncentrowania kosztownego sprzę
tu technicznego, top. zbudowana w kraju geodezyjna sieć
ośrodków elektronicznej techniki obliczeniowej wyłania no
wy problem zwiększającej się kooperacji pomiędzy przed
siębiorstwami geodezyjnymi, polegającej na przekazywaniu
większości obliczeń geodezyjnych do stacji ETO. Zakres
kooperacji będzie się przy tym stale rozszerzać.
Koncentracja niektórych kosztownych i wydajnych na
rzędzi pomiarowych jak np. duże dalmierze świetlne czy
też aparatury kartującej 'stwarzać będzie coraz szersze
możliwości i konieczność kooperacji, a w niektórych przy
padkach wspomniane niżej zmiany organizacyjne.
Organizacja obecna pozwala na dalsze pogłębianie spe
cjalizacji i kształtowanie mikrostruktury naszej służby, tj.
organizacji poszczególnych służb resortowych, ich organów
administracyjnych i wykonawczych — stosownie do zadań
i zgodnie z intensywnymi czynnikami rozwoju. Za wspom
nianą specjahzacją widzieć też należy wymienioną wyżej
koncentrację technicznych środków produkcji, dostosowa
nych do potrzeb i specjalnych technologii pomiarów, w da
nych warunkach ekonomicznie opłacalnych. Organizacja ta,
przy zachowaniu niezbędnej dyscypliny planistycznej, tech
nicznej i technologicznej stwarza także warunki do selek
tywnego, a więc harmonijnego, rozwoju państwowej służby
geodezyjnej i kartograficznej jako całości i najprawidłowszego określania ogólnopaństwowych i resortowych zadań
produkcyjnych, wiążących się z potrzebami ludności, aktual
nym rozwojem gospodarczym kraju i jego obronnością.
W zakresie omawianej już organizacji służb geodezyj
nych niezbędne jest prowadzenie analizy efektywności ich
działania tak pod względem wyników produkcyjnych jak
i ekonomicznych. Analiza ta powinna ujawniać ogniwa nie
rentowne, przerosty organizacyjne i prowadzić do stopnio
wych zmian strukturalnych, dostosowywanych z punktu
widzenia efektów gospodarowania do rozwiązań spełniają
cych rygory nowych wymagań rozwoju.
W wielu przypadkach nowa strategia rozwoju, bazowa
na ściśle na rachunku ekonomicznym każdego przedsię
wzięcia gospodarczego, wymagać może przechodzenia na in
ne, prostsze formy organizacyjne dające przy obniżonych
kosztach, a bez rezygnacji z ekonomicznych instrumentów
zarządzania, co najmniej równie sprawne działanie. Doty
czyć to może organizacji drobnych usług geodezyjnych w
pracowniach geodezyjnych, działających w ramach innych
jednostek organizacyjnych.
Omówione zostały powyżej główne zadania państwowej
służby geodezyjnej i kartograficznej na nadchodzące la
ta 1971—1975, stan organizacyjny, środki niezbędne do reali
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zacji tych zadań oraz główne kierunki naszego działania.
UOKonajmy na zakończenie Krotkiego przeglądu środków
CKonomicznego Odaziaiywania, jaκimι dysponujemy obecnie
ma pobudzania inicjatywy pracowniczej w kιerunκu ujaw
niania i zagospodarowywania rezerw mocy proαuκcyjnych,
istniejących ODecme w przeasięDiorstwach geooezyjnycn
i pojawiającycn się w -toku naszej dalszej działalności go
spodarczej.
i\a pierwszym -miejscu wymienić należy sam system płac,
konieczność jego daiszego doskonalenia i pełniejszego po
wiązania z faktycznym wzrostem wydajności pracy ɪ eιeκtywniejszym Wykorzystainem czasu roooczego pracownika
i sprzętu. Istotnym problemem w geodezji staje się obecnie
proDiem Wymiernosci pracy w zestawieniu z systemem wy
nagradzania.
Frawiaiowo działający system wynagrodzenia wiąże się
ścisie iw warunkach podporządkowania przedsięDiorstw geouezyjnycn rożnym resortom gospodarczym) z Koniecznością
doprowadzenia do ujednolicenia systemu piać we wszystκιcn
pizeasięoiorstwacn geodezyjnych, bez względu na podpo
rządkowanie resortowe.
Z zagadnieniem ujednolicenia płac wiąże się ściśle pro
blem dokumentacji techniczno-κosztorysowej rozumiany ¡nie
tytko pod kątem pewnych uproszczeń tej dokumentacji, ale
i jednolitości kosztorysowania roDot niezbędnej -do prawi
dłowej oceny wyników pracy każdego przedsiębiorstwa. Za
danie ujednolicenia i uproszczenia dokumentacji wiąże się
z problemem jednolitych cen i koniecznością dokonania w
maksymalnie możliwym zakresie scalenia obecnie obowią
zujących cen w celu zmniejszenia pola błędu i dowolności
Iixterpretowania (dobierania) pozycji cennikowych. Zagad
nienie ujednolicenia dokumentacji techniczno-kosztorysowej
jak i ujednolicenia cen, zostało zapoczątkowane przez Głów
ny Lrząd Geodezji i Kartografii jeszcze w roku -ubiegłym
i wymaga jak najszybszej realizacji i wdrażania do dzia
łalności wszystkich organow państwowej służby geodezyj
nej i kartograficznej jako instrumentu stymulującego pra
widłową działalność produkcyjną i gospodarczą wszystkich
przedsiębiorstw geodezyjnych.
Kolejnym instrumentem ekonomicznego oddziaływania jest
zagadmenie właściwej polityki inwestycyjnej, koncentro
wania środków inwestycyjnych na najbardziej efektyw
nych zakupach, przynoszący najszybsze efekty produkcyjne
(ilość) techniczne (jakość, organizacja) i ekonomiczne (koszt,

termin). Wyłania się z całą ostrością konieczność -uspraw
nienia koordynacji zakupów inwestycyjnych i zwiększenia
wspomnianej już wyżej dyscypliny w tym zakresie.
omawiając w skrócie sroακι ekonomicznego oddziaływa
nia należy jeszcze raz powrocie ∣αo zagadnienia racnunku
ekonomicznego i jego doskonalenia. Musi się stać żelazną
zasaoą, ze wszelkie decyzje dotyczące zarowno podejmowa
nia prac naukowo-badawczych, wyboru najoptymalniejszej
techniki i technologii dla poszczególnych podstawowych zaaan produkcyjnycn, jak i związanych z tym zakupów inwe
stycyjnych i wszelkich decyzji gospodarczych, musi być
oparte o analizę nakładów i przewidywanych efektów, na
zywaną rachunkiem ekonomicznym, biuzoy ekonomiczne
i finansowo-księgowe organów państwowej słuzoy geode
zyjnej i kartograficznej wspólnie ze służbami technicznymi
muszą podjąć zadanie opracowania zasad rachunku ekono
micznego przystosowanego do problematyki służb geodezyjnycn i wdrożenie tycn zasad do bieżącej działalności.
Omówiono już wyżej problem koordynacji robót geodezyj
nych, kierunki mezbęunycn zmian Organizacyjnycn, funk
cję postępu technicznego w kształtowaniu ekonomiki wy
konawstwa geodezyjnego.
Kealizacja zadań, stawianych obecnie przez partię i rząd
przed całą administracją gospodarczą kraju, w tym rów
nież i przed państwową siuzoą geodezyjną i kartograficz
ną, wymaga pełnego i Lworczego zaangażowania wszystkich
pracowników Zatruanionycn w organacn państwowej służby
geodezyjnej i kartograncznej. Zycie gospodarcze i zadania
obronności kraju wyłaniają bowiem przed nami coraz bar
dziej skomplikowane zadania.
Zbliżający się Vl Kongres Techników stwarza specjalny
klimat i sprzyja wyzwoleniu inicjatyw społecznych tak nie
zbędnych w każaej pracy zawodowej, składającej się w
efekcie na stały rozwój naszej ojczyzny. Doświadczenie lat
minionych wskazuje, że możemy liczyć w pełni na taką
inicjatywę ze strony geodetów. Życzyć należy na początku
nowego planu 5-letniego, aby i tym razem wkład geodezji
w rozwój naszej gospodarki i nasze umiejętności zarzą
dzania,. pełne zrozumienia nowych zadań gospodarowania
przyczyniły się do szybszego wdrażania nowych, skutecz
niejszych metod planowania i zarządzania oraz dalszego
rozwoju gospodarki narodowej w myśl programu, sformu
łowanego na V Zjezdzie Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej oraz pragramu przedłożonego całemu społeczeń
stwu a zawartego w uchwale VIII Plenum KC PZPR z lu
tego br.
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Kraków

Osiągnięcia naukowe geodezji i kartografii polskiej
(1944-1969)
Π

Do najważniejszych osiągnięć naukowych geodezji pol
skiej w minionym XXV-Ieciu zaliczyć można prace teore
tyczne i eksperymentalne z dziedziny geodezji wyższej,
astronomii geodezyjnej i grawimetrii oraz pewne próby
rozwiązywania współczesnych problemów geodezji plane
tarnej przy zastosowaniu metod geodezji satelitarnej.
Problematyka geodezji wyższej łączy w coraz szerszym
zakresie badania geodezyjne z interpretacją zjawisk fizycz
nych (geodezja dynamiczna) i obejmuje Rczne złożone za
gadnienia. W dyskusjach na terenie Komitetu Geodezji
PAN wyodrębniono następujące główne kierunki badań ja
ko grupy podstawowych zagadnień i zadań geodezji wyż
szej:
1) badanie Ziemi jako bryły i jako powierzchni geome
trycznej,
2) badanie Ziemi jako ciała fizycznego,
3) badanie zmian zjawisk w czasie, zachodzących na
Ziemi.
W ramach pierwszego i drugiego zadania geodezji wyż
szej występują badania Ziemi jako planety.
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Badania problemów geodezji wyższej prowadzone są przy
zastosowaniu różnych metod klasycznych, jak również no
wych metod opartych na obserwacjach i badaniach ruchów
sztucznych satelitów Ziemi (SSZ). Wśród współczesnych
środków rozwiązywania zadań geodezji wyższej rozwijają
się następujące metody badawcze:
1) triangulacja i trilateracja,
2) wykorzystanie obserwacji SSZ,
3) geodezja trójwymiarowa,
4) astronomia geodezyjna,
5) niwelacja precyzyjna geometryczna,
6) niwelacja astronomiczno-grawimetryczna,
7) pomiary mareograficzne,
8) pomiary grawimetryczne,
9) pomiary pływów skorupy ziemskiej.
Zagadnienia wymienionych metod jako środków prowa
dzących do rozwiązywania zadań naukowych są przedmio
tem badań ciągłych na tle ogólnego rozwoju postępu nau
kowego, technicznego i organizacyjnego. Badania metod
stanowią również ważny dział prac naukowych obok badań
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mających na celu rozwiązywanie głównych zadań nauko
wych geodezji wyższej.
Polskie ośrodki naukowe prowadziły w okresie XXV-Iecia szeroką działalność naukową zarówno nad metodami
badań, jak też i w zakresie rozwiązywania pewnych za
gadnień głównych kierunków badawczych geodezji wyż
szej.
Prace w zakresie głównych kierunków badań w geodezji
wyższej z początku ograniczały sie do pewnych zagadnień
teoretycznych. Do rozwijania studiów i opracowań nauko
wych w tej dziedzinie na szerszą skalę można było przy
stąpić dopiero po założeniu nowoczesnej państwowej sieci
triangulacyjnej.
Prace związane z budową państwowych sieci geodezyj
nych, aczkolwiek mające charakter wielkich wykonawczych
robót geodezyjnych, wymagały jednak z natury rzeczy nau
kowego ujęcia zarówno koncepcji rozwiązania, jak też i me
tod obserwacji oraz wyrównania i obliczeń wyników po
miarów. Były to w pierwszym okresie powojennym szcze
gólnie pilne zadania z punktu widzenia potrzeb gospodar
ki narodowej i obronności kraju. Dzisiaj możemy powie
dzieć z pełną satysfakcją, że stosunkowo nieliczne wówczas
zespoły pracowników nauki i doświadczonych wykonaw
ców podstawowych prac geodezyjnych potrafiły przygoto
wać niezbędną młodą kadrę i ʌvspðlnie wypełnić w wyma
ganych terminach poważne zadania zarówno w dziedzinie
badań teoretycznych, jak i eksperymentalnych, oraz w za
kresie technicznej realizacji projektów wielkich sieci pań
stwowych. Dzięki kompleksowym badaniom geodezyjnym,
astronomicznym i grawimetrycznym oraz szerokiemu wdra
żaniu osiągnięć postępu organizacyjnego i technicznego
przez przedsiębiorstwa, powstała państwowa sieć triangu
lacyjna i niwelacyjna, zaliczana w czasie realizacji do naj
bardziej nowoczesnych i najdokładniejszych na świecie.
W latach 1949—1955 została założona sieć główna TtrianFulacja 1 klasy), rozwiązana jako sieć astronomiczno-geodezyjna w oparciu nie tylko o pomiary geodezyjne i astro
nomiczne, ale również przy wykorzystaniu po raz pierw
szy w naszym kraju danych grawimetrycznych. Opraco
wania danych astronomicznych, geodezyjnych i grawime
trycznych umożliwiły wykonanie w sposób właściwy re
dukcji pomiarów na powierzchnię elipsoidy odniesienia.
Równocześnie z siecią astronomiczno-geodezyjną i w
oparciu o nią została założona sieć triangulacyjna wypeł
niająca (triangulacja 2 i 3 klasy), która pokrywa obszar
kraju w sposób ciągły trójkątami o średniej długości bo
ków około 7 km. Koncepcja małotrójkątowej sieci po
wierzchniowej jest oryginalnym polskim osiągnięciem nau
kowym i technicznym. Przeprowadzone badania i analizy
wykazały, że sieci budowane z trójkątów małych są do
kładniejsze od sieci zakładanych za pomocą trójkątów du
żych. potwierdzając tym samym słuszność koncepcji pol
skiej triangulacji wypełniającej.
Ostateczne zagęszczenie triangulacyjne kraju siecią pań
stwowa uzyskano przez założenie sieci zagęszczającej o bo
kach 3—5 km (triangulacja 3 i 4 klasy) (na podstawie
wcięć z punktów sieci wypełniającej i głównej. W ten spo
sób otrzymano przeciętnie 1 punkt triangulacyjny na 16 km
*
obszaru kraju, co stanowi wystarczającą podstawę do za
kładania punktów triangulacji lokalnego znaczenia i szcze
gółowych osnów geodezyjnych.
Równocześnie z triangulacja państwową założono na no
woczesnych zasadach sieć niwelacji państwowej 112 kla
sy (niwelacja precyzyjna) oraz 3 i 4 klasy (niwelacja
techniczna. Wykonanie niwelacji precyzyjnej 1 i 2 klasy
oparte bvło również na badaniach i opracowaniach nauko
wych. Wysokości punktów wyznaczono w systemie wyso
kości. normalnych z uwzględnieniem danych z pomiarów
grawimetrycznych, wykonanych wzdłuż ciągów niwelacji
precyzyjnej.
Jak już podkreślono, założenie triangulacji i niwelacji
państwowej. oparte było na kompleksowych badaniach teo
retycznych i doświadczalnych, dzięki czemu kraj otrzymał
nowoczesne »odstawowe osnowy' geodezyjne, które zaspo
kajają w pełni potrzeby gospodarki narodowej i obron
ności kraju. W ramach badań prowadzonych dla celów
budowy sieci geodezyjnych wykonane zostały liczne prace,
które stanowią cenne osiągnięcia geodezji polskiej. Przy
czyniły sie one do dalszego rozwoju nauki w zakresie mo
dernizacji dawnvch zasad i opracowania nowvch metod w
dziedzinie podstawowych pomiarów geodezyjnych, astro
nomii geodezyjnej i grawimetrii oraz wyrównywania i obli
czeń wyników pomiarów.

Wśród osiągnięć naukowych związanych z zakładaniem
państwowych osnów geodezyjnych .można podkreślić wy
mienioną już poprzednio oryginalną koncepcję małotrójką
towej sieci triangulacyjnej wypełniającej, teoretyczne uza
sadnienie tej koncepcji w ramach badań porównawczych
sieci wielko- i małotrójkątowych, studia teoretyczne doty
czące rozmieszczenia baz i punktów Laplace’a w sieciach
triangulacyjnych. Istotnym osiągnięciem naukowym, tech
nicznym i ekonomicznym była wyróżniona nagrodą pań
stwową nowa metoda zabudowy punktów triangulacyjnych
przenośnymi wieżami drewnianymi.
Badania w dziedzinie astronomii geodezyjnej doprowa
dziły do opracowania nowych oryginalnych metod wyzna
czania azymutu i współrzędnych geograficznych. Na uwagę
zasługuje metoda wyznaczania azymutu z czasu przej
ścia pary gwiazd przez ten sam almukantarat, któ
rej zastosowanie ułatwiają opublikowane obszerne efeme
rydy. Szczególnie interesująca jest ogłoszona w 1954 r. no
wa oryginalna metoda wyznaczania azymutu i szerokości
geograficznej z pomiaru kąta Paralaktycznego gwiazdy bie
gunowej iza pomocą drugiej gwiazdy pomocniczej. Do meto
dy tej skonstruowano w 1953 r. specjalny przyrząd na
sadkowy, umieszczany na obiektywie lunety, dla pom5≡ru
kata pozycyjnego gwiazd. Z innych badań należy wymie
nić przystosowanie w 1954 r. teodolitu astronomicznego
Wild T-4 do dokładnego wyznaczania poprawki czasu me
todą Zingera. Praca ta wzbudziła duże zainteresowanie w
kraju i za granicą (Szwajcaria). Interesujący był również,
opracowany już w 1945 r., projekt tak zwanego „triangastru” — narzędzia do wyznaczania długości i szerokości
geograficznej iz obserwacji par gwiazd na równych wyso
kościach. Oprócz wymienionych przyrządów skonstruowa
no również nasadki ułatwiające wykonywanie obserwacji
oraz lunetę do przybliżonego wyznaczania azymutu, za
opatrzoną w system kół wsoółśrodkowych w miejscu krzy
ża nitkowego. Należy również podkreślić znaczenie nauko
we i praktyczne wyników badań błędów instrumentalnych,
a przede wszystkim zmienności położenia noziomej osi
obrotu lunety przy obserwacjach astronomicznych. Nie
mniej ważne były badania ,metod prowadzenia obserwacji
oraz opracowania nowych sposobów redukcji przy wvznaczaniu azymutów z obserwacji gwiazdy biegunowej. Ogól
nie należy podkreślić, że dzięki modernizacji i podniesieniu
dokładności pomiarów astronomicznych można było zało
żyć nowoczesna sieć krajowa punktów LarJace’a z wyzna
czonymi długościami, szerokościami i azymutami oraz nowa
sieć punktów niwelacji astronomicznej z pomiarem dłu
gości i szerokości. Wysoka precyzja sieci punktów astro
nomicznych była jednym z -podstawowych czynników, któ
re umożliwiły założenie polskiej triangulacji państwowej
o światowym znaczeniu.
Z dalszych Dolskich prac astronomicznych o szczególnym
znaczeniu naukowym należy wymienić opracowanie teor`ɪ
i kierowniczy udział Polski w międzynarodowej operacji
wyznaczeń różnic długości geograficznych. Prace te zapo
czątkowane w 1955 r.. doprowadziły do Dowiazania pod
stawowego punktu astronomiczno-geodezyinegn Polski —
Borowa Gdra — z punktami »odstawowymi państw sąsied
nich — Poczdam, Pecny, Budapeszt, Sofia, w ramach po
wyższych badań i pomiarów wyznaczono międzynarodowa
sieć długościową z bardzo wysoka dokładnością, co kwali
fikuje zastosowaną tu polska metodę do wykorzystań’a jej
dla badań ruchów kontyn°nt6w.
Pomimo dużych trudności technicznych w zakresie apa
ratury naukowej uruchomiono służbę czasu we wszystk’ch
trzech obserwatoriach Ostronomiczno-Seodezyjnvch w Bo
rowej Górze, Borowcu i Józefosławiu oraz służbę ruchu
bieguna w Borowcu i Józefosławiu. Stacje w Borowej Gó
rze i Borowcu uczestniczą w międzynarodowej shiżb’e cza
su koordynowanej przez Bureau International de !Η,*eυr<
w Paryżu, a Obserwatorium w Borowej Górze i°st także
uczestnikiem
służby
czasu
koordynonowanej
przez
WNIIFTRI w Moskwde. Ooracowane wvniki obserwacji
ogłaszane sa w Cyrkularzach stacji. W 1966 r. nrz<w∣m∙adzono kampanie pomiarowa dla wyznaczenia różnic dłu
gości w trójkącie Drezno—Poczdam—Borowiec nrzy współ
udziale wszystkich trzech stacji. W ramach służbv ruchu
bieguna opracowane wyniki regularnych wyznaczeń szero
kości geograficznej przesyłane sa do Centralnego Bhira
TPMS w Mizusawie (Janonia) i do Obserwatorium w Borvżu — dla wykorzystania przez STR. Wvniki te publiko
wane są w ..Monthly Notes of the TMPS” oraz we włas
nych cyrkularzach stacji. Z badań w zakresie służby sze-
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rokości na uwagę zasługuje między innymi opracowanie
polskiej metody obserwacyjnej zastępującej „pary talcottowskie” przez pary grup gwiazd.
W dziedzinie geodezji satelitarnej prowadzone są od
1957 r. regularne obserwacje SSZ przy współpracy z Aka
demią Nauk ZSRR, która gromadzi wyniki obserwacji sa
telitarnych. Opracowano w Polsce oryginalne metody wy
równania i obliczania sieci triangulacji satelitarnej na pod
stawie wyników obserwacji synchronicznych SSZ oraz
podjęto badania nad obliczeniem triangulacji z obserwacji
niesynchronicznych SSZ. Z innych wyników badań pol
skich w zakresie geodezji satelitarnej wymienić należy kry
teria dokładności modelu sieci triangulacji kosmicznej oraz
nową oryginalną metodę wyznaczania pozycji równikowych
z obserwacji fotograficznych.
Należy również wymienić ekspedycje naukowe, podczas
których geodeci polscy dokonali wyznaczeń współrzędnych
geograficznych i azymutu w ciągu nocy polarnej 1957/58
na Spitsbergenie oraz pozycji geograficznej stacji geofi
zycznej w Cha-Pa w Wietnamie.
Ważnym osiągnięciem w pracach astronomiczno-geodezyjnych było opracowanie i wydanie w Polsce podręcznika
„Méthodes d’Astronomie Geodesique pour la zone inter
tropicale”.
Z kolei na podkreślenie zasługują osiągnięcia naukowe
i techniczne w dziedzinie grawimetrii geodezyjnej i geo
dezji dynamicznej. Badania grawimetryczne rozwinęły się,
podobnie jak w astronomii geodezyjnej, na bazie praktycz
nych potrzeb dla założenia sieci astronomiczno-geodezyjnej
i niwelacji precyzyjnej oraz dla dalszej .modernizacji tych
sieci. Już w 1955 r. przedstawiono po raz pierwszy w Pol
sce materiały grawimetryczne i astronomiczne w postaci
danych liczbowych i map, niezbędnych dla rozwiązania
podstawowych problemów państwowych osnów geodezyj
nych. Opracowano wówczas koncepcję wykorzystania istnie
jących materiałów i uzupełnienia ich nowymi pomiarami
grawimetrycznymi i przeprowadzono naukową analizę dokładnościową. Równocześnie wyszkolono niezbędną kadrę
specjalistów z tego zakresu.
W dalszym rozwoju geodezyjnych badań grawimetrycz
nych wykonane zostały prace konieczne dla zapewnienia
właściwej jednostki grawimetrycznej oraz powiązania po
ziomu odniesienia z systemem poczdamskim, przy wyko
rzystaniu pomiarów prowadzonych w kraju dla poszukiwań
geofizycznych, w roku 1958 opracowano sposób cechowa
nia sieci grawimetrycznej w oparciu o wyniki sieci wa
hadłowej. Było to wówczas jedno z pierwszych tego ro
dzaju opracowań na świecie. Następnie założono bazy do
cechowania grawimetrów:
Gdańsk—Warszawa—Kraków,
Krakow-Zakopane, Góra Dylewska-Frombork. Systembaz
utrzymywany jest w stałej aktualności i wykorzystywany
do bieżących prac pomiarowo-badawczych. Wykonano rów
nież nawiązania grawimetryczne Szczecin—Poczdam i War
szawa—Budapeszt, co zapewniło jednolity poziom odniesie
nia do badań grawimetrycznych z państwami sąsiednimi.
Podobnie cechowanie grawimetru na bazach NRD i CSRS
zabezpiecza jednolitość jednostki grawimetrycznej z krajami
przylegającymi do Polski. Rozwinęła się także kartografia
grawimetryczna dla potrzeb geodezyjnych, między innymi
opracowano po raz pierwszy jednolitą mapę anomalii
Faye’a i oryginalną metodę hipsograficzną sporządzania tych
map dla obszarów górskich.
Obserwatorium w Borowcu prowadziło przez pewien
okres regularne obserwacje pływów skorupy ziemskiej za
pomocą precyzyjnego grawimetru i wahadeł poziomych.
Wyniki pomiarów przekazywano do Międzynarodowego
Centrum w Brukseli. Obecnie organizowana jest specjalna
stacja badania pływów skorupy ziemskiej w Książu. Pod
czas jednej z polskich ekspedycji geodezyjnych dokonano
nawiązania grawimetrycznego aparatem czterowahadłowym stacji im. Dobrowolskiego na Antarktydzie do punktu
podstawowego w Warszawie.
Wśród osiągnięć naukowych należy następnie wymienić
prace pionierskie z dziedziny magnetyzmu ziemskiego wy
konane w zakresie zainteresowań geodezyjnych przy współ
pracy z ośrodkami geofizycznymi. W wyniku badań teoretycznych i pomiarów wydano pierwszą mapę izogon Polski
dla epoki 1955.0, przeprowadzając jej aktualizację w ko
lejnych okresach pięcioletnich.
W latach 1957—1959 założcno sieć magnetycznych punk
tów wiekowych i wykonuje się dalsze okresowe jej obser
wacje. Od 1958 r. prowadzone są prace nad rejestracją
i rozkładem przestrzennym zmian pola magnetycznego. Wy
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konano nawiązania magnetyczne z obserwatoriami innych
krajów: Niemegk w NRD (1956), Rude Skov w Danii (1957),
Krasna Pachra w ZSRR (1958), Tihany na Węgrzech (1959).
Opracowano koncepcję jednolitych map magnetycznych
Europy środkowej, co jest dużym wkładem geodezji pol
skiej do rozwoju badań naukowych.
Problematyka osnów geodezyjnych wysunęła również po
trzebę prac naukowych nad elektromagnetycznymi pomia
rami odległości, które rozwinęły się w Polsce w kierunku
badań możliwości zastosowania istniejących instrumentów
oraz konstrukcji własnych dalmierzy. W wyniku badań
opracowano i opublikowano w 1953 r. zagadnienie zastoso
wania interferencji do pomiarów długości z oryginalnymi
koncepcjami do budowy aparatury. W ramach dalszych ba
dań zostały zrealizowane koncepcje zastosowania dalmie
rzy elektromagnetycznych do zakładania osnów zarówno
podstawowych, jak i szczegółowych (w geodezji gospodar
czej). Powstały również wspomniane już poprzednio, orygi
nalne konstrukcje telemetrów, wykonane przez polskich
elektroników przy współpracy geodetów (KG-1, OG-1, RG-I
i produkowany już seryjnie tranzystorowy telemetr RG-10).
W ścisłym powiązaniu z zagadnieniami .osnów geodezyj
nych rozwinęły się również w Polsce na szeroką skalę ba
dania w zakresie rachunku wyrównawczego i metod obli
czeń geodezyjnych. Prace naukowe w tej dziedzinie, pod
jęte od razu po wyzwoleniu, nawiązały do badań przedwo
jennych i osiągnęły wysoki poziom w skali światowej. Wy
razem uznania na terenie międzynarodowym było między
innymi powierzenie Polsce przez Międzynarodową Unię
Geodezyjno-Geofizyczną organizacji w Krakowie pierwszego
Międzynarodowego Sympozjum Obliczeń Geodezyjnych w
1959 r., a następnie organizacji i przewodnictwa Specjal
nej Grupy Studiów Obliczeń Geodezyjnych w Międzyna
rodowej Asocjacji Geodezji. Osiągnięcia geodezji polskiej
w tej dziedzinie powstały ,na drodze rozszerzenia i udosko
nalenia zastosowania rachunków tabelarycznych do obli
czeń geodezyjnych i rachunku wyrównawczego za pomocą
algebry krakowianowej, algebry jądrowej i algebry ciągów
wielowymiarowych oraz symboli pomocniczych. Nowe me
tody obliczeń przyniosły duże efekty ekonomiczne w pra
cach geodezyjnych osiągnięcia zostały wyróżnione w kraju
indywidualną nagrodą państwową w dziedzinie nauki, przy
znaną S. Hausbrandtowi.
Dalsze badania w zakresie obliczeń geodezyjnych poszły
w kierunku automatyzacji obliczeń przy wykorzystaniu ma
szyn cyfrowych i statystycznych. Zastosowano maszyny
statystyczne do zakładania ewidencji gruntów. Szczególne
znaczenie dla rozwoju geodezji miały prace nad wprowa
dzeniem do produkcji geodezyjnej elektronowych maszyn
cyfrowych
konstrukcji
polskiej
UMC-1,
UMC-10,
ODRA 1003, które wykorzystuje się szeroko do obliczeń
geodezyjnych, astronomicznych i grawimetrycznych. Dużym
sukcesem geodezji polskiej było skonstruowanie specjali
stycznej maszyny matematycznej typu GEO do obliczeń
geodezyzjnych.
Wśród badań matematycznych związanych z zakładaniem
osnów geodezyjnych należy jeszcze wymienić teoretyczne
opracowania metod wyrównania sieci triangulacyjnych kątowo-liniowych i liniowych (trilateracji) przy założeniu jak
najmniejszego zniekształcenia układów obserwacyjnych,
prace dotyczące transformacji współrzędnych geodezyjnych
oraz analizy dokładności różnego rodzaju sieci geodezyj
nych przy użyciu metody najmniejszych kwadratów.
Rozwój nowoczesnych metod obliczeń geodezyjnych, przy
szerokim zastosowaniu rachunku krakowianowego i auto
matyzacji, wpłynął na powstanie pewnych nowych kierun
ków w badaniach i w produkcji we wszystkich dziedzinach
geodezji.
Dalsze prace w dziedzinie pomiarów podstawowych,
astronomii geodezyjnej i grawimetrii oraz przetwarzania
informacji geodezyjnych mają na celu stałe podnoszenie
ilości i jakości danych, koniecznych dla ciągłej moderni
zacji i zwiększania dokładności sieci astronomiczno-geode
zyjnej, grawimetrycznej, niwelacji precyzyjnej i innych
państwowych osnów geodezyjnych.
Po założeniu nowoczesnej sieci astronomiczno-geodezyj
nej i grawimetrycznej można było przystąpić do studiów
nad przebiegiem geoidy w Polsce i rozkładem odchyleń pio
nu. Badania nad względnymi odchyleniami pionu i odstę
pami geoidy od elipsoidy odniesienia wykonano przy łącz
nym wykorzystaniu danych geodezyjnych, astronomicznych
i grawimetrycznych. Opracowana mapa geoidy na terenie
naszego kraju w skali 1: 2 000 000 należy do czołowych

tego rodzaju studiów na świecie, dzięki wykorzystaniu przy
jej sporządzaniu danych obserwacyjnych o wysokiej do
kładności, czego brak jest dotychczas w wielu krajach.
W oparciu o nowoczesną sieć niwelacji precyzyjnej moż
na było podjąć już w 1957 r. badania nad współczesnymi
ruchami pionowymi skorupy ziemskiej. Opracowano meto
dy badań na obszarze całego kraju i na terenach górni
czych. Prowadzone są studia geodezyjne średniego pozio
mu morza wspólnie z Państwowym Instytutem Hydrolo
giczno-Meteorologicznym. Wykonano mapę współczesnych
ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski. Obecnie
Polska bierze udział w opracowaniu takiej mapy wspólnej
dla Europy wschodniej. Prace naukowe w tej dziedzinie
umożliwiają również badania wpływów ruchów pionowych
skorupy ziemskiej na wyniki niwelacji precyzyjnej.
W zakresie kartografii matematycznej ukazało się szereg
prac naukowych o podstawowym znaczeniu, przede wszyst
kim z teorii odwzorowań powierzchni, analizy i doboru
■najwłaściwszych odwzorowań kartograficznych i ujęcia
wektorowego zniekształceń Odwzorowawczych. W karto
grafii drobnoskalowej można zanotować szereg osiągnięć
naukowych i technicznych w ,dziedzinie redagowania i wy
dawania map poglądowych i specjalnych. Na szczególną
uwagę zasługują takie wydawnictwa, jak naukowy Atlas
Świata Zarządu Topograficznego Wojska Polskiego, Atlas
Świata PPWK, atlasy szkolne i inne.
W kartografii szczegółowej rozwiązano problemy teore
tyczne i techniczne jednolitej mapy topograficznej kraju
w skalach 1 : 25 000, 1 : 10 000 i 1: 5000 oraz mapy zasadni
czej podstawowej w skalach 1: 5000, 1: 2000 i 1 :1000. Wy
konane mapy mają szerokie zastosowanie przy realizacji
narodowych planów gospodarczych i dla obronności kraju.
Z innych badań w dziedzinie kartografii o podstawowym
znaczeniu praktycznym należy wymienić prace z zakresu
redagowania map i reprodukcji kartograficznej, jak zasady
kartowania form terenów Polski, prace z zakresu topono
mastyki kartograficznej, opracowania nowych oryginalnych
warstw grawerskich negatywowych i pozytywowych oraz
techniki reprodukcji dokumentacji kartograficznej i wyko
nywania map plastycznych, rozwiązanie zagadnienia auto
matyzacji procesu sporządzania modeli przestrzennych na
podstawie map Warstwdcowych itd.
W dziedzinie fotogrametrii na podkreślenie zasługują
między innymi następujące osiągnięcia: metoda zdjęć
quasi-celowanych, zdjęcia ze śmigłowca dla opracowań
Wielkoskalowych, aerotriangulacja analogowa dla opraco
wań Wielkoskalowych, aerotriangulacja analityczna w po
staci przestrzennej sieci kątowej. Należy wymienić również
takie prace, jak przetwarzanie perspektywiczne dla opraco
wań afinicznych, do wykonywania dokładnych opracowań
na instrumentach uproszczonych oraz przy opracowaniach
specjalnych dla potrzeb geologii. Z innych prac na uwagę
zasługują metody opracowań analitycznych oraz budowa
fotonakluwacza i szerokokątnej kamery naziemnej. Waż
nym osiągnięciem jest również koncepcja opracowania ma
py zasadniczej na podkładzie fotogrametrycznym.
W geodezji gospodarczej, obejmującej geodezję inżynieryjno-przemysłową i miejską, geodezję górniczą wraz z za
gadnieniami ochrony terenów górniczych i geodezyjne urzą
dzenia terenów rolnych, wyniki teoretycznych i doświad
czalnych badań porównawczych doprowadziły do ustale
nia zasad wykorzystywania metod klasycznych, fotograme
trii, fotointerpretacji oraz elektronicznych sposobów po
miarów i przetwarzania informacji geodezyjnych do opty
malnego rozwiązywania zagadnień technicznych i gospo
darczych w urbanistyce, gospodarce komunalnej, budow
nictwie ogólnym i przemysłowym, inżynierii, komunikacji,
geologii, górnictwie, rolnictwie, leśnictwie itd.
Wśród osiągnięć, geodezji gospodarczej można wymienić
modernizację istniejących i opracowanie nowych metod
zakładania osnów geodezyjnych podstawowych i szczegó
łów ych dla pomiarów’ topograficznych, inwentaryzacyjnych
i realizacyjnych zaτ0wno w ujęciu klasycznym jak i przy
zastosowaniu dalmierzy elektromagnetycznych do pomia
rów długości. Między innymi powstały oryginalne me
tody wyznaczania siatek realizacyjnych w budownictwie
przemysłowym. W zakresie pomiarów podstawowych w
górnictwie podziemnym osiągnięte wyniki badań nad kla
sycznymi metodami orientacji kopalń i nad zastosowa
niem giroteodolitów’, pozwalają na podniesienie dokładno
ści orientacji w miarę wzrostu głębokości kopalń, obniżkę
kosztów oraz skrócenie cząsu pomiarów wymagających

wyłączenia kopalni z ruchu. Zwiększone dokładności pod
ziemnych osnów poziomych zapewniają wysoką dokład
ność wymaganą przy realizacji prac przebitkowych na dłu
gich odcinkach w górnictwie i budownictwie tunelowym.
Interesujące są już wyniki zapoczątkowanych badań nad
zastosowaniem fotogrametrii przy zakładaniu osnów szcze
gółowych na obszarach 'zurbanizowanych.
W dziedzinie szczegółowych pomiarów inwentaryzacyj
nych i realizacyjnych dostosowano tradycyjne metody,
opracowano szereg nowych sposobów pomiarów i interpre
tacji ich wyników oraz skonstruowano Odpowdednie przy
rządy, biorąc pod uwagę zróżnicowane wymagania dokładnościowe zależnie od rodzaju prac oraz ekonomikę pomia
rów’. Można tu przykładowo wymienić takie opracowania
i metody, jak zastosowanie fotogrametrii lotniczej i foto
interpretacji w planowaniu przestrzennym, rolnictwie i leś
nictwie oraz fotogrametrii naziemnej i fotointerpretacji w
geologii poszukiwawczej i górniczej, w górnictwie odkryw
kowym i do inwentaryzacji obiektów budowlanych. Opra
cowano metodę pomiarów szczegółów leżących na jednej
płaszczyźnie pionowej oraz metody geodezyjnej inwenta
ryzacji i badań formy architektonicznej budowli zabytko
wych. Duże są osiągnięcia w zakresie badań metod regu
lacji krzywizn torów kolejowych. Rozpoczęto badania nad
metodami geodezyjnej obsługi budownictwa, co doprowa
dziło już do ustalenia zasad' operatywnego wykonywania
prac geodezyjnych przy wznoszeniu budowli z elementów
prefabrykowanych, konstruowaniu wysokich obiektów
i montażu budynków.’ z elementów wielkopłytowych. Roz
wiązanie niektórych specjalnych zagadnień pomiarów in
wentaryzacyjnych i realizacyjnych było ułatwione dzięki
dostosowaniu istniejących, i skonstruowaniu nowych przy
rządów. Można tu wymienić takie konstrukcje, jak niweIator drążkowy do pomiarów górniczych, przyrząd do pio
nowania elementów wielkowymiarowych w budownictwie,
Centrownik Iibelowy, elektroniczne przyrządy do geode
zyjnej lokalizacji przewodów podziemnych itd. Należy
wspomnieć również o badaniach, które rozwiązały zasto
sowanie niwelatorów hydrostatycznych do precyzyjnych
pomiarów wysokościowych w budownictwie oraz o pra
cach nad zwiększeniem dokładności niwelacji barometrycznej w górnictwie i trudno dostępnych terenach. Interesują
co zapowiadają się wyniki rozpoczętych badań nad geometryzacją złóż w górnictwie.
W dziedzinie urządzeń rolnych dostosowano teorię i prak
tyczne zasady planowania przestrzennego do aktualnych
potrzeb w planowaniu i zabudowie osiedli wiejskich oraz
w geodezyjnych urządzeniach terenów rolnych. W miarę
rozwoju problematyki przebudowy ustroju rolnego w kra
ju opracowywano zasady geodezyjne optymalnego przygo
towania podkładów mapowych, wykonywania w terenie stu
diów warunków przyrodniczych, demograficzno-społecznych
i gospodarczych oraz projektowania terenów budowlanych
i zagospodarowania obszarów rolniczych.
Na podkreślenie zasługują osiągnięcia w zakresie badań
odkształceń budowli i powierzchni terenu na obszarach gór
niczych i zurbanizowanych, łącznie z naukową interpreta
cją ich wyników.
W geodezji inżyinieryjno-przemysłowej prace teoretyczne
i doświadczalne doprowadziły do opracowania metod po
miarów i badań odkształceń wielkich budowli i urządzeń
przemysłowych w czasie budowy, montażu i eksploatacji.
Początkowo badaniami objęto zapory wodne, a następnie
w miarę rozwoju uprzemysłowienia i urbanizacji kraju
rozszerzono zakres badań również na budowle przemysło
we i wielkie obiekty budownictwa miejskiego. Istotnym
osiągnięciem geodezyjnym jest rozwijająca się coraz sze
rzej automatyzacja pomiarów odkształceń dzięki skonstruo
waniu szeregu przyrządów. Na przykład zbudowano ze-,
stawy instrumentów do zautomatyzowanego wyznaczania
odkształceń zapór wodnych i torów suwnic, urządzenia
fotoelektryczne oraz zestawy kamer fotograficznych i tak
■zwanych pionowników do pomiaru odkształceń obiektów
będących w ruchu, jak pieców obrotowych i innych, opra
cowano zasady zastosowania fototeodolitu do badań od
kształceń budowli itd.
W zakresie zagadnień ochrony powierzchni na terenach
eksploatacji górniczej dzięki szerokim geodezyjnym bada
niom doświadczalnym ustalono szereg wzorów empirycz
nych, pozwalających na coraz pewniejsze prognozowanie
wpływów eksploatacji na powierzchnię. W ostatnim okresie
rozszerzono zasięg badań z obszarów poszczególnych zakładów górniczych na kompleksowe studia regionajnę ęa-
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łych okręgów górniczych, jak rybnicki okręg węglowy,
legnicko-głogowski okręg miedziowy, zagłębie kopalnic
twa siarki. Opracowano modele sieci geodezyjnych dla
precyzyjnego wyznaczania zarówno względnych jak i bez
względnych poziomych i ∣pionowych przesunięć punktów
badanych, przy zastosowaniu bezpośrednich pomiarów dłu
gości (druty inwarowe i stalowe) i dalmierzy elektromag
netycznych oraz niwelatorów automatycznych. Przystoso
wano niwelator hydrostatyczny zwykły i skonstruowano
stacjonarny niwelator hydrostatyczny ze zdalnym impulso
wym odczytem w celu zautomatyzowania prac i podniesie
nia dokładności pomiarów wysokościowych dla badań od
kształceń powierzchni. Zbudowano analog fotoelektryczny, umożliwiający automatyzację wyznaczania wskaźni
ków deformacji terenu objętego eksploatacją górniczą
oraz prognozowania wpływów
eksploatacji na po
wierzchnię. Badania w zakresie ochrony powierzchni tere
nów górniczych mają podstawowe znaczenie gospodarcze,
ponieważ są wykorzystywane z pozytywnymi wynikami
przy projektowaniu eksploatacji złóż zalegających w fila
rach ochronnych dużych zakładów przemysłowych, miast
i osiedli oraz w filarach ochronnych dla szybów — bez
konieczności angażowania znacznych środków finansowych
na budowę nowych kopalni. Na przykład w górnictwie wę
gla kamiennego w 1969 r. wyeksploatowano z filarów
ochronnych ponad 40% całkowitego rocznego wydobycia.
W okresie XXV-Iecia ukazało się również szereg opra
cowań na temat postępowych tradycji i postaci w histo
rycznym rozwoju geodezji i kartografii polskiej. Wykona
no inwentaryzację niektórych historycznych materiałów
kartograficznych. Opracowano metodę badań zabytków
kartograficznych, która została zastosowana przy analizach
kartometrycznych i interpretacji treści map górniczych,
morskich i miejskich. Opublikowano szereg opracowań na
temat organizacji geodezji, ważniejszych prac, piśmiennic
twa i działalności wybitnych geodetów i kartografów w
różnych okresach historycznych.
Przytoczone przykłady wyników badań wykazują, że
działalność geodezyjnych ośrodków naukowych w powią
zaniu z produkcją geodezyjną w okresie minionego XXV-Iecia wniosła istotny wkład do zaspokajania podstawo
wych potrzeb gospodarki i kultury narodowej .oraz obron
ności kraju w zakresie geodezji i kartografii.
Jak wynika z podanego przeglądu działalności naukowej,
w XXV-Ieciu szereg zadań geodezji przekracza swymi za
gadnieniami granice kraju. Przy ich rozwiązywaniu ele
mentem ułatwiającym, a w pewnych przypadkach nawet
niezbędnym dla osiągnięcia celu, jest szeroka kooperacja
mi ędzy n arod owa.
Polska służba geodezyjna i nasze ośrodki naukowe od
szeregu lat rozwijają żywą i ścisłą współpracę ze służba
mi geodezyjnymi państw socjalistycznych oraz w ramach
wielostronnej współpracy akademii nauk krajów socjali
stycznych, gdzie koordynowane są podstawowe zadania
naukowe i techniczne w dziedzinie geodezji i kartografii.
Współpraca naukowa na terenie wymienionych akademii
nauk obejmuje problematykę geodezyjną w Komisji „Pla
netarne Badania Geofizyczne (KAPG) oraz w ramach INTERKOSMOSU (poprzednio NIKS). Do programu współ
pracy geodezyjnej w tych organizacjach włączono takie
zagadnienia jak: grawimetria, niwelacja precyzyjna, dal
mierze, geoida, ruchy skorupy ziemskiej, geodezja sateli
tarna. Polsce powierzono w KAPG funkcję sekretarza nau
kowego tej Komisji (mgr inż. W. Krzemiński), przewod
nictwo Podkomisji VI — Geodezja i Grawimetria (prezes
GUGiK B. Szmielew), Grupy Roboczej nr VI.1 — Badania
grawimetryczne (dr J. Bokun) i Podkomisji — Geodezja sa
telitarna Interkosmosu (doc. W. Dobaczewska), oraz ko
ordynację współpracy pomiędzy KAPG i służbami geode
zyjnymi krajów socjalistycznych (prezes GUGiK B. Szmielew).
Ważną rolę dla rozwoju nauki i techniki odgrywa rów
nież udział polskich ośrodków geodezyjnych w międzyna
rodowej współpracy w ramach pięciu naukowych organi
zacji międzynarodowych. Są to: Międzynarodowa Unia
Geodezyjno-Geofizyczna MUGG (Union Geodesique et
Géophysique Internationale — UGGI) i jej Międzynarodo
wa Asocjacja Geodezji — MAG (Association Internationa
le de Géodésie — AIG). Komitet Badania Przestrzeni Kos
micznej — KBPK (Committe on Space Research —
COSPAR), Międzynarodowa Federacja Geodetów — MFG
(Fédération Internationale des Géomètres — FIG), Między
narodowe Towarzystwo Fotogrametryczne — MTF (Société
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Internationale de Photogrammetrie — SIP) i Międzynaro
dowa Asocjacja Kartograficzna — MAK (Association Carto
graphique Internationale — ACI).
W organizacjach tych przedstawiciele Polski pełnią sze
reg funkcji kierowniczych jak: członka Komitetu Finanso
wego MUGG (doc. S. Kryński), zastępcy sekretarza MAG
dla Europy Wschodniej (doc. S. Kryński), przewodniczące
go Wschodnioeuropejskiej Podkomisji Geodezji Satelitar
nej MAG (doc. W. Dobaczewska), przewodniczącego Spe
cjalnej Grupy Studiów — Obliczenia Geodezyjne MAÖ
(prof. Μ. Odlanicki), wiceprzewodniczącego Komisji —
Geodezja Inżynierska FIG (prof. T. Lazzarini). W kaden
cjach poprzednich Polacy kierowali dwiema innymi komi
sjami, w charakterze przewodniczącego (prof. Μ. Odlanicki) Komisji Literatury i Bibliografii Geodezyjnej FIG
(1961—1969), przewodniczącego (doc. W. Sztompke) i se
kretarza (dr A. Linsenbarth) Komisji Szkolenia, Termino
logii i Bibliografii MTF (1964—1968).
Zarówno w ramach wielostronnej współpracy krajów
socjalistycznych jak i ze strony światowych organizacji
międzynarodowych powierzane jest Polsce urządzanie kon
ferencji międzynarodowych w naszym kraju. Na przykład
w 1959 r. odbyły się w Krakowie 2 zjazdy: Sesja Komite
tu Permanentnego (FIG) i Międzynarodowe Sympozjum
Obliczeń Geodezyjnych pod auspicjami MUGG (UGGI).
W 1967.r., w Zakopanem, obradowało IX Międzynarodowe
Sympozjum i Konferencja Komisji — Badania Naukowe
za Pomocą Obserwacji SSZ (NINS), a w Warszawie od
była się TI Konferencja KAPG.
Szczególne korzyści przynosi czynny udział w międzyna
rodowych sympozjach pracowników naukowych przedsta
wiających tam wyniki polskich prac w postaci referatów,
którzy uczestniczą w dyskusjach i przenoszą na teren na
szych ośrodków osiągnięcia naukowe innych krajów, refe
rowane w toku obrad. Nawiązywane przy tej okazji kon
takty ułatwiają wymianę publikacji i doświadczeń nau
kowych.
Przedstawione formy współpracy międzynarodowej, jak
powierzenie Polakom funkcji kierowniczych w zakresie
programowania i koordynacji prac, zlecanie organizacji
konferencji międzynarodowych w Polsce oraz zapraszanie
autorów naszych do referowania prac polskich i do udziału
w dyskusjach na międzynarodowych sympozjach, są to do
wody uznania instytucji międzynarodowych i zagranicz
nych ośrodków dla polskich osiągnięć naukowych i tech
nicznych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Istotne znaczenie dla prawidłowego roziwoju nauki
i techniki ma właściwa organizacja planowania i koordy
nacji działalności w zakresie szkolenia kadr, wykonywania
badań i zadań technicznych w skali krajowej. Zadania te
na odcinku nauki w dziedzinie geodezji i kartografii po
wierzone są, jak już podano we wstępie referatu. Komi
tetowi Geodezji PAN, który przy szerokim udziale przed
stawicieli ośrodków naukowych i resortu geodezji wyko
nywał w okresie XXV-Iecia okresowe analizy rozwoju kadr
naukowych oraz bazy materialnej i technicznej na tle stanu
i potrzeb badań naukowych i zadań gospodarczych. Ważną
rolę w tej dziedzinie odgrywa również działalność innych
organów kolegialnych, jak rad wydziałów szkół wyższych,
Rady Naukowej IGiK oraz Rady Geodezyjnej i Kartogra
ficznej MSW.
W ramach ostatnich dyskusji i opracowań Komitetu
Geodezji PAN ustalane są obecnie podstawowe zadania
naukowe w planie 5-letnim 1971—1975 i w planie perspek
tywicznym. Wśród tych zadań zarysowują się następujące
główne kierunki badań.
W dziedzinie geodezji wyższej:
— badanie Ziemi jako bryły i jako powierzchni geome
trycznej (kształt i rozmiary Ziemi, wzajemne położenie kon
tynentów),
— badanie Ziemi jako ciała fizycznego (pole siły cięż
kości, pole magnetyczne),
— badanie zmian zjawisk zachodzących .na Ziemi w cza
sie (ruchy skorupy ziemskiej, zmiany pola siły ciężkości
ruchu kontynentów, ruchy bieguna).
W dziedzinie kartografii:
— analiza i przetwarzanie danych w zakresie zjawisk
przyrodniczych, demograficznych i gospodarczych dla ce
lów geodezyjno-kartograficznych z uwzględnieniem teorii
informacji.

W geodezji gospodarczej:
— badania geodezyjno-kartograficzne w zakresie zagospo
darowania kraju z uwzględnieniem ochrony powierzchni
i środowiska przyrodniczego przed skutkami eksploatacji
górniczej oraz uprzemysłowienia i urbanizacji kraju.

Realizacja przyszłych podstawowych zadań naukowych
wymagać będzie przyspieszenia kształcenia kadr nauko
wych, modernizacji obserwatoriów i pracowni laboratoryj
nych oraz dalszej koncentracji wysiłków wszystkich ośrod
ków badawczych.

JERZY WOJTKIEWICZ
Wrocław

Klub użytkowników Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
w geodezji
W dniach 25—26 września 1970 r. odbyło się we Wrocła
wiu, w siedzibie NOT, zebranie organizacyjne Klubu Użyt
kowników ETO w geodezji. W zebraniu wzięło ud¿al
46 przedstawicieli delegowanych przez 23 instytucje. Poza
tym uczestniczył w nim kierownik ośrodka obliczeniowego
w przedsiębiorstwie geodezyjnym w Pradze (CSSR) inź. Ro
man Bubak.
Przewodniczący Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu
inż. Włodzimierz Nadanski powitał serdecznie zebranych
w murach piastowskiego Wrocławia, wskazując na szero
kie zastosowanie maszyn elektronicznych w każdej niemal
dziedzinie życia gospodarczego.
Przewodniczący zebrania doc. dr Jerzy Gaździcki, we
wstęnym przemówieniu nakreślił cele i zadania mającego
powstać klubu. Koncepcja ta — choć nienowa — jak
stwierdził doc. J. Gaździcki — mogła dopiero obecnie być
zrealizowana, gdy posiadamy już kilkanaście ośrodków
obliczeniowych wyposażonych w elektroniczne maszyny
cyfrowe, odpowiednią kadrę specjalistów w dziedzinie
przetwarzania informacji geodezyjnych oraz, gdy na wyż
szych uczelniach rozszerza się zajęcia dydaktyczne z za
kresu geodezyjnych zastosowań ETO. Prowadzi się również
prace konstrukcyjne dotyczące urządzeń cyfrowych dostoso
wanych do potrzeb geodezji, a w szczególności buduje się
specjalizowane maszyny GEO-2.
Występujące trudności, typowe zresztą dla wszelkich prac
z dziedziny postępu naukowo-technicznego, powinny być
przezwyciężone i to jest podstawowym zadaniem -organizo
wanego klubu. Pomoc klubu ma być uzyskiwana w trybie
stałej współpracy geodezyjnych ośrodków obliczeniowych.
Ważną formą działania jest wymiana doświadczeń i infor
macja o osiągnięciach i trudnościach w pracy poszczegól
nych ośrodków i specjalistów. Klub powinien również po
magać w stałym rozwijaniu i podnoszeniu kwalifikacji ka
dry zajmującej się problematyką ETO w geodezji.
Mgr inż. Wacław Kłopociński, przemawiając jako przed
stawiciel Zarządu Głów'nego i Głównej Komisji Techniki
SGP stwierdził, że stosowanie maszyn elektronicznych wy
maga wymiany informacji i doświadczeń. Inicjatywa pow
stania klubu jest cenna i ma spełnić nadzieje pokładane w
rozwoju ośrodków obliczeniowych, wykorzystaniu progra
mów oraz czasu pracy maszyn. Działalność klubu powin
na osiągnąć duże sukcesy tym bardziej, że jego zorgani
zowaniem zajął się wytrawmy znawca tematu doc. dr Je
rzy Gaździcki.
W imieniu przewodniczącego PKAPI, ministra prof.
Zbigniewa Jasickiego — powitał uczestników’ zebrania mgr
Waldemar Wiśniewski, który podkreślił, że skonsolidowa
nie się grupy specjalistów, ludzi, którzy wiedzą czego im
potrzeba do codziennej pracy i którzy wiedzą jak swoje
obowiązki trzeba spełniać, może wiele zdziałać dobrego.
W obecnej chwili działają zrzeszone w PKAPI następują
ce kluby: ODRA we Wroclawdu, MIÑSK w Katowicach,
ICL. w Gdańsku, ZAM w Warszawie, Mgr W. Wiśniewski

wyraził nadzieję, że również i obecnie organizowany klub
spełni te zadania, które wszyscy mają na myśli.
Witając zebranych w imieniu prezesa Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, dyrektor mgr inż. Paweł Niemczyk
zwrócił uwagę, że działalność GUGiK od szeregu lat prze
biega w kierunku wprowadzenia w geodezji, ugruntowania
i rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej. Wystarczy
przypomnieć pierwsze prace w 1958 r. na maszynie XYZ,
anastępnie w 1961 r. — na maszynie UMC-1. Należy pod
kreślić, że zastosowanie maszyny UMC-I dało w ciągu pół
tora roku takie efekty ekonomiczne, że całkowicie zwrócił
się koszt jej zakupu. Następne kroki to UMC-10, GEO-I
i GEO-2, no i oczywdście dalsze prace nad zaspokojeniem
potrzeb geodezji. Na zakończenie dyr. P. Niemczyk pod
kreślił, że będzie korzystne i pożądane, że nad tymi pra
cami roztoczy również opiekę organizacja społeczna jaką
będzie Klub Użytkowników ETO w geodezji.
Mgr inż. Stanisław Muszyński, witając zebranych w
imieniu Oddziału wojewódzkiego PKAPI zaznaczył, że
wszystkie działające obecnie kluby związane są z konkret
ną maszyną, na której rozwiązuje się różne problemy. No
wo organizowany klub natomiast jest pierwszym, który ma
orientację problemową. Jest to cenna inicjatywa dla na
szej gospodarki narodowej — zakończył swe przemówie
nie kol. St. Muszyński.
*
Po przemówieniach powitalnych wygłoszone zostały ko
munikaty na temat doświadczeń w zakresie geodezyjnych
zastosowań ETO.
Komunikat na temat dotychczasowych doświadczeń Wro
cławskiego Przedsiębiorstwa Mierniczego w zakresie sto
sowania ETO w obliczeniach geodezyjnych wygłosił mgr
inż. Jan Knappe. Przedstawił on rozwój stosowania ETO
we Wr. OPM, osiągane efekty, organizację pracowni, stan
oprogramowania maszyny UMC-I oraz rodzaj wykonywa
nych prac i zamierzenia na najbliższą przyszłość, które
idą w następujących kierunkach:
1. Zastąpienie maszyny UMC-I maszyną typu GEO-2,
z którego to faktu przewiduje się takie korzyści jak:
a) wykorzystanie jednolitego programowania opracowa
nego przez IGiK oraz korzystanie na bieżąco z programów
opracowywanych dla maszyny GEO-2,
b) obniżenie kosztów eksploatacji maszyny,
c) możliwości korzystania z maszyn GEO zainstalowa
nych w innych ośrodkach, w przypadku awarii własnej
maszyny,
d) uzyskanie dodatkowej powierzchni produkcyjnej, ze
względu na małe wymiary maszyny GEO.
2. Wykorzystanie EMC do obliczeń związanych z opra
cowaniami fotogrametrycznymi w aktualnie organizowanej
pracowni fotogrametrycznej.
3. Korzystanie z opracowań IGiK w dziedzinie automa
tyzacji procesów kartograficznych.
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Doświadczenia Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geode
zyjnego przedstawił mgr inż. Eugeniusz Pianko. W komu
nikacie swoim omówił on organizacje ośrodka oraz uzyski
wane efekty. Na uwagę zasługuje kilka cyfr zawartych w
komunikacie, a mianowicie:
a) wydajność 1 pracownika inżynieryjno-technicznego —
około 15 000 złotych miesięcznie,
b) uzyskane efekty ekonomiczne wyrażające się kwotą
140 000 złotych rocznie (produkcja dodatkowa — 280 000
złotych rocznie),
c) wykorzystanie czasu pracy maszyny = produkcja 77%,
testowanie 2%, naprawy 3%, inne 18%.
Mgr inż. Witold Gedymin z Instytutu Geodezji i Karto
grafii wygłosił komunikat na temat systemu MAPA 2,
który wchodzi do oprogramowania maszyny GEO-2. Jest
to rozbudowana wersja systemu MAPA 1, który to system
od ubiegłego roku jest stosowany w przedsiębiorstwach
geodezyjnych dla wykonywania obliczeń z zakresu geode
zji inżynieryjnej. System ten powstał przy współdziałaniu
WPG, natomiast koszty opracowania zostały pokryte przez
IGiK oraz Ministerstwo Gospodarki Komunalnej. System
MAPA 1 był opisywany swego czasu w Przeglądzie Geo
dezyjnym. System MAPA 2 składa się z:
— języka MAPA 2,
— programu głównego (MAPA 1),
— programu uzupełniającego,
— biblioteki programów wymiennych.
Odnośnie do biblioteki programów wymiennych, to znaj
dują się tam programy, z których każdy przyporządkowa
ny jest jednej instrukcji. Język MAPA 2 jest bowiem zbio
rem instrukcji: organizacyjnych’i geodezyjnych. Instrukcje
te przeznaczone są do sformułowania i zapisania treści
rozwiązywanych zadań.
Doc. Jerzy Gaździcki przedstawił krótki komunikat
o niektórych bieżących pracach Instytutu Geodezji i Kar
tografii, dotyczących oprogramowania maszyny GEO-2,
a mianowicie:
a) programach obliczenia objętości nasypów i wykopów,
b) systemie ewidencji gruntów w jednostkach admini
stracyjnych według grup rejestrowych.
W dyskusji obejmującej różnorodne zagadnienia nurtu
jące środowisko użytkowników ETO w geodezji, wiele
uwagi poświęcono między innymi problemom związanym
z efektywnością stosowania komputerów, organizacją oś
rodków, zaopatrzeniem w części zamienne maszyn oraz
dokształcaniem kadry specjalistów.
Mgr inż. Jerzy Rodzynkiewicz z AGH — Instytut Geo
dezji — postulował powstanie w ramach klubu sekcji zao
patrzenia, która miałaby może większy wpływ na zdoby
cie części zamiennych, gdyż rozproszone działania w tym
kierunku poszczególnych zakładów nie odnoszą skutku.
Mgr inż. Roman Roszak z Poznańskiego Okręgowego
Przedsiębiorstwa Mierniczego omówił programy opracowy
wane w tamtejszym ośrodku, a mianowicie:
1) program dotyczący opracowania kosztorysów, tak
zwany system PK (już opracowany),
2) program obliczeń poligonizacji różniący się od syste
mu PG 1, między innymi tym, że zapisuje w pamięci ma
szyny współrzędne wyjściowe dla ciągów II rzędu. Mów
ca wnioskował o wydawanie skróconego informatora o ist
niejących programach, podającego, czego program doty
czy, kto wykonał i gdzie można o nim zasięgnąć informa
cji.
Doc. dr Jerzy Gaździcki rozszerzając wypowiedź kol. R.
Roszaka wskazał, że:
1) prace związane z programowaniem powinny być
uprzednio skoordynowane na odpowiednim szczeblu, aby
różne ośrodki nie opracowywały tych samych programów,
2) programy powinny mieć sporządzoną dokumentację
w taki sposób, aby nadawały się w pełni do rozpowszech
nienia w innych ośrodkach.
Mgr inż. Roman Włodarczyk z Głównego Urzędu Geode
zji i Kartografii wspomniał o czasach sprzed kilkunastu
lat, kiedy padły pierwsze propozycje zastosowania maszyn
elektronicznych. Dziś stosowanie tej techniki w geodezji
staje się koniecznością dnia codziennego. Inicjatywa, en
tuzjazm i wiedza naszych kolegów pozwoliła na powolny,
ale systematyczny rozwój ETO. Szerzej rozwinęła się ona
dzięki Instytutowi Budowy Maszyn Matematycznych Po
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litechniki Warszawskiej i Instytutowi Geodezji i Karto
grafii. Kol. R. Włodarczyk nadmienił, że osiągnięcia te
zostały nagrodzone przez Przewodniczącego Komitetu Nau
ki i Techniki i Prezesa GUGiK.
Dr inż. Jerzy Szewczyk — Instytut Budowy Maszyn
Matematycznych — przedstawił szereg spostrzeżeń doty
czących technicznej strony eksploatacji maszyn GEO-2. Ce
lem projektodawców maszyny GEO-2, a więc IGiK i Po
litechniki Warszawskiej było zbudowanie maszyny możli
wie prostej w eksploatacji i niezawodnej w działaniu,
o małych gabarytach. Oczywiście maszyna niezawodna nie
oznacza, że nie potrzeba się nią zajmować. Wymaga bo
wiem także dobrego zabezpieczenia technicznego, właści
wej konserwacji i przestrzegania warunków eksploatacji
zalecanych przez producenta. Z praktyki napraw awaryj
nych wynika, że nie zawsze awarie te są powodowane
przyczynami technicznymi, dużo usterek wynika z nie
przestrzegania zasad programowania lub przygotowania
danych wyjściowych. Maszynie należy stworzyć warunki
w zakresie, jakie stawia producent. Mówca zwrócił szcze
gólną uwagę na odpowiedni dobór konserwatorów, a po
nadto na inne szczegóły techniczne związane z eksploata
cją maszyny i urządzeń pomocniczych.
Mgr inż. Zbigniew Dudek — Instytut Budowy Maszyn
Matematycznych PW omówił techniczne zagadnienia in
stalacji i eksploatacji maszyn cyfrowych z punktu widze
nia producenta. Od grudnia 1968 r. prowadzi się skrupu
latną analizę awarii, które zdarzają się zarówno w Insty
tucie jak i u użytkowników. W okresie 10 miesięcy na 10
maszyn zdarzyło się w sumie 82 awarie, zczego 51 — wy
darzyło się w Instytucie w 2—3-miesięcznym okresie bu
dowy i uruchamiania maszyn. Zastosowano zasadę, że kie
dy po uruchomieniu maszyna może być normalnie eksploa
towana przez Instytut, udostępnia się ją przyszłemu użyt
kownikowi na pewien okres czasu, co !przynosi obustron
ne korzyści. U użytkowników było 31 przypadków awa
rii. Częstotliwość występowania awarii, w zależności od
czasu zainstalowania maszyny, charakteryzuje się tym, że
w ciągu pierwszych 2 miesięcy jest większa, a następnie
maleje. Po okresie 8—10 miesięcy częstotliwość ta ustala
się i w chwili obecnej wynosi średnio 1 awaria w ciągu
2 miesięcy na 10 maszyn.
Charakterystyczne są warunki termiczne: podczas zimy
było wyjazdów do awarii 5, wiosną 8, latem 18. Z powo
du zużywania się części, zdarzyły się 24 awarie, 2 — wy
nikły z niedopatrzenia przez Instytut przy produkcji ma
szyny, pozostałe — z powodu niewłaściwej eksploatacji.
Instytut śledzi te wszystkie zjawiska celem maksymalne
go ich wyeliminowania.
Inż. Włodzimierz Nadański — WBGiUR we Wrocła
wiu — poświęcił wiele uwagi stosowaniu ETO w geodezji
oraz celowości powstania klubu.
Z wypowiedzi uczestników wynika, że istnieją wspólne
kierunki rozwoju samej techniki obliczeniowej, programo
wania, czy też występują kłopoty organizacyjne lub spo
wodowane awariami. Instalowana maszyna musi spełniać
określone zadania, musi być wykorzystana w jak naj
szerzej zrozumiałym zakresie usług geodezyjnych. Roz
dział maszyn musi być celowy i zorganizowany, usługi
ośrodków natomiast muszą być szybkie, dobre i tanie.
Mgr inż. Zdzisław Greger — Krakowskie OPM — omó
wił między innymi pracę ośrodka, który istnieje od 7 mie
sięcy, poruszył sprawę cen za usługi geodezyjne wyko
nywane na maszynie cyfrowej, kształtowanie się kosztów,
których wysokość niejednokrotnie jest uzależniona od ja
kości prac terenowych. Sprawą palącą jest brak części za
miennych.
Mgr inż. Wacław Kłopociński — WPG — stwierdził, ze
rachunek ekonomiczny jest nieodzowny, z drugiej zaś stro
ny >na zagadnienie ETO należy patrzeć kompleksowo i wy
ciągać te korzyści, jakie ona daje.
Mgr Waldemar Wiśniewski — NOT (Warszawa) — omó
wił prace innych klubów, podając przykłady współpracy
członków. Na przykład Klub ODRA publikuje periodycz
nie informacje na temat programów, które zostały wyko
nane u jakiegokolwiek użytkownika maszyn cyfrowych ty
pu ODRA. Na zgłoszenie innego członka — klub przeka
zuje te informacje nieodpłatnie. Analogiczna współpraca
wymiany programów istnieje w klubach: ZAM, MIŃSK
i ICL. Ten rodzaj współpracy rozszerzył się również na
zagranicę.

Mgr W. Wiśniewski podał również informację o rozmo
wach toczących się pomiędzy Zarządem Głównym NOT
i Ministerstwem Finansów na temat usankcjonowania dzia
łalności klubów przez uregulowanie strony finansowej,
gdyż strona prawna jest już ustanowiona. Chodzi o to,
aby klub wzorem innych stowarzyszeń mógł pobierać
składki członkowskie. Przy większej ilości członków obcią
żenie jakiejś instytucji wydatkami klubu jest niemożliwe.
Najistotniejszym momentem w pracach klubu — powiedżiał na zakończenie mgr W. Wiśniewski — jest wzajem
ne zaufanie członków i rzetelna wymiana informacji.

*
W ramach dyskusji wystąpił inż. Roman Bubak, który
zapoznał zebranych z aktualnym stanem automatyzacji
przetwarzania informacji geodezyjnych w Czechosłowacji.
Ośrodek obliczeniowy w praskim przedsiębiorstwie geode
zyjnym dysponuje obecnie maszynami ODRA 1003, ODRA
1013 oraz koordynatografem automatycznym szwajcarskiej
firmy CONTRAVERS. Zamierzenia inwestycyjne na naj
bliższą przyszłość obejmują zakup maszyny ODRA 1031
lub maszyny TESLA 200.

*
W dalszej dyskusji na interesujące tematy głos zabiera
li również koledzy: Kazimierz Mieczykowski z WSR w
Olsztynie, Witalis Wojciechowski ⅞ Poznańskiego OPM,
Michał Teodorowicz z Krakowskiego OPM, Zbigniew Śli
wiński z WPGGK w Kielcach, Stanisław Zaremba z Lu
belskiego OPM, Paweł Niemczyk z GUGiK, Zenon Biesaga z Zarządu Topograficznego WP.
W drugiej części zebrania podjęto dyskusję nad projek
tem regulaminu klubu oraz dokonano wyboru zarządu.
Przewodnictwo zebrania objął mgr inż. Władysław Barań
ski. W toku dyskusji nad projektem regulaminu dokona
no zmian i uzupełnień, po czym został on przyjęty przez
wszystkich zebranych.
Najistotniejszymi elementami regulaminu Klubu Użyt
kowników ETO w geodezji są między innymi następujące
postanowienia:
§2. Działalność swoją Klub opiera na regulaminie za
twierdzonym przez PKAPI, w porozumieniu ze Stowarzy
szeniem Geodetów Polskich.
§3. Działalność Klubu prowadzona jest w ramach PKAPI
i jest formą działalności SGP.
§6. Celem prac Klubu jest: szerzenie wiedzy i kultury
technicznej w dziedzinie automatycznego przetwarzania
informacji geodezyjnych; zwiększenie efektywności i roz
szerzanie zakresu geodezyjnych zastosowań elektronicznych
maszyn cyfrowych.
§8. Członkami Klubu mogą być:
— przedsiębiorstwa i instytucje stosujące ETO, które
są członkami zbiorowymi SGP,
— instytucje naukowe prowadzące badania w zakresie
automatycznego przetwarzania informacji geodezyjnych.
§16. Każdy członek Klubu uznaje za swe prawa i obo
wiązki:
1) wzajemne udzielanie informacji o metodach i progra
mach przetwarzania informacji geodezyjnych — stosowa
nych, opracowywanych lub planowanych do opracowania,
2) udostępnianie innym członkom Klubu, na ich życze
nie, programów na zasadzie wzajemnej wymiany doku
mentacji,
3) wzajemne udzielanie pomocy przy usuwaniu awarii,
łącznie z wypożyczaniem i wymianą części zamiennych,
4) wzajemne udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trud
ności zaopatrzeniowych,
5) udzielanie konsultacji,
6) udostępnianie na zasadach wzajemności czasu pracy
maszyny, w miarę możliwości nieodpłatnie.
Dokonano wyboru przewodniczącego oraz członków Za
rządu Klubu. Przewodniczącym został doc. dr Jerzy Gaździcki, wiceprzewodniczącymi — mgr inż. Wacław Kłopociński (WPG), i mgr inż. Michał Teodorowicz (Kr. OPM),

sekretarzem — mgr inż. Witold Gedymin (IGiK), członka
mi — dr inż. Jerzy Szewczyk (IBMM) i inż. Jerzy Wojtkeiwicz (Wr. OPM).
Napływające w toku zebrania wnioski podzielono na
6 grup, a mianowicie:
1. Części zamienne do EMC i urządzeń peryferyjnych.

Proponuje się utworzyć w ramach Klubu odzielną sekcję,
której działalność polegałaby na:
a) organizacji centralnego zaopatrzenia w części zamien
ne do EMC i urządzeń peryferyjnych,
b) dokonywaniu wymiany części zamiennych,
c) załatwianiu wypożyczeń dalekopisów pomiędzy ośrod
kami,
d) ewentualnym utworzeniu przy jednym z ośrodków
magazynu części zamiennych.
2. Przepisy bhp w ośrodkach ETO. Instrukcja ramowa
bhp w geodezji powinna uwzględnić zagadnienie parcy w
ośrodkach maszyn liczących.
3. Formy pracy w ośrodkach ETO. Klub inicjuje opra
cowanie odpowiednich formularzy danych geodezyjnych
stanowiących materiały podstawowe dla wykorzystania
obliczeń na EMC.
4. Szkolenie. Postuluje się zorganizowanie kursu progra
mowania obliczeń celem wykształcenia programistów dla
każdego ośrodka.

5. Działalność popularyzatorska:

a) działalność Klubu powinna być przedstawiana w for
mie informacji na łamach istniejących czasopism geode
zyjnych: Przegląd Geodezyjny, Informator IGiK,
b) w ramach informacji o działalności Klubu należałoby
publikować wyniki analiz ekonomicznych ośrodków ETO.
6. Oprogramowanie EMC:

a) proponuje się, aby Klub opracowywał i wydawał in
formator w sprawie opracowywanych programów obliczeń
geodezyjnych na EMC, z wyszczególnieniem następujących
danych:
— jakiego zagadnienia obliczeniowego program dotyczy,
— kto jest twórcą programu,
— możliwości otrzymania programu,

b) dla skoordynowania tematyki i zakresu programów
opracowywanych przez przedsiębiorstwa należy tematy te
umieszczać w zakładowych planach postępu techniczno-ekonomicznego oraz przewidzieć konsultacje z IGiK przy
ich realizacji;
c) proponuje się założenie i prowadzenie ewidencji
wszystkich opracowywanych programów geodezyjnych.
Przedstawione wnioski zostały przyjęte przez zebranych
i przekazane jako dezyderaty dla Zarządu Klubu do dal
szego ,opracowania.

*
W dniu następnym, to jest 26 września 1970 r. wszyscy
uczestnicy zebrania zwiedzili ZETO we Wrocławiu. Na
czelny dyrektor tego zakładu mgr Jerzy Trybulski w ser
decznych słowach powitał zebranych i w obszernym oraz
ciekawym omówieniu przedstawił problemy związane z bu
dową zakładu, opisał aktualnie wykonywane prace oraz
perspektywy rozwojowe ośrodka. Zwiedzający zapoznali
się w sposób szczegółowy z całym procesem przetwarzania
informacji, z maszynami i organizacją zakładu.
Należy podkreślić, że niedawno oddany do użytku bu
dynek ZETO posiada ładną architekturę zewnętrzną i we
wnętrzną, ciekawe rozwiązania funkcjonalne oraz pełną
klimatyzację.
Po zwiedzeniu ZETO, część uczestników dzięki uprzej
mości mgr Filipajtisa z ELWRO zapoznała się z produkcją
maszyn cyfrowych w tym zakładzie. Pozostali uczestnicy
odbyli wycieczkę autokarową, zwiedzając zabytki Wrocła
wia i piękny Park Szczytnicki, mieniący się kolorami je
siennych kwiatów i liści w blaskach ciepłego, wrześniowe
go słońca.
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Dr inż. KRYSTYNA KAMIŃSKA

UKD 528.45:528.58

Warszawa

Stabilizacja miejskich osnów geodezyjnych znakami ściennymi
Wstęp

Nietrwalosc gruntowych znaków poligonowych, które pod
czas prac związanych z przebudową ulic i sieci urządzeń
podziemnych szczególnie łatwo ulegają zniszczeniu, stała
się w wielu krajach przyczyną rozpoczęcia badań nad moż
liwością zastosowania innego rodzaju stabilizacji, takiego
który zapewniałby przetrwanie znaku w stanie nienaruszo
nym przez dłuższy okres czasu, a przy tym nie stwarzał
dodatkowych trudności w czasie przeprowadzania po
miarów.
Szczególną uwagę zwrócono na stabilizację ścienną, sto
sowaną już z powodzeniem w osnowie wysokościowej.
Badania nad możliwością zastosowania w mieście osnowy
stabilizowanej znakami ściennymi, przeprowadzono również
w ramach prac doświadczalnych Katedry Geodezji Inżynieryjno-Przemyslowej.

no, że jako znaki główne stosowane będą repery ścienne
takie, jakie najczęściej występują na danym terenie przy
stabilizacji sieci wysokościowej. Jako znaki pomocnicze zaś,
stosowane będą bolce metalowe wstrzeliwane w mur za
pomocą pistoletu. Ponieważ ani repery, ani znaki pomocni
cze nie będą miały wywierconych otworów określających
ich centr, na czas pomiaru, na obydwa znaki zakładane
będą specjalne nasadki. Centry znaku będą wyznaczać
igły celownicze nasadek. Projekt nasadek na znaki główne
i pomocnicze w skali 1: 1 przedstawiają rys. 2a i 2b. Właś
ciwe położenie nasadek na znakach ściennych będzie wów
czas, kiedy wyryte na ich czołowej powierzchni kreski i li
nia pionu będą się pokrywały. Takie ustawienie można
zrealizować za pomocą pionu sznurkowego. Po zaprojekto
waniu typów ściennych znaków zajęto się ustaleniem miej
sca ich osadzania. W wyniku przeprowadzonych rozważań
odnośnie sytuowania znaków ściennych ustalono, że:

Typy ściennych znaków poligonowych i związane z nimi
metody pomiaru

W ramach badań prowadzonych w Katedrze zajęto się
bliżej stabilizacją wieloznakową. Spośród proponowanych w
literaturze różnych sposobów stabilizacji szczególnie zain
teresowano się sposobem Diegterowa i Szipulina [1 i 2].
Diegterow proponuje stosowanie ściennej stabilizacji (2 zna
ki dla każdego punktu poligonowego), ale tylko w celu od
twarzania uprzednio wyznaczonych centrów (rys. 1), przy
czym zaleca, aby długości ramion wyznaczających były
równe odległości między znakami. Sposób Szipulina zaś po
lega na zastosowaniu przy wyznaczaniu punktu poligono
wego opracowanego przez siebie szablonu (taśmy metalowe
złączone przegubem, przymocowane do znaków za pomocą
pewnego urządzenia). W oparciu o powyższe wzory opra
cowano własną koncepcję stabilizacji ściennej. Przyjęto,

wpec,.

że znaki ścienne (rys. 1) powinny mieć określone współ
rzędne i powinny stanowić jak gdyby 2-znakową stabili
zację punktu poligonowego, zaś współrzędne jakichkolwiek
punktów tworzących w przyszłości linie pomiarowe mogą
być w razie potrzeby wyznaczone w oparciu o te znaki.
Stabilizacja ścienna punktów poligonowych nasunęła też
myśl połączenia osnów wysokościowej i poligonowej i utwo
rzenia osnowy jednolitej sytuacyjno-wysokościowej. Po
uważnym rozpatrzeniu zalet i wad tego sposobu stabilizacji
zdecydowano, że dalsze badania doświadczalne przeprowa
dzone będą w oparciu o stabilizację 2-znakową. Jeden ze
znaków typu reperu będzie znakiem głównym, posiadają
cym 3 współrzędne, drugi — znak pomocniczy będzie miał
tylko współrzędne płaskie, w szczególnych przypadkach,
gdy tego będą wymagały warunki terenowe, może być sto
sowana stabilizacja 3-znakowa (1 znak główny i 2 znaki
pomocnicze). Po ustaleniu rodzaju stabilizacji i założeniu,
że projektowana osnowa będzie się znajdować w mieście
starym i będzie wykorzystywać w miarę możliwości istnie
jące znaki wysokościowe, zaprojektowano odpowiednie ty
py znaków. Dla ujednolicenia znaków w przyszłej osnowie
sytuacyjno-wysokościowej należało raczej dostosować się
do znaków już istniejących. W związku z tym zdecydowa-
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Rys. 3a. Projekt nasadki na znak główny

1. Znaki główne należy stabilizować podobnie jak repe
ry (w ścianach budowli trwałych) na wysokości od 0,5 do
0,7 m nad terenem.
2. Znaki pomocnicze powinny być sytuowane na jednej
wysokości ze znakami głównymi.
3. Odległość znaku pomocniczego od głównego należy
określać przed ich Zastabilizowaniem, w oparciu o założo
ną dokładność wyznaczenia i ustalone podczas wywiadu
odległości przyszłych punktów roboczych od bazy; punkty
robocze powinny się znajdować w pobliżu Symetralnej
bazy.
Mając zapw>jektowane typy znaków oraz określony spo
sób i miejsce ich sytuowania przystąpiono do ustalenia

metody prowadzenia pomiarów i wyznaczania współrzęd
nych znaków ściennych. Zdecydowano, że współrzędne zna
ków wyznaczane będą w oparciu o pomierzone elementy
a, b, α1 i a2 z punktów poligonu roboczego (rys. 3). Punkty
poligonu roboczego stabilizowane będą prowizorycznie tak,

gdzie: Az (r — A)... kąt kierunkowy linii r—A.
Kontrolę przeniesienia współrzędnych stanowić będzie
bezpośredni pomiar odległości między znakami ściennymi
(rys. 5). Jeśli kontrola przez pomiar odległości nie będzie
możliwa, to należy przeprowadzić ponowne niezależne wy
znaczenie współrzędnych z dodatkowego stanowiska (rys. 6).
W oparciu o ścienne znaki wyznaczane będą następnie
przyszłe punkty linii pomiarowych. Nowe punkty mogą
być tak obrane, że będą się pokrywały z położeniem daw
nych punktów poligonu roboczego lub mogą znajdować się
w zupełnie innych, bardziej dogodnych dla obecnych po
trzeb miejscach. W pierwszym przypadku wyznaczenie
punktu roboczego sprowadzi się do odtworzenia jego po
przedniego położenia, w oparciu o znane z katalogu współ
rzędnych długości ramion wcinających. W drugim przy
padku nowe położenie punktu roboczego wymagać już bę
dzie określenia jego współrzędnych, które wyznaczane będą
za pomocą wcięcia liniowego.

Na wznowionym lub nowo wyznaczanym punkcie robo
czym należy dla kontroli pomierzyć kąt między ramionami
wcinającymi i porównać go z wielkością obliczoną według
wzoru Carnota. Pomiar kąta można zastąpić pomiarem od

Rys. 2b. Projekt nasadki na znak pomocniczy

aby można było centrować nad nimi instrument z dokład
nością ± 1 mm. Pomiary kątowe i liniowe na tych ciągach
przeprowadzane będą zgodnie z instrukcją B-III. Pomiar

cinka AN (rys. 7), który powinien równać się wartości
obliczonej z poniższego wzoru:
b1 + a1 + AB1
------ d + d‘
ANt = di
(2)
odległości od punktu poligonu roboczego do znaku ścien
nego wykonywany będzie w sposób pokazany na rys. 4.
Odległości odczytywane będą bezpośrednio przez pionownik optyczny. Obliczenia współrzędnych centrów znaków

ściennych wykonywane będą po obliczeniu i wyrównaniu
współrzędnych punktów ciągu poligonu roboczego, według
prostej zależności, zgodnie z rysunkiem 3:
Xa = Xr +a cos Az(τ-A)
Xa = Yr+asinAz(τ-A)

gdzie d — okrągła ilość metrów (na przykład 2 m), odłożo
na na ramieniu wcinającym b [3J.
Stabilizacja Wieloznakowa może jednak budzić pewne
zastrzeżenia natury ekonomicznej (więcej znaków oraz wię

cej prac terenowych i kameralnych związanych z wyzna
czeniem współrzędnych), dlatego badaniami objęto również
stabilizację 1-znakową. Przyjmując te same jak wyżej za
łożenia projektowe, to znaczy, że osnowa zakładana będzie
w mieście starym i w miarę możliwości włączane będą do
niej istniejące znaki wysokościowe zdecydowano, że do sta
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bilizacji użyte będą znaki typu reperu oraz nasadki przed
stawione na rys. 2a.
Sposób prowadzenia pomiarów w osnowie o stabilizacji
1-znakowej będzie taki sam jak w osnowie o stabilizacji
Wieloznakowej, to znaczy ciągi robocze według instrukcji
B-III, a dodatkowe elementy liniowe tak jak pokazano
na rys. 4. Ponieważ w osnowach o stabilizacji 1-znakowej
brak jest kontroli wyznaczenia współrzędnych znaku (jak
to ma miejsce przy stabilizacji 2-znakowej) ustalono, że
współrzędne każdego znaku ściennego wyznaczane będą
dwukrotnie z dwóch różnych stanowisk (rys. 8a, b). Za

gdzie:
A∑(A1- 1) = Az(A1- A2) + φ; Az(A1- Γ) = Az(A1- A2) + φ
Az(A2-2) = Az(A2-Al)-C-, Az(Ai-2') = Az(A2-A1)-Y
Zgodnie z rys. 9 kąty φ i φ', a następnie ε i ε' można obli
czyć z podanych niżej zależności:
φ, = á - /
φ = γ+δ
γ' = 100s — α'
γ = 100s— a
K
δ = arc cos —
L
gdzie k = m—n = asina — bsinβ;

i ostatecznie:

ɑsɪnɑ
gdzie ω =-------tɪɪ

K
φ = 100s —a —arc· cos —-

pun
sow
V,
pun
D
reg∣
2)
nu
3)
moi
rzęi
V
wo
WZ(

1√

ε = 400s — (a + β + φ)

ostateczne współrzędne znaku ściennego , przyjęta będzie
średnia arytmetyczna z dwóch wyznaczeń z tym, że roz
bieżność między tymi wyznaczeniami nie powinna prze
kraczać dopuszczalnych granic określonych analizą dokład
ności. Wyznaczanie współrzędnych nowych punktów ro
boczych w oparciu o stabilizację jednoznakową najlepiej
objaśnia rys. 9. Przy tym rodzaju stabilizacji występuje
konieczność jednoczesnego wyznaczenia współrzędnych

dwóch punktów 1 i 2, które tworzą linię pomiarową. Przy
wyznaczaniu współrzędnych tych punktów dla uzyskania
kontroli zastosowano jak gdyby odwrotne wcięcie liniowe.
W oparciu o znaki ścienne A1 i A2 wyznaczane będą nie
tylko współrzędne punktów zasadniczych 1 i 2, ale i po
mocniczych 1' i 2'. Punkty pomocnicze będą się znajdo
wały dokładnie na linii 1—2 lub na jej przedłużeniu, w
założonej kilkumetrowej odległości od punktów zasadni-,
czych. Do obliczenia współrzędnych punktów 1, 1', 2, 2'
potrzebne będą współrzędne znaków A1 i A2 oraz wielkości
a, a, d1 i b, β, d2, pomierzone w terenie. Pomiar odcin
ków a, b, di i d2 odbywać się będzie znanym już sposobem,
a pomiar kątów a i β wykonywany będzie ze stano
wisk 1 i 2, przy czym sygnalizację celów na punktach ro
boczych stanowić będą tarcze sygnałowe zaopatrzone w pio
ny optyczne, a na znakach ściennych szpilki celownicze
nasadek.
Współrzędne punktów 1 i Γ oraz 2 i 2' będą określane
z następujących wzorów:
X1 = Xa, +a CosAz(A1-I)
Y1= Y4t +a YmAz(A1-Y)
X1, — xA,+ d1cos Az(A1-V)
Y1, = YA1 + dlsin Az(A1-V)

(3a)

i analogicznie:
X2 = Xa, + b cos Az (A2 — 2)

Yi = Ya, +b sin Az(Al-2)
X2, = XA, + di cosAz(A2 — 2')
Y2- = Ya,+di sin Az(Ai-2')

66

(4)

K
<p' = arc∙cos----- (- arc sinω — 100s
ψ
L
ε' = 400s — α — φ — (200s — β')
ε' = 200s - (a + φ - β')
b sin β

gdzie β' = arc ∙sin -------- = arc sinΘ
d2

Kontrolę wyznaczenia współrzędnych punktów 1 i 2 sta
nowić będą obliczone odległości 1—1' i 2—2', które powinny
się równać założonym, znanym długościom odcinków C1
i c2. Opisany wyżej sposób określania współrzędnych no
wych punktów roboczych będzie z pewnością kłopotliwy
i pracochłonny, dlatego opracowano dodatkowo jeszcze je
den, w nieco innym ujęciu.
Sposób ten najłatwiej będzie objaśnić na rys. 10. Przede
wszystkim przyjęto, że pomocnicze punkty 1' i 2' nie będą
dowolnie usytuowane na boku 1—2, ale będą spodkami
prostopadłych znaków ściennych. Ponadto kąty a i β nie
będą mierzone, ale wyliczane z pomierzonych wielkości li
niowych. W wyniku takiego położenia punktów pomocni
czych odcinek d1 będzie równy odcinkowi m, a odcinek
d2 = n. Długości prostopadłych m i n nie byłyby więc obli
czane, ale mierzone bezpośrednio w terenie. Wyznaczanie
spodków prostopadłych odbywałoby się za pomocą węgielnicy z tym, że położenie ich na prostej 1—2 byłoby kon
trolowane teodolitem ustawionym w punkcie 1 lub 2, Do
kładność wyznaczenia kąta prostego za pomocą węgielnicy
nie jest zbyt wysoka i dlatego wyznaczony punkt pomocni
czy może nie znajdować się idealnie w miejscu spodka
prostopadłej (rys. 10). Powstałe odchylenie x wpływa jed
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nak minimalnie na mierzone długości prostopadłych (błąd
Am jest rzędu 0,2 mm przy m = 20 m), a co za tym idzie
i na współrzędne punktów 112 wyznaczanych według wzo
rów (3) i (4). Natomiast zdecydowanie duży wpływ będzie
ono miało na współrzędne punktów 1' i 2' (przez kąt γ).
W związku z tym obliczanie współrzędnych tych punktów,
a następnie odcinków kontrolnych c1 i c2 byłoby niecelo
we. Ujemną stroną tego sposobu jest więc brak kontroli
wyznaczenia współrzędnych poszczególnych punktów two
rzących linię pomiarową.
Analizy dokładności

Decyzję wykonania pomiarów podanymi wyżej metoda
mi poprzedziło szereg analiz, w ramach których określano
między- innymi wielkości błędów nowo wyznaczanych

SP
wɔ
ki

punktów tworzących linie pomiarowe, w zależności od sto
sowanych metod.
Wyznaczane w oparciu o stabilizację 2-znakową nowe
punkty robocze obarczone będą następującymi błędami:
1) błędem położenia punktu poligonu roboczego, z któ
rego były przenoszone współrzędne na znaki ścienne — mr,
2) błędem przeniesienia współrzędnych z punktu poligo
nu roboczego na poszczególne znaki ścienne — mpr,
3) błędem wyznaczenia nowego punktu roboczego za po
mocą wcięcia liniowego, przy założeniu bezbłędności współ
rzędnych znaków ściennych AiB — mw.
Według wstępnej analizy dokładności, błąd położenia no
wo wyznaczonego punktu roboczego można będzie wyrazić
wzorem:
m⅜ = m? + 2m2r + n⅛
(5)

Ad 1. Błąd położenia dowolnego punktu poligonu robo
czego można określić w oparciu o znane z literatury [4]
wzory, przy założeniu, że znane są pewne elementy cha
rakteryzujące ten ciąg, jak długość, kształt, długość łącz
nicy między pierwszym i ostatnim punktem, błędy pomia
rów kątowych itp.
Ad 2. Błąd przeniesienia współrzędnych z punktu poli
gonu roboczego na znaki ścienne A lub B — mpr można
wyznaczyć drogą różniczkowania wzorów (1) po podsta
wieniu do nich wyrażenia na kąt kierunkowy: Az (A — r) =
= Az [r — (r + 1)] + ɑɪ.
Ad 3. Błąd wyznaczenia punktu roboczego za pomocą
wcięcia liniowego, przy założeniu bezbłędności współrzęd
nych znaków ściennych można określić w oparciu o poję
cie wstęg wahań. Zgodnie z literaturą [5] będzie on odpo
wiadał połowie średniej długości przekątnych figury błędu.
W celu określenia błędu przeniesienia współrzędnych,
wynikającego wyłącznie z tytułu pomiaru elementów wy
znaczających, wielkości Xr, Yr i Az [r — (r + 1)] uznano za
stałe, różniczkując wzory (1) tylko względem zmiennych
α i α. W wyniku tego działania (po przejściu od różniczek
do błędów) można określić wielkości τηχΑ i niyA jako
funkcje ma i ma Błąd położenia punktu A, wynikający
tylko z przeniesienia będzie więc równy:
mA = mxa + mYA = mPr

x
x
mpr = atmi + m2

(6)

Po połączeniu błędów mpr (dla obydwu znaków A i B)
i mw w jeden
∏⅛2 = 2nipr+mJ,
błąd położenia nowego punktu roboczego można wyrazić
wzorem:
m⅛ = m2 + mr'2
(7)

Należy zauważyć, że błąd m'r w porównaniu z błędem mr
musi być znikomo mały, w przeciwnym bowiem przypadku
błędy położenia poligonu roboczego m, musiałyby być
mniejsze niż te, jakie dopuszcza instrukcja B-III. Inaczej
mówiąc wystąpiłaby konieczność zwiększenia dokładności
pomiaru sieci roboczej, co z kolei pociągnęłoby za sobą
zwiększenie nakładu pracy i kosztów.
W celu zorientowania się w rzędzie wielkości błędu m'r
i ustalenia jego dopuszczalnej wielkości, określono znanymi
sposobami [5, 6 i 7] (dla trzech różnych długości ramion
wyznaczających) wartości składowych ma ma i mw. Wyni
ki obliczeń przedstawia tablica 1.

W tablicy 1 wstawiona została maksymalna wartość błę
du mpr, określona dla przeniesienia współrzędnych na znak
z punktu poligonu roboczego, znajdującego się w odległości
20 m. Jak wynika z tablicy błąd m'r nawet dla maksymal
nie oddalonych punktów nie przekracza +1 cm. Można
więc do dalszych rozważań przyjąć( że m'r = ± 1 cm. Po
równując tę wielkość z najmniejszymi błędami punktów
miejskiej osnowy można się przekonać, że jest ona bardzo
mała. Najmniejszy błąd punktu miejskiej sieci poligono
wej, do której dowiązana była sieć doświadczalna, wy
nosił ± 2 cm. Wpływ błędu m, na. wielkość błędu nowego
punktu roboczego m,R, w przypadku wartości mr = ± 2 cm,
będzie rzędu lθo∕o. Przy większych wartościach ∣mr∣ > 2 cm,
wpływ błędu m'r = ± 1 cm będzie jeszcze mniejszy.
Podobną analizę dokładności przeprowadzono dla przy
padku, gdy nowy punkt roboczy wyznaczony był w opar
ciu o stabilizację 1-znakową. W wyniku tej analizy stwier
dzono, że również i w tym przypadku błąd m'r nie prze
kraczał ± 1 cm.
Ponadto w ramach powyższych analiz ustalono także:
1) dopuszczalną rozbieżność między pomierzoną i obli
czoną ze współrzędnych długością odcinka AB (rys. 7) lub
c (rys. 9), którą określono wzorem:

Δ ≤ ∣√2m2r+ m2 I
(8)
gdzie mi — błąd bezpośredniego pomiaru odcinków AB
lub c;
2) dopuszczalną rozbieżność między dwoma wyznaczenia
mi współrzędnych znaku A, przy stabilizacji 1-znakowej,
którą można przedstawić następującym wzorem:

∣l∕Λ⅛H-dy2∣ ≤ mpr
(9)
gdzie Ax i Ay — różnice między współrzędnymi znaku A
określonymi z dwu stanowisk.
Osnowa doświadczalna

Po przeprowadzeniu rozważań teoretycznych odnośnie do
rodzaju stabilizacji ściennej i metod przeprowadzenia po
miarów w takich osnowach przystąpiono do zaprojektowa
nia, a następnie założenia osnowy doświadczalnej. Zapro
jektowana osnowa doświadczalna ma kształt obwodnicy
z przewiązaniem i stanowi typowy układ 2-węzłowy do
wiązany 2-punktowo do sieci miejskiej o stabilizacji grun
towej. Jest to sieć I klasy, rzędu II. Składa się na nią 5 cią
gów. Osnowa doświadczalna otrzymała stabilizację 2-zna
kową, ponieważ może ona służyć do badań nad obydwoma
rodzajami stabilizacji. Do stabilizacji użyto znaków przed
stawionych na rysunku 2a, b. Punkty robocze stabilizo
wano zwykłymi gwoździami. Na założonej osnowie prze
prowadzono dwukrotnie niezależne pomiary, raz jak na
osnowie o stabilizacji 1-znakowej, drugi — jak na osno
wie o stabilizacji 2-znakowej. Po przeprowadzeniu pomia
rów zgodnie z podanymi wyżej metodami obliczono dwu
krotnie, oddzielnie dla każdej metody, współrzędne zna
ków ściennych.
Kontrola wyznaczenia współrzędnych w obydwu rodza
jach stabilizacji wykazała, że powstałe odchyłki nie prze
kroczyły wielkości dopuszczalnych, określonych wzora
mi (8) i (9). Następnie, w oparciu o niektóre znaki ścienne
wyznaczono nowe punkty robocze tworzące linie pomia
rowe. Punkty te wyznaczono również w oparciu o dwa
rodzaje stabilizacji. Podczas prowadzenia wszelkich prac
(terenowych i kameralnych) związanych z określeniem
współrzędnych znaków ściennych, a następnie współrzęd
nych nowych punktów roboczych, notowany był czas. Pe
wien pogląd na pracochłonność wyznaczania współrzędnych
znaków ściennych w zależności od metod pomiaru zwią
zanych z różnym rodzajem stabilizacji może dać tablica 2.
Tablica 2

Tablica 1

——
Długość
bazy AB
w mm

Długość ramion
wcinających

a

Odległość
p. punktu
Λ od bazy
w m

÷mtf
w min

ɪ mpr∕max
w mm

mr
w mm

w m

6
w m

6,5

4,3

3,6

2,5

3,0

2,7

4,8

6,5

8,0

7.6

7.0

3,2

2,7

5,0

6,5

18,0

17,8

17,5

7,0

2,7

8,0

Czas w min.

Rodzaj pracy
Prace przygotowawcze i pomocnicze
Pomiary kątowe
Pomiary liniowe
Razem prace połowę
Prace kameralne

Ogółem

Rodzaj stabilizacji w osnowie
2-znakowa

1-znakowa

325
341
362

371
401
350

1028
1880

1122
1940

2908

3062
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W tablicy 2 nie podano czasu związanego z założeniem
i pomiarem poligonu roboczego, ponieważ będzie on taki
sam dla obydwu rozpatrywanych metod. Podobna tablica
czasów została również sporządzona dla prac związanych
z różnymi sposobami wyznaczania współrzędnych nowych
punktów roboczych. Ponieważ jednak liczba wyznaczanych
punktów była niewielka, nie będzie więc można w pełni
scharakteryzować pracochłonności poszczególnych sposobów,
a jedynie przeprowadzić pewne porównania.
I tak, ogólny czas wyznaczania nowych punktów robo
czych w osnowie (prace połowę i kameralne) wyniósł:
— metodą wcięcia liniowego (stab. 2-znakowa)
206 min
— metodą biegunową z kontrolą (stab. 1-znakowa) 260 min
— metodą liniową bez kontroli (stab. 1-znakowa) 200 min.
Wnioski

Opracowane analizy, otrzymane wyniki obliczeń oraz ta
blice czasów pozwoliły na wyciągnięcie następujących
wniosków:
1. Osnowy jednolite (sytuacyjno-wysokościowe) o stabili
zacji ściennej mogą być z powodzeniem stosowane jako
geodezyjne sieci miejskie, ale na terenach o dość inten
sywnej i trwałej zabudowie. Są one niewątpliwie bardziej
ekonomiczne i pod względem technicznym bardziej przy
datne.
2. W osnowach tego typu należy raczej stosować stabi
lizację 2-znakową, w szczególnym przypadku 3-znakową
tym bardziej, że czas związany z wyznaczeniem i kontrolą
współrzędnych znaków jest nawet nieco krótszy niż przy
stabilizacji 1-znakowej (tablica 2).
3. Wyznaczenie współrzędnych nowych punktów robo
czych tworzących linie pomiarowe, w oparciu o stabiliza
cję wieloznakową jest bardziej proste i mniej pracochłon
ne niż w oparciu o stabilizację 1-znakową. Sprowadza się
ono do zwykłego wcięcia liniowego, które daje stosunkowo
wysoką dokładność.
Nawet przy ulicach szerokich wyznaczanie współrzęd
nych nowych punktów roboczych jest znacznie łatwiejsze
w oparciu o stabilizację wieloznakową niż o 1-znakową
(szersze omówienie tego zagadnienia znajduje się w spra
wozdaniu z przeprowadzonych badań).
4. Elementy wyznaczające współrzędne znaków ścien
nych, jak i elementy wyznaczające współrzędne nowych
punktów roboczych należy mierzyć w sposób podany wy
żej (w treści artykułu), gdyż tylko w tym przypadku m'r
będzie mniejszy od 1 cm, a wtedy pomiary na ciągach ro
boczych będą mogły być wykonywane według instruk
cji B-III.

5. Rachunek współrzędnych znaków ściennych, jak i obli
czenia pośrednie powinny być prowadzone do 1 mm.
W ten sposób uniknie się błędów z tytułu zaokrągleń ma
jących duży wpływ na wyznaczenie współrzędnych nowych
punktów roboczych.
6. Opisy topograficzne sporządzane dla znaków ścien
nych, oprócz współrzędnych tych znaków i danych okreś
lających ich położenie powinny zawierać współrzędne pła
skie odpowiadającego im punktu poligonu roboczego oraz
odległości od znaków, dla ewentualnego wznowienia. Ma
tryce opisów topograficznych powinny być sukcesywnie
uzupełniane długościami ramion wcinających oraz współ
rzędnymi punktów roboczych, które kiedykolwiek byłyby
wyznaczane w oparciu o dane znaki ścienne, aby w razie
potrzeby można było z nich korzystać.
7. Znaki typu B (rys. 2b) należy zastąpić innym, bar
dziej trwałym rodzajem bolca, gdyż ten, który zastosowano
dotychczas w sieci, nie zdał egzaminu; jest on zbyt krótki
i nie wiąźe się dostatecznie mocno z murem. Dlatego bar
dzo szybko i łatwo ulega zniszczeniu.
Słuszność wymienionych wyżej wniosków została stwier
dzona w zakresie przeprowadzonych badań.

LITERATURA
1. P. F. Diegterow: — Geodezija i Kartografija, r. 1962/2
2. Praca zbiorowa — Inzyniernaja geodezja, Wyd. I. Kijów, 1965 r.
Artykuł W. D. Szypulina
3. K. A. Losew — Geodezija i Kartograflja. 1963/5
4. N. N. Stiepanow — Geodezja w gorodskom Stroitielstwie.
Tom I. Osnownyje geodezyczeskije roboty. Moskwa 1959
5. T. Lazzarini — Wykłady Geodezji II. Warszawa 1967
6. A. F. L i u t z — Razbiwka krupnych soorużeni. Moskwa 1957
7. Instrukcja B-III Poligonizacja techniczna
8. T. Nas kr ę t — Praca dyplomowa „Ścienne punkty poligo
nowe stosowane w Związku Radzieckim i związane z tym
zmiany metod pomiaru”. Warszawa 1964
9. J. Żaczek, K. Dąbrowski — Praca dyplomowa „Wy
korzystanie istniejących reperów ściennych jako znaków poli
gonowych. Warszawa 1965
10. J. Gi!. W. P e r k o w s k i — Praca dyplomowa „Metody po
miaru miejskich sieci poligonowych stabilizowanych znakami
ściennymi”. Warszawa 1965
11. H. Andrzejewski, D. Pankowski — Praca dyplomo
wa „Porównawcza analiza dokładności i pracochłonności po
miaru osnowy poligonowej w oparciu o podwójne i pojedyn
cze znaki ścienne”. Warszawa 1967

LEOPOLD PIECZYŃSKI

UKD 528.022.6(100.1):629.19

Warszawa

Wyznaczanie kierunków przestrzennych z synchronicznych obserwacji sztucznych satelitów
oraz ich wykorzystanie dla celów geodezji
W wyniku obserwacji sztucznego satelity otrzymuje się
jego współrzędne topocentryczne, deklinację δ i kąt go
dzinny t. Zgodnie z oznaczeniami (rys. 1) wektor jednostko
wy topocentrycznego kierunku ze stanowiska I do sztucz
nego satelity S będzie miał składowe wyrażone wzorem:
a (cos ó, ∙ cos Ti, cos · <5, sin τ,, sin <5,∙)

(1)

Podobnie wektor jednostkowy topocentrycznego kierunku
ze stanowiska K do sztucznego satelity S będzie miał skła
dowe wyrażone wzorem:
6(cos<‰∙cosτjt, cos<⅛∙sinτ*, sin<5⅛)

(2)

Poszukiwany jest wektor jednostkowy kierunku przestrzen
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nego łączącego stanowisko I ze stanowiskiem K. Jego skła
dowe będą:
c(cι,<⅛<⅛)"

(3)

c(cos/Lcosy, cos/?·siny, sin/î)

(4)

lub
Stanowiska obserwacyjne i sztuczny satelita w momencie
obserwacji określają płaszczyznę, którą nazwiemy płasz
czyzną obserwacyjną. Wektor normalny tej płaszczyzny
obliczymy wzorem:
Ν = a×b
(5)
otrzymując jego składowe

N(N1,Nt,Nt)
(6)
Możemy również obliczyć jego współrzędne równikowe go
dzinne, to znaczy deklinację:
N0
tg⅞y≈ ---*-=
(7)
j/ÑJ+Ñj
i kąt godzinny
N0
⅛tλ=(8)
Wektor jednostkowy będzie określony wzorem:
Ñ
∏= -

(9)

a jego składowe wzorem:
n (cos⅛v∙eosrʌ, cos0jv∙sinLv > sɪnðjv)
(10)
Dwie pary synchronicznych obserwacji sztucznego satelity
pozwolą wyznaczyć wektor jednostkowy kierunku prze
strzennego jako krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn obser
wacyjnych. Wyrazimy to wzorem:
N1× Nn

nych równikowych' godzinnych z biegunem w punkcie B.
Pozostałe punkty mają współrzędne:
I(δi, τi), K(δ∣e, τk), N(0jv. τκ).C(β, y)
Punkt N jest biegunem koła wielkiego przechodzącego
przez punkty I i K. Z trójkąta BNC wynika:
— sinω = sinβ∙sin<5jv + cos∕i∙cos<5jv∙cos(τjv — y)
(16)
Lewą stronę wzoru (15) możemy rozwinąć w szereg z po
minięciem wyrazów wyższego rzędu. Otrzymamy:
βω
βω
— sinco0 — cosco0 ------ Aß — cosco0 ------ ∆γ = v0
(17)
oβ
βγ
Przyjmując wartości przybliżone współrzędnych kierunku
przestrzennego (β0, γ0) otrzymamy (na rys. 2) punkt C0,
zaś z trójkąta BNC wzór:
-sincυ0 = sin∕J0 ∙ sin ðʌ + cos∕l0 ∙cos <5jv∙∞s(jΓ!V-/o)
(18)

Kąt trójkąta B N C0 o wierzchołku w punkcie C0 oznaczy
my jako (90o — ψo). Wówczas, różniczkując wzór (16) bę
dziemy mogli napisać:

(11)

I Ν1× Nu
W przypadku większej ilości obserwacji synchronicznych
należy wyrównać materiał obserwacyjny, aby otrzymać

(19)

βω

----- = — cos y0 - cosp0

(20)

βγ

zaś wzór (17) przybierze formę:
— sinω0 + cosco0∙sinφ0 ∙ ∆β + cosω0∙cosy0∙cos∕)0∙ ∆γ — V0 (21)

Dla obliczenia współczynników przy niewiadomych mamy
wynikające z trójkąta B N C0 wzory:
cosco0∙sinψ0 = cos∕⅛ ∙sin⅛v — sin∕J0∙cos<⅛,-∙ cos(τiy — 70) (22)
cos co0 - cos y0 = cos ⅛v ∙ sɪn (*N — yt.)

(23)

lub*otrzymamy z ich podzielenia wzór:
tgy0 = cosj80-tg⅝v-cosec(τjv-y0)-sinβ,-ctg(τjv-y0) (24)

najprawdopodobniejszą wartość kierunku przestrzennego.
Podstawowym warunkiem, który możemy wykorzystać przy
wyrównaniu jest warunek komplanarności wektorów jed
nostkowych a, b, c. Warunek ten wyrazimy wzorem:
0lblct = O

(12)

Indeksy t oznaczają, że są to wartości teoretyczne, bez
błędne. W rzeczywistości prawa strona wzoru (12) nie bę
dzie równa zero, ale będzie pewną funkcją błędów wiel
kości wyznaczonych z obserwacji. Ponieważ te błędy są
przypadkowe i wzajemnie niezależne, zatem ich funkcję
możemy również uważać jako elementarny błąd przypad
kowy. Napiszemy więc:
δfcc = v
(13)
Równanie (13) będziemy uważali za równanie poprawek.
Wykorzystując wzory (5) i (9) przekształcimy je do po
staci:
nc = v0

(14)

Wzór ten wyraża niespełnienie (wskutek błędów obser
wacji) warunku ortogonalności wektorów hic. Wreszcie,
oznaczając kąt zawarty między wektorami n i c jako
(90o + ω), będziemy mieli:
-sinω = v0

(15)

Na rysunku 2 przedstawiona jest pomocnicza kula o jed
nostkowym promieniu. Na kuli obieramy układ współrzęd

Rys. 2

Powyższe sformułowania stanowią ogólne rozwiązanie za
gadnienia wyznaczania wyrównanego kierunku przestrzen
nego. W oparciu o nie rozpatrzymy obecnie metody pro
ponowane i stosowane przez różnych autorów, zachowu
jąc kolejność chronologiczną.
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Zgodnie z rysunkiem 2 napiszemy równanie:
COSμ0⅛hg1

Metoda Vaisali
Przyjmujemy: sin ωo ⅛ ω0, cos ωo
1
Wówczas równanie (21) przybierze kształt:
— ω0 + siuψ0∙ JjS+cosψ0∙cos∕S0∙ Jy = t⅛

(25)

Z rysunku 2 wynika, że kąt ψo jest w przybliżeniu kątem
między kołem wielkim przechodzącym przez punkty IiK
a kołem godzinnym przechodzącym przez punkt C0. Może
my zatem napisać:
cosψ0⅛⅛∙s

(26)

gdzie » jest jednostkowym wektorem ,normalnym koła go
dzinnego przechodzącego przez punkt Co. Jego składowe
wyraża wzór:
s(siny0- cosy0, 0)

(27)

Metoda Zagolowicza
Wykorzystujemy wzór (13), składowe wektorów wyrazając wzorami (1), (2), (3). Otrzymujemy:
cosój-cosT;

cos ói-sin Ti

cos 6∣c∙ cos Tfc

cos ófc· sin Tfc

sin <5,
sindfc = V

ɑi

C2

C3

(28)

Rozivijamy wyznacznik. Po kilku przekształceniach otrzy
mujemy:
(tg0fc∙sinτ, — tg ói-sin T
*) ■ — + (tg ó¡-cos Tfc- tg óf cos τι)
C3

+ sin(τfc — Ti) = v¿

Jest

to

równanie

— i —. Po
c,

c,

ich

poprawek

o

dwóch

obliczamy

wyznaczeniu

c3
(29)

niewiadomych

współrzędne

równikowe godzinne kierunku- przestrzennego za pomocą
wzorów:

(30)
cI

C1

c,

c,

tgy= — : —

(31)

Metoda Veisa
Zakładamy znajomość przybliżonych geocentrycznych
wektorów wodzących stanowisk obserwacyjnych, to znaczy
wektorów XijYi, (rys. 1). Wektor jednostkowy przybliżo
nego kierunku przestrzennego obliczymy wzorem:
⅞=.,xt∙~¾

(32)

∣χ⅛-¾l

Na rysunku 2 wnosimy punkt X∣0(φ>0. ζ,∙0) ,gdzie g>,∙0, ż,-0 oznaczają
przybliżone współrzędne geocentryczne stanowiska I. Pro
wadzimy koło wielkie przez punkty X.o ɪ C0 oraz drugie
koło wielkie prostopadłe doń i przechodzące przez punkt
Co. Wówczas zgodnie z dalszymi oznaczeniami rys. 2 mamy:
V⅛ = ∕⅞ + 9o
(33)
Wykorzystamy to wyrażenie we wzorze (21) kładąc jedno
cześnie cos ωo 1. Otrzymamy:
— sinωu + cos∕<0 - [cosg0 ∙(cosjS0∙ Jy) + sing0∙ ∆β] + sinμ0∙[ siu q„
- (cos/S0 -Jy) + cos q0 ∙ ∆β] = v0
(34)
Jeśli będziemy traktować wszystkie elementy w otoczeniu
punktu Co jako płaskie na płaszczyźnie stycznej do kuli
w punkcie C0, wtedy wyrażenia występujące we wzorze (34)
w nawiasach kwadratowych możemy uważać za wyrażenia
transformujące z dotychczasowego układu współrzędnych
na układ nowo wprowadzony, skręcony o kąt q0- Zatem
równaniu (34) nadamy formę:
— sin ω0 + cos μ0 - J g1 + sin μ0 - Jg2 = V0
(35)
Csie nowo przyjętego układu współrzędnych zdefiniujemy
następująco:
(36)
g» = co

Xi. × Xlc.
gl — i—
— i
∣χ⅛×χj⅛l

gl = gt×gl
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(37)
38)

(39)

sinμ0 Sź ń ∙g2
(40)
Po wyznaczeniu niewiadomych Jg1 i Jg2 możemy dokonać transformacji odwrotnej stosując wzory:
cosj3u-Jy = cosg0. Jg1-sing0∙ Jg2
(41)
∆β = singu∙ Jg1 + cosg0∙ Jg2
(42)
dla obliczenia kąta q0 wykorzystujemy wynikający z trójkąta B X1C0 wzór:
ë 9u

cosφ,0∙sin(y0- Zi0)
sin g>,∙0 - cos∕i0 — cos g⅛0 - sinji0 - cos(y0 — λ⅛)

(43)

Metoda Milberta
Ze wzoru (14) wynika:
V0 = c-ñ ń- c

(44)

oraz po zsumowaniu:
[vj] = ê · [ñ n] - c
(45)
Poszukujemy bezpośrednio minimum tej funkcji, bez układania poszczególnych równań poprawek. Stosując interpretację geometryczną możemy równanie (45) uważać za
równanie elipsoidy. Funkcja osiągnie minimum, gdy wektor
jednostkowy c promienia wodzącego elipsoidy będzie się
pokrywał z kierunkiem największej osi elipsoidy. Do zna
lezienia kierunków osi elipsoidy służy równanie trzeciego
stopnia, które rozwiązujemy drogą kolejnych przybliżeń.
Metoda Arnolda
Przyjmując wartość przybliżoną wektora c możemy na
pisać:
c = c0 -}- dc
(46)
przy czym

ðe

δc

di = ⅜- - ∆β+
- Jy
(47)
dβ
dy
Równanie (14) przyjmie formę:
_ dc
n- i<>+ n ■ — ∙ ∆β + n — ∙ ∆γ = vQ
(48)
dβ
OV
Aby otrzymać pochodne cząstkowe wektora c różniczkuje
my wzór (4). Otrzymamy:
ć)c
— (—sinjS0∙cosy0, — sinjS0∙siny0, cos∕S0)

θβ

di
dy

— (—cos/J0∙sin70, CosjS0-Cosy0, 0)

(49)

(50)

Po obliczeniu iloczynów skalarnych występujących we wzo
rze (48), przekonamy się łatwo, że wzór ten jest identycz
ny z wzorem (21). Wzór (48) mnożymy stronami przez C0 —
przybliżoną długość linii IK, przechodząc w ten sposób
do miary liniowej. Otrzymamy
_ dc
_ dc
cQ-n-iQ + cQ n-— ∙ ∆β + co∙n∙ — ∙ ∆γ = vA
dβ
dy
Metoda Papovic i’ego
Ze wzorów (3) i (4) wynika:
-=CtgjS-Cosy

(51)

(52)

C3

-=ctgjS∙siny
C3

(53)

Równanie (29) przyjmie zatem kształt:
tg <5fc-sin(τ, — y) + tgói∙ sin(y — τ∣t) + tgβ-sin(τlc — τ,) = vP (54)
Dokonujemy transformacji z układu równikowego godzin
nego na układ równikowy ekwinokcjalny, wyrażając kąty
godzinne przez czas gwiazdowy Greenwich Θ i rektascenzje a. Otrzymamy:
tg0fc∙sin(αc-ɑɪ)+ tg.5i∙sin(α⅛-αc) + tgjS∙sin(αi — at) = vP (55)
Popovici nazywa to równanie (przy założeniu, że prawa
strona jest równa zeru), równaniem kręgu jednoczesności.
Wyraża ono warunek niezbędny, aby punkty IKC (rys. 2),
leżały na jednym kole wielkim, czyli aby wektory a, b, c
(rys. 1), były komplanarne. Wprowadzona rektascenzja ae

(39)
(40)
Ioko-

(41)
(42)
trój(43)

(44)
(45)
Liklanterić za
ektor
e się
zinaciego
liżeń.

■ na(46)
(47)

(48)

kuje-

(49)
(50)
WZOtyczCo>osób

(51)

(52)
(53)
(54)
Izinkąty
cen(55)
awa
ości.
i._2),
b, c
a «c

kierunku^przestrzennego jest wielkością zmienną w czasie.
Dlatego wszystkie obserwacje synchroniczne należy zredu
kować do tego samego momentu, przyjmując:
α' = αc+(θ'-θ)

J4=-—

(56)

gdzie a'c oznacza rektascenzję kierunku przestrzennego w
momencie Θ’. Ogólniejsza postać równania kręgu jednoczesności będzie więc następująca:
tg ¾ ∙ sin [(αc — a¡) + (θ, — θ)] + tg <3i ∙ sin f(a⅛ — ac) — (θ' — θ)J +
-I- tg∕J∙sin(c⅛∙ — f⅛) = νΡ

kierunku przestrzennego. Zgodnie z przyjętym układem
odniesienia możemy bowiem napisać:

(57)

Możemy je doprowadzić do postaci liniow,ej, przyjmując
wartości przybliżone niewiadomych.
Każde równanie poprawek może mieć inną wagę. Jeśli
założymy, że wszystkie obserwacje są w przybliżeniu jed
nakowo dokładne, wówczas dokładność wyznaczenia płasz
czyzny obserwacyjnej będzie zależała od kąta zawartego
między wektorami i i b. Optymalną dokładność uzyskamy,
gdy kąt ten osiągnie 90°, to znaczy, gdy wektory S’ i b
będą wzajemnie ortogonalne. Veis do obliczania wag sto
suje wzór:

c

∆z = dg2∙cos ʌ

(61)
(62)

gdzie ξ oznacza geocentryczną odległość kątową stanowisk
I i K (rys. 1).
Wyznaczenie kierunku przestrzennego Ct między stano
wiskami IiL oraz niezależnie kierunku przestrzenne
go ck między stanowiskami K i L (rys. 3) umożliwia okreś
lenie współrzędnych stanowiska L w oparciu o znane

w którym α0, b0, C0 są przybliżonymi długościami boków
trójkąta IKS (rys. 1). Gdy wektory S i b są wzajemnie
ortogonalne, wówczas:

ej = αo + ⅛ ’ P = 1
Arnold zastępuje we wzorze (58) boki sinusami odpowied
nich kątów trójkąta IKS. Ustinow, stosując metodę Żongołowicza oblicza wagi jako funkcje pochodnych cząstko
wych równania (29) względem wielkości wyznaczanych
z obserwacji. Vaisala i Milbert wag nie uwzględniają. ■
Dokonany przegląd pozwala stwierdzić, że wszystkie me
tody są równoważne. Opierają się one bowiem na reali
zacji tego samego warunku wyrażonego wzorem (13). Moż
na je otrzymać w drodze przekształceń matematycznych
wzoru podstawowego. Zatem niezależnie od tego, jaką me
todę zastosujemy, przy wyrównaniu powinniśmy otrzymać
ten sam rezultat.
Metoda Veisa wydaje się niezbyt ekonomiczna. Myślą
przewodnią Veisa było, aby zagadnienie trójwymiarowe
(wyznaczenie kierunku przestrzennego) rozwiązać dwuwy
miarowo. Równanie (35) możemy bowiem interpretować
jako równanie prostej w postaci normalnej na płaszczyź
nie, co pozwala zastosować kontrolę i wyrównanie graficz
ne. Łatwo jednak zauważyć, że równanie (25) możemy rów
nież interpretować jako równanie prostej w postaci nor
malnej na płaszczyźnie. Przy jego użyciu nie zachodzi na
tomiast potrzeba transformacji odwrotnej niewiadomych
wzorami (41), 42).
Wprowadzony przez Popovici’ego układ równikowy ekwinokcjalny nie wydaje się korzystny, gdyż zamiast uprasz
czać, raczej komplikuje rozwiązanie.
W metodzie Milberta, wyróżniającej się oryginalnością
koncepcji, słuszniej byłoby uwzględnić wagi, to znaczy do
prowadzić do minimum funkcję [p∙∣⅛]∙ Metoda ta wymaga
użycia maszyny elektronowej, gdyż rachunek trzeba wy
konywać z dużą ilością miejsc znaczących (nie wprowadza
się wartości przybliżonych niewiadomych) drogą kolej
nych przybliżeń.
Metoda Żągołowicza ma tę zaletę, że nie wymaga obli
czania składowych wektora normalnego płaszczyzny obser
wacyjnej (wektora n), a wyraża współczynniki i wyraz
wolny równania poprawek bezpośrednio w funkcji wiel
kości wyznaczanych z obserwacji.
Wyznaczenie składowych (β, γ) kierunku przestrzennego,
łączącego stanowiska I i K, pozwala obliczyć azymut A
i odległość zenitalną z tego kierunku. Potrzebna jest przy
tym znajomość współrzędnych geocentrycznych (φι,λι) tyl
ko jednego stanowiska. Na rysunku 2 wnosimy punkt Xi
(φι, Λ). Z trójkąta B Xi C wynikają wzory:
tgA =___________ →∙⅛(y-⅜)-------------

(59)

cos/?· sinφ, ∙cos(y — Xi)- sin∕J∙cosφ,∙

cosz = sin/?· sin φ,-∣- cosβ∙cosφi∙cos(γ— λi)

(60)

Stosując metodę Veisa otrzymujemy w wyniku wyrównania
poprawki JA do azymutu i ∆z — do odległości zenitalnej

współrzędne stanowisk IiK. Będzie to przestrzenne wcię
cie w przód. Mimo niezależnego wyrównania obu kierun
ków przestrzennych, nie przetną się one w przestrzeni.
Oznaczmy wektor stanowiący najkrótszą odległość między
wektorami ct i ck symbolem h. Zgodnie z założeniem
wektor n będzie ortogonalny do wektorów ct i Ck. Można
zatem napisać:
h∙ci = O
(63)
h∙c∣c — 0

Z rysunku 3 wynikają związki
h = Xl, -Xl,
Xl∙

= Xi +ci∙ a

(64)
(65)
(66)

Xl- = Xk+CfCk
(67)
Wykorzystujemy je we wzorach (63) i (64). Otrzymamy dwa
równania o dwóch niewiadomych c4 i ck. Po ich wyznacze
niu obliczamy współrzędne punktu L’ wzorem (66) i punk
tu L" wzorem (67). Poszukiwany punkt L będzie leżał na
wektorze h. Jego współrzędne określimy wzorem:
Pi ∙ ʌ/.' + Pk ∙ Xls
Xi =

Pi +Pk

(68)

w którym:
1
Pi = —.
ci

1
Pk = —
ck

(69)

Powyższe wzory są identyczne z zastosowanymi przez Żą
gołowicza dla wyznaczania współrzędnych geocentrycznych
sztucznego satelity z synchronicznych obserwacji na dwóch
stanowiskach o znanych współrzędnych ɪ). Wydaje się jed
nak, że wzory zostały wyprowadzone w sposób prostszy.
Jak wiadomo Żągołowicz wyprowadza je w dwóch wa
riantach: w jednym układa 15 równań o 15 niewiadomych,
’) Z tym, że Żągołowicz określa punkt L jako punkt leżący na
środku odcinka L’ L”.
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w drugim 6 równań poprawek o 5 niewiadomych, a na
stępnie 5 równań normalnych. Również obliczanie błę
dów średnich niewiadomych w przypadku tylko jednej
obserwacji nadliczbowej nie wydaje się miarodajne. Do
oceny dokładności może służyć wprost długość wektora h.
Wyznaczenie kierunków przestrzennych między wielu
stanowiskami umożliwia otrzymanie wyrównanych różnic
współrzędnych między tymi stanowiskami. (Z wykonanej
bowiem w ten sposób triangulacji przestrzennej nie moż
na otrzymać bezwzględnych wartości współrzędnych sta
nowisk). Potrzebna jest przy tym baza liniowa dla okreś
lenia skali całej sieci. Wyrównanie można wykonywać
bądź metodą pośredniczącą, bądź metodą warunkową.
Metodę pośredniczącą stosują Ustinow i Milbert. Ustinow
za wielkości „obserwowane” przyjmuje współrzędne równi
kowe godzinne kierunków przestrzennych. Ich wartości
przybliżone oblicza w funkcji przybliżonych różnic współ
rzędnych. Mamy więc kolejno:

βobt -∖~Vβ — βo + dβ

(70)

)'obɪ + υγ ~ Yo ÷ dγ

(71)

JX3
tgi30'= —,-----------,------√JX2.+ JX2i

(72)

Zix2

'tr∙

AX,

0

dX2,
0

(74)

Zix3)
0

(75)

cfob. + ∖ = c*
,+ dcι

(76)

%b. + vS = ⅛+dc>

(77)

c∙ob, + t∖ = c*
.+ dc>

(78)

Cr2

ZlX2

•

C0

(82)

Po rozwinięciu wyznacznika i ograniczeniu się do wyra
zów pierwszego rzędu otrzymamy równanie warunkowe
o 9 niewiadomych. Ilość niewiadomych zmniejszamy do 6,
dokonując transformacji na układ współrzędnych przyję
ty przez Veisa w jego metodzie wyrównywania kierunku
przestrzennego.
Wydaje się, że racjonalniejsze byłoby wykorzystanie
równania kręgu jednoczesności w Ukiadzie równikowym
godzinnym. Równanie warunkowe przyjmie wówczas formę:
(tg∕3i∙sin(yi-y⅛) + tgftt∙sin(yi-y∣) + tgft∙sin(yt-γi) = D (83)

Wielkość D jest wynikiem niespełnienia na skutek błędów
obserwacji warunku komplanarności. Doprowadzone do po
staci liniowej jest równanie (83) równaniem warunkowym
o 6 niewiadomych. Jako niewiadome występują w nim od
razu poprawki do uważanych za przybliżone współrzęd
nych równikowych godzinnych kierunków przestrzennych.
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(¿i + dci) (ik + dck) (ej + dq) = 0

(73)

JXo = Xto-X,-,

JX0(JX1,
0

Metodę warunkową stosuje Veis. Sieć stanowisk dzieli
on na trójkąty, po czym wykorzystuje warunek komplanamości wektorów łączących wierzchołki każdego trójkąta.
Warunek ten dla trójkąta IKL (rys. 3), wyrazi się wzorem:

09

rC3 —

∙

: )/JXf + JXf + JX32

ZlX3
C0

0
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(80)

Poprawki dc1, dc2, dc3 wyrażamy jako funkcje poprawek
do wartości przybliżonych różnic współrzędnych. Otrzyma
my je różniczkując wzory (79) i (80). Warunek bazowy
przedstawimy wzorem:
Cobs + ¾ = co +dc

(81)

Ilość równań poprawek w metodzie Ustinowa będzie za
tem o 1/3 mniejsza niż w metodzie Milberta.
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WSI — Opole

Pomiar jezdni suwnicowych ze stanowisk naziemnych
Przy pomiarze prostolinijności szyn torów podsuwnicowych dość istotnym utrudnieniem jest to, że stanowisko
obserwatora znajduje się na podtorzu jezdni. Wynika to
zarówno ze znacznego ograniczenia swobody ruchów ob
serwatora, co w przypadku jezdni bez pomostów może
stanowić nawet zagrożenie życia, jak też ze względu na
znaczne drgania konstrukcji spowodowane pracą suwnic
lub innych urządzeń fabrycznych; drgań tych nie elimi
nuje w zupełności ani zatrzymanie suwnic na czas wyko
nywania pomiarów, co w wielu wypadkach jest niemal
niemożliwe ze względu na charakter pracy, ani też za
stosowanie specjalnych stolików ustawczych dla instru
mentu, przytwierdzonych do elementów konstrukcyjnych
obiektu.

w okular łamany dla lunety GK-382 oraz okular łamany
dla mikroskopu GK-383 (rys. 1).
Zastosowanie okularów łamanych pozwoliło na wyko
nywanie obserwacji przy dowolnym pochyleniu lunety —
między innymi — przy lunecie .ustawionej w zenicie (w
tym przypadku teodolit spełnia rolę pionownika optycz
nego — rys. 2).
Do pomiaru użyto również specjalnej łaty pomiarowej
przykładanej do szyny (rys. 3).
Typowy przebieg pomiaru jest następujący; na posadz
ce hali, w punkcie początkowym toru, obrano punkt I w
ten sposób, aby istniała celowa równoległa do badanej
szyny, a zarazem, aby odległość od szyny była możliwie
najmniejsza. Po ustawieniu instrumentu nad punktem I
skierowano lunetę na łatkę pomiarową przystawioną do
szyny nad obranym punktem I (w zenicie). Sposób usta
wienia łaty przedstawia rysunek 4. Po wykonaniu odczy
tu z łaty, należy ją ustawić przy końcu badanej szyny,
zaś nitkę pionową lunety nastawić na łatce na uprzednio
wykonany odczyt.
W ten sposób oś celowa lunety została ustalona jako
prosta równoległa do prostej łączącej punkt początkowy
i końcowy szyny. Prosta ta jest z reguły przyjmowana
jako prosta odniesienia (stała prosta), względem której
wykonuje się pomiar prostolinijności badanej szyny.

Rys. 1

Omówione wyżej trudności można w znacznym stopniu
ograniczyć, wykonując pomiar ze stanowisk naziemnych,
usytuowanych na parterze hali fabrycznej. Sposób ten zo
stał z powodzeniem zastosowany na kilku badanych obiek
tach, a uzyskane wyniki zostały porównane przez autora
z wynikami uzyskanymi z równoczesnych pomiarów, dla

Chcąc wykonać pomiar prostolinijności szyny, należy w
określonych punktach ustawiać łatkę pomiarową, wyko
nując za pomocą teodolitu odczyty z tak ustawionej łat
ki.

Rys. 2

których stanowisko instrumentu umieszczone było na pod
torzu jezdni.
W omawianym przypadku do pomiaru użyto teodolitu
uniwersalnego MOM G. Te-Cl wyposażonego dodatkowo

Wielkość wychylenia osi szyny od ustalonej stałej pro
stej oblicza się z wzoru:
Ali = Ii — ɑp
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Rozpiętość jezdni zostanie obliczona z wzoru:
r — r0 -f- lɪ —I0 —- s

gdzie:
r0 — odległość pomiędzy stanowiskami teodolitu, po
mierzona bezpośrednio,
I4 — odczyt z łatki ustawionej na szynie A,
Ib — odczyt z łatki ustawionej na szynie B,
s — szerokość główki szyny.

Dla lepszego zilustrowania omawianej metody pomiaru
załącza się fragment dziennika obserwacji wykonanych
na jednej z jezdni suwnicowych.
Tablica 1. Fragment dziennika obserwacji wykonanych na jednej z jezdni suwnicowych
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Punkt

gdzie
li — odczyty z łaty w badanych punktach szyny,
a0 — odczyt z łaty w punktach początkowym i końco
wym szyny.
Pomiar należy wykonać w dwu położeniach lunety za
pomocą dobrze Zrektyfikowanego teodolitu.
Jeśli pomiary mają być wykonywane okresowo lub —
jeśli wyniki pomiaru zostaną wykorzystane do rektyfikacji
jezdni suwnicowej — należy założyć i utrwalić osnowę po
miarowo-kontrolną.
W tym celu należy utrwalić kierunek ustalonej prostej
odniesienia stabilizując przy końcu szyny punkt II. Po
między punktami I i II można wyznaczyć szereg punktów
pośrednich III, IV itp., które mogą posłużyć jako dodat
kowe stanowiska obserwacyjne, a zarazem mogą być wy
korzystane do pomiaru rozpiętości jezdni suwnicowej.
Jeżeli ze względu na występujące przeszkody nie moż
na wykonać pomiaru całej szyny z jednego stanowiska
i jeśli nie można również wyznaczyć punktów pośrednich
na prostej odniesienia, należy wykonać pomiar w sposób
następujący: po ustawieniu instrumentu nad punktem I,
wykonaniu z łatki odczytu a0 i ustaleniu prostej odniesie
nia (wycelowaniu na punkt II lub nastawieniu nitki pio
nowej na odczyt ao), wykonuje się pomiar kontrolny na
wszystkich dostępnych do pomiaru punktach, a następ
nie przenosi instrument w okolicę jednego z tak pomie
rzonych punktów (na przykład punkt N na rys. 5).
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Po ustawieniu teodolitu w miejscu dostępnym, a za
razem zapewniającym dobrą widoczność do pozostałych
punktów kontrolowanych należy ponownie wykonać od
czyt z łatki ustawionej na punkcie N, a następnie skie
rować lunetę na łatkę ustawioną nad punktami I lub II
nastawiając nitkę pionową na odczyt: a1 = <x0 + (bɪ — b0).
W ten sposób oś celowa lunety zostanie ustalona jako
prosta równoległa do prostej odniesienia I-II. Wykonaw
szy następnie odczyty z łatki na pozostałych punktach
kontrolnych, można obliczyć wielkość wychylenia osi szy
ny od ustalonej stałej prostej z wzoru:

W analogiczny sposób zostaną wykonane obserwacje dla
szyny B. Jak już zaznaczono, dla trzech mierzonych obiek
tów wykonano dwukrotny pomiar opisaną metodą (usta
wiając teodolit przy obu końcach badanej szyny), a także
pojedynczy pomiar teodolitem ustawianym na jezdni suw
nicowej.

li = li- a1- li — (ɑo + feɪ — ⅛0)
gdzie
bo — odczyt z łatki wykonany na punkcie N ze stano
wiska I,
b1 — odczyt z łatki wykonany na punkcie N ze stano
wiska III.
Analogicznie jak dla szyny A wykonuje się pomiar
prostolinijności szyny B. ^W tym celu należy wyznaczyć
drugą prostą odniesienia, równoległą do prostej I—II
i przebiegającą w bezpośrednim sąsiedztwie szyny B. Spo
sób wyznaczenia tej prostej jest o tyle ułatwiony, że po
miar odległości można wykonać po posadzce hali fabrycz
nej, a więc odpada konieczność uwzględnienia zwisu
przymiaru, czy też wykonywania pomiaru rozpiętości spo
sobem pośrednim.
Należy bowiem zaznaczyć, że oprócz pomiaru prosto
linijności omawianym sposobem, można również wykonać
pomiar rozpiętości jezdni w dowolnym jej przekroju po
przecznym: po ustawieniu teodolitu w dowolnym punkcie
w pobliżu szyny A należy wykonać odczyt z łatki usta
wionej na szynie A nad stanowiskiem instrumentu (w
zenicie), a zarazem odrzutować centr teodolitu na posadz
kę hali (za pomocą pionu optycznego).

1. Obie metody są równorzędne dokładnościowo; ma
ksymalna różnica wyników pomiaru prostolinijności szyn
uzyskanych obiema metodami nie przekroczyła ± 2 mm.
2. Wygoda i bezpieczeństwo pracy w metodzie ze sta
nowiskami naziemnymi są nieporównywalnie większe,
co znacznie wpływa na skrócenie czasu pomiaru i mniej
sze zmęczenie obserwatora.
3. W przypadku stanowisk naziemnych zakłócający
wpływ pracy maszyn i suwnic na przebieg pomiaru oraz
uzyskane wyniki jest znikomo mały.
4. Istnieje możliwość wykonywania pomiaru w czasie
pracy suwnic, co pozwala zarejestrować ewentualne sprę
żyste odkształcenia belki podtorza, występujące w róż
nych fazach ruchu suwnicy.
5. Możliwość pozostawienia suwnic w ograniczonej eks
ploatacji ma duże znaczenie gospodarcze dla zakładu prze
mysłowego, a zarazem ułatwia sposób poruszania się po
miarowych.
6. Pomiar rozpiętości jezdni eliminuje konieczność sto
sowania pośrednich metod pomiaru odległości lub po
miaru ze zwisem przymiaru.

Następnie na kierunku prostopadłym do osi szyny na
leży ponownie ustawić teodolit w pobliżu szyny B i po
nownie wykonać odczyt z łatki ustawionej na szynie B
oraz odrzutować centr teodolitu.
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Z porównania uzyskanych wyników płyną następujące
wnioski:

Wydaje się, że powyższe zalety predestynują opisaną
metodę pomiaru prostolinijności szyn jezdni suwnicowych
do szerszego jej spopularyzowania.

Mgr inż. STEFAN SOBCZAK
Lublin

Metody obliczenia parametrów spirali liniowej odmierzacza dla stałej skali
W Urzędzie Patentowym PRL zarejestrowano pod nr 42
a 19329/1966 wzór użytkowy pomysłu mgr inż. Tadeusza
Nowickiego o nazwie „Odmierzacz dla stałej skali 1 : 5000”.
Jak widać z rysunku, jest to przyrząd składający się
z trzech zasadniczych części: tradycyjnego cyrkla, liniowej
podziałki spiralnej naniesionej na limbus, noniusza.
Odmierzacz dla stałej skali służy do pomiaru odcinka na
planie, bez potrzeby użycia podziałki transwersalnej. Uży
wając tego przyrządu, długość na planie odczytuje się bez
pośrednio za pomocą noniusza ze skali przymocowanej do
jednego z ramion odmierzacza. Celem jego jest skrócenie
czasu pomiaru i wyeliminowanie błędów, jakie można po
pełnić w metodzie tradycyjnej.
Podziałka odmierzacza zarejestrowanego wzoru została
określona dla skali 1 : 5000 z podziałem do 600 m. Dokład
ność odczytu waha się od 0,5 m do 1 m dla skali 1:5000,
a więc taka sama jak w metodzie klasycznej z użyciem
cynka i podziałki transwersalnej. Odstępy pomiędzy kreska
mi podziałki są jednakowe.
Miejsce zera na Iimbusie znajduje się w stałej odległości
od osi obrotu ramion cyrkla i może być przyjęte dowolnie,
przy czym im odległość od osi obrotu do miejsca zera bę
dzie większa, tym wielkość przenoszenia się błędu ostrzy
dalmierza na podziałkę będzie mniejsza. Limbus natomiast
nie jest i nie może być kołem, ponieważ odczytywana od
ległość pomiędzy punktami na planie, będąca cięciwą łuku,
nie jest proporcjonalna do rozstawu ostrzy odmierzacza<).

W tym celu, przy współudziale Zakładu Obliczeń Nume
rycznych Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lu
blinie, opracowano program na elektroniczną maszynę cy
frową ODRA 1613 do obliczeń dowolnej ilości punktów na
krzywej. Celem określenia jej funkcji przeprowadzono rów
nież analizę badawczą na podstawie danych parametrów.
Metoda biegunowa obliczenia parametrów krzywej (spirali)

Współrzędne dowolnego punktu na krzywej Iimbusa mo
żemy obliczyć metodą biegunową, znając zmienny promień
wodzący r i kąty Sn. Biegunem i początkiem układu współ
rzędnych będzie w tym wypadku oś obrotu ramion odmie
rzacza (rys. 2).
Kądy Sn obliczymy za pomocą przekształconego wzoru na
długość cięciwy:
(1) `

Długość cięciwy c między sąsiednimi działkami na krzy
wej obieramy dowolnie, na przykład: 1 cm i obliczamy
kąty Sn dla kolejnych cięciw 1 cm, 2 cm, ... n cm, któ
rym na planie, na przykład w skali 1 : 1000 odpowiadają
długości 10 m, 20 m, ... n m. Jeżeli Obierzemy inną dłu
gość cięciwy, której odpowiadać będzie, na przykład 5 m

spirala podziałki

Rys. 1. Ogólny widok odmierzacza

Qpis techniczny zarejestrowanego wzoru nie zawiera żad
nych danych matematycznych, na podstawie których można
byłoby zbudować odmierzacz dla skali 1:5000, względnie
w skali dowolnej. W związku z tym w niniejszym arty
kule podaje się sposoby matematycznego obliczenia para
metrów krzywej Iimbusa, które — zdaniem autora — umoż
liwią seryjną produkcję, a tym samym szerokie zastoso
wanie przyrządu.
’) Mgr inż. T. Gaertig
wzoru.

— Opis techniczny do zgłoszonego

na planie w skali 1:1000, to krzywa ulegnie przemieszcze
niu w kierunku bieguna i krzywizna jej będzie większa.
Po dokonaniu różnic kątów <5n otrzymamy kąty cząstko
we ði, odpowiadające obranej cięciwie działki na krzywej.
Następnie obliczymy promienie wodzące ze wzorów sinu
sowych:
sin <5;

Zakładając początek układu współrzędnych w punkcie 0,
pś x wzdłuż promienia początkowego r0, oś v skierowaną
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prostopadle w punkcie 0 w kierunku wzrostu kąta <5n, obli
czymy współrzędne punktów 1, 2 ... n na krzywej meto
dą biegunową według znanych wzorów:

współrzędne obliczymy z rozwiązania równania tegoż okrę
gu o promieniu r i równania półprostej:
χ*- ∣-yt = ri

xi = Ri+1∙ cosó„

y = αχ

Yi = Ri+l∙ sin,<5n

(6)

gdzie:

Wykres punktów na krzywej przedstawionej na rysunku 2,
Tablica 1

ro = 10,0 r« «= 5,5

rk = 10, hr = 1,0 eps = 0,1 bisec =
ck = 15,0 he = 1,0 n = 1

i

d(i)

delta (i)

«(<)

P (·)

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

107 97862
98 72668
90 09245
81 93311
74 14892
66 66667
59 43041
52 39595
45 52737
38 79467
32 17223
25 63769
19 17095
12 75371
6 36885

9 25194
8 63423
8 15934
7 78419
7 48225
7 23626
7 03446
6 86859
6 73269
6 62242
6 53456
6 46674
6 41724
6 38486
6 36885

58 66349
60 93620
63 41430
65 99431
68 62444
7127767
73 93988
76 60420
79 26807
81 93169
84 59728
87 26875
89 95208
92 65631
95 39811

132 08457
130 42957
128 42636
126 22150
123 89330
12148607
119 02566
116 52721
113 99924
111 44588
108 86816
106 26451
103 63069
100 95884
98 23303

(współczynnik kierunkowy obranej półprostej)
Układ równań (6) posiada dwa rozwiązania: pierwsze daje
współrzędne punktu P1 (poprzednio wyliczone z wzorów 5)
i drugie dające współrzędne poszukiwanego punktu na
krzywej P2. Następne współrzędne punktów na krzywej
otrzymamy tym samym sposobem, korzystając z wzo
rów (4), (5) i (6), wychodząc z obliczonych poprzednio
współrzędnych prostokątnych punktu na krzywej. Na pod
stawie przeprowadzonych obliczeń należy stwierdzić, że do
celów praktycznych należy obrać tylko fragment krzywej
od punktu zerowego O1 (<⅛ S = 0) do punktu P (<£ <5 =
= 90°—100°). Poza tym przedziałem strome położenie krzy
wej uniemożliwia prawidłowe odczytanie wyniku, bowiem
ułożenie kresek Iimbusa względem kresek noniusza jest
pod kątem i nie daje „zupełnej koincydencji”.

cs = 1,0
r(i)

6 0467
6 5670
7 0567
7 5131
7 9344
8 3192
8 6665
8 9754
9 2452
9 4752
9 6649
9 8138
9 9211
9 9864
10 0087

Wykonano na EMC ODRA 1013 w ZMN UMCS w Lublinie

Wyniki obliczeń według programu P 150 na EMC ODRA 1013
oraz analiza badawcza parametrów krzywej

sporządzono na podstawie parametrów podanych w ta
blicy 1.
Obliczenia wykonano metodą biegunową dla 15 cięciw
dla odległości 10 m, 20 m ... 150 m, w skali 1 : 1000. Ra
chunek promieni wodzących przeprowadzono od końca we
dług wzoru 2, przyjmując promień końcowy krzywej dla
150 m równy 5,5 cm i najmniejszą działkę równą 1 cm.
Metoda współrzędnych prostokątnych obliczenia parametrów
krzywej

Jak widać na rysunku 3 współrzędne prostokątne punk
tu Pi możemy obliczyć rozwiązując dwa równania okrę
gów w postaci:

I
II

X1+y, = r’
*x + (R-y)≡ = R>

Frogram ułożono z zastosowaniem metody biegunowej w
ten sposób, że obliczenia parametrów można wykonać idąc
od punktu zerowego krzywej przy promieniu r0 albo od
końca, to jest od punktu końcowego, zakładając promień
końcowy rlc. Zaletą tego programu jest to, że umożliwia
on wybór jednej z całej rodziny krzywych o największym
promieniu końcowym r⅛ drogą kolejnych przybliżeń, wy
chodząc na przybliżony promień początkowy r0.
Dla celów praktycznych promień początkowy może być
przyjęty z tolerancją dr — jako wyjściowy.
Położenie punktu zerowego krzywej (przyjmując dowolne
promienie startowe końcowe) ulega niewielkiemu prze
mieszczeniu rzędu 0,1 mm wzdłuż promienia początkowe
go rɔ (rys. 4).

(4)

Po przekształceniu równania II i po porównaniu stronami
oraz rozwiązaniu otrzymamy współrzędne X1Y1 punktu P1
przecięcia się dwóch okręgów:

(5)

Jak wynika z przeprowadzonych doświadczeń, dla pro
mieni początkowych r0 i 0,1 mm, promienie końcowe mogą
przyjmować wartości, których różnica osiąga kilka centy
metrów. Praktyczne zastosowanie będzie miała krzywa
o największym promieniu końcowym, dla której w ostat

nim jej punkcie krzywizna — będzie najmniejsza.

Łuk o promieniu r równy obranej cięciwie najmniejszej
działki przetnie nam prostą OP1 w punkcie P2, którego
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Tablica 2 — przedstawia wybrany tabulogram z badań
dla skali 1 :1000.

Tabulogram

ro = 10,0 rs = 5,0 rh = 10,0 hr = 1,0 eps ■= 0,1 bi sec = 0 cs = 1,0
ck = 15,0 hc =■ 1,C n = 1
i

d(i)

delta (i)

?(·)

P (·)

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

107 97862
9872668
90 09245
8193311
74 14892
66 66667
59 43041
52 39595
45 52737
38 79467
32 17225
25 63769
19 17095
12 75371
6 36885

9 25194
8 63423
815934
7 78419
7 48225
7 23626
7 03446
6 86859
6 73269
6 62242
6 53456
6 46674
6 41724
6 38486
6 36885

51 54806
55 17440
58 67673
62 06760
65 36106
68 57045
71 70786
74 78413
77 80902
80 79140
83 73950
86 66120
89 56443
92 45779
95 35277

13920000
136 19138
133 16392
13014821
127 15669
124 19329
12125769
118 34728
115 45829
112 58618
109 72594
10687206
104 01833
101 15735
98 27838

HO
5 6370
6 2326
6 7859
7 2965
7 7638
8 1876
8 5676
8 9036
9 1954
9 4429
9 6458
9 8041
9 9175
9 9859
10 0089

ro = 10,0 rs ≈ 5,0 rk = 10,0 hr = 1,0 eps = 0,1 bi sec = 0 cs = 1.0
ck = 15,0 hc = 1,0 n = 1
i

d(i)

delta (i)

HO

p(0

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
I

107 97862
98 72668
90 09245
8193311
74 14892
66 66667
59 43041
52 39595
45 52737
38 79467
3217225
25 63769
19 17095
12 75371
6 36885

9 25194
8 63423
815934
7 78419
7 48225
7 23626
7 03446
6 86859
6 73269
6 62242
6 53456
6 46674
6 41724
6 38486
6 36885

67 03565
67 12951
68 17527
69 73086
71 58761
73 65471
75 80888
78 07247
80 40270
82 78610
85 21548
87 68839
90 20698
92 77847
95 42197

123 71241
124 23626
123 66539
122 48496
120 93013
119 12903
11715666
115 05894
112 85450
110 59147
108 24996
105 84487
103 37588
10083667
98 20918

ro * 10,0 rs * 6,5 rk = 10,0 hr = 1,0 eps = 0,1 bi sec = 0 cs = 1,0
ck = 15,0 he = 1,0 n = 1
i

d(i)

delta (i)

?(·)

p(‘)

>·(■■)

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

107 97862
98 72668
90 09245
81 93311
74 14892
66 66667
59 43041
52 39595
45 52737
38 79467
32 17225
25 63769
19 17095
12 75371
6 36885

9 25194
8 63423
815934
7 78419
7 48225
7 23626
7 03447
6 86859
6 73269
6 62242
6 53456
6 46674
6 41724
6 38486
6 36885

78 08230
73 60002
72 59085
72 93204
73 97913
75 44709
7718765
79 11628
8118218
83 35415
85 61334
87 94954
90 35968
92.84839
95 43421

112 66576
117 76576
119 24981
119 28377
118 53862
117 31665
115 77790
11401514
112 08513
110 0’2342
107 85210
105 58372
103 22309
100 76675
98 19694

6 7690
7 1097
7 4688
7 8255
8 1690
8 4925
8 7914
9 0624
9 3031
9 5113
9 6853
9 8236
9 9246
9 9868
10 0085

το
i
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10,0
d(i)

107 97862
98 72668
90 09245
8193311
74 14892
66 66667
59 43041
52 39595
45 52737
38 79467
32 17225
25 63769
19 17095
12 75371
6 36885
—

rs

6,85

•

rk -. 10,0 hr = 1,0 eps = 0,1 bi sec
c⅛
15,0 he = 1,0 n = 1

delta (i)

9(0

P(0

9 25194
8 63423
815934
7 78419
7 48225
7 23626
7 03445
6 86859
6 73269
6 62242
6 53456
6 46674
6 41724
6 38486
6 36885
—

91 94403
76 65129
74 39021
74 14074
74 83813
76 07456
77 65122
79 45869
81 43240
83 53292
85 73621
88 02868
90 40507
92 86866
95 43756
—

98 80398
114 71448
117 45044
118 07507
117 67962
116 68918
115 31433
113 67273
11183491
109 84466
107 72923
105 50458
103 17770
100 74648
98 19358
—

r(i)
6 9040
7 1992
7 5317
7 8705
8 2013
8 6154
8 8073
9 0732
9 3101
9 5155
9 6876
9 8246
9 9249
9 9868
10 0085
—

!

0

ro = 10,0 rs = 6,75 rk == 10,0 Ar = ItO eps = 0,1 bi sec = 0 cs = 1,0
ck = 15,0 λc=l,0 n = 1
i

<<(0

15
14
13
12
11
10
9
8

i 7

6
5
4
3
2
1

107 97862
98 72668
90 09245
81 93311
74 14892
66 66667
59 43041
52 39595
45 52737
38 79467
32 17225
25 63769
19 17095
12 75371
6 36885

delta (i)

9 25194
8 63423
815934
7 78419
7 48225
7 23626
7 03447
6 86859
6 73269
6 62242
6 53456
6 46674
6 41724
6 38486
6 36885

HO
86 47657
76 30996
74 19994
74 01597
74 75071
76 01133
77 60485
79 42464
8140765
83 51532
85 72417
88 02095
90 40066
92 86670
95 43725

P (0
104 27149
115 05581
117 64072
11819984
117 76704
116 75241
115 36069
113 70677
111 85965
109 86226 *
107 74127
105 51231
103 18211
100 74844
98 19390

HO

6 8897
7 1900
7 5253
7 8660
8 1981
8 5131
8 8058
9 0722
9 3094
9 5151
9 6874
9 8245
9 9249
9 9868
10 0086

CS = 1,0

X

Y

6 796
6 903
7 112
7 230
7 230
7 103
6 844
6 458
5 950
5 329
4 607
3 797
2 914
1976
0 997
0 000

0 856
0 138
1 116
2 109
3 109
4 101
5 067
5 989
6 850
7 635
8 326
8 913
9 382
9 726
9 937
10 008

Założenia programu

rt
r,
r⅛
hr
eps
Oisec
cs
ck

HO
6 4317
6 8665
7 2894
7 6927
8 0713
8 4216
8 7411
9 0280
9 2805
9 4975
9 6776
9 8199
9 9233
9 9866
10 0086

— promień początkowy,
— promień startowy do obliczeń,
— promień końcowy, założony,
— skok dla promienia startowego,
— tolerancja obliczeń dla promienia końcowego,
— oznaczenie do wykonania ilości tolerancji,
— cięciwa startowa założona,
— cięciwa końcowa,

Wykonauo na EMC ODRA 1013 w ZMN UMCS w Lublinie

hc — krok dla cięciwy,
n — określenie kierunku obliczeń.
Zgodnie z przedstawionymi danymi w tabulogramie, uzy
skanymi w drodze doświadczeń z zastosowaniem progra
mu P 150 dla promienia r0 = 10 cm, z tolerancją do 0,1 mm,
maksymalny promień końcowy rR wynosi 6,85 cm dla obra
nego przypadku dla skali 1:1000. Obliczenie wartości pa
rametrów krzywej dla innych skal nie przedstawia żad
nego problemu, wymaga tylko założenia innej cięciwy dla
obranej działki i pozostałych wartości.
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UKD 333.013.711(282.6)(282.243.61)

Mgr inż. ANTONI NALEPA
Gdańsk

Niektóre gospodarcze problemy scalania gruntów na Żuławach,
na przykładzie obiektu Lichnowy
Scalenia gruntów, wykonywane na podstawie nowych
przepisów na Żuławach w województwie gdańskim, uwa
żane są za specyficzne i w zasadniczy sposób odróżniają się
od scaleń wykonywanych w innych regionach kraju. Wy
starczy zauważyć, że:
— rozłóg gruntów gospodarstw indywidualnych na Żuła
wach jest prawidłowy i nie wymaga korekty,
— nie występuje tutaj ani nadmierne rozdrobnienie, ani
wydłużenie działek, ani też złośliwa szachownica gruntów
indywidualnych, utrudniająca uprawę i dojazdy,
— gospodarstwa indywidualne prowadzą racjonalną gos
podarkę rolną i uzyskują bardzo dobre wyniki produkcyjne,
aby dojść do wniosku, że scalenie gruntów w tym re
jonie w zasadzie nie przynosi rolnictwu indywidualnemu
tak radykalnej poprawy, jak to ma miejsce w przypadku
scaleń ,klasycznych”, wykonywanych w centralnych oraz
południowych i wschodnich dzielnicach kraju.
Decyzjom o podejmowaniu scaleń z urzędu przyświeca
na Żuławach inny cel społeczno-gospodarczy. Chodzi mia
nowicie o skomasowanie gruntów Państwowego Eunduszu
Ziemi dla potrzeb doskonale prosperujących tutaj gospo
darstw Wielkotowarowych. Na terenie Żuław występuje du
ży areał gruntów PFZ sięgający około 8% ogólnego areału
użytków rolnych, co stanowi około 15 000 ha rozproszonych
w 5500 działkach. Jest to więc obszar znaczny, stanowiący
pokaźną rezerwę w produkcji rolnej tym bardziej, że są to
wysoko urodzajne mady, jedne z najlepszych gleb w kraju.
Zagospodarowanie tych gruntów przez gospodarstwa wielkotowarowe może nastąpić dopiero po ich skomasowaniu
w dogodnych kompleksach gruntowych, odpowiednio usy
tuowanych w sąsiedztwie dotychczasowych gruntów tych
gospodarstw.
W wielu przypadkach łączenie gruntów PFZ w większe
masywy rozwiązywane jest w drodze zabiegów wymien
nych. Nie zawsze jednak przeprowadzenie wymiany jest
możliwe ze względu na brak warunków dla należytego
technicznego rozwiązania projektu, uzasadnionego względa
mi gospodarczymi. W tych przypadkach problem rozwiązy
wany jest w drodze scalenia stwarzającego podstawę do
angażowania w postępowaniu gruntów osób trzecich.
Jednym z ciekawszych obszarów scaleniowych, na którym
w roku 1969 przeprowadzono scalenie, jest obszar Lichnowy
położony na Żuławach w powiecie Malbork. Obszar ten
obejmuje grunty 5 obrębów (wsi) i otoczony jest wokoło
gruntami PGR (rys. 1).
Obręby: Lichnowy, Lichnówki, Parszewo i Pordenowo na
leżą do gromady Lichnowy, a obręb Dąbrowa do gromady
Lisewo. Laczna powierzchnia tych obrębów, po wyłączeniu
gruntów PGR nie objętych postępowaniem scaleniowym,
wynosi 2278 ha.
Położenie oraz bardzo podobne warunki gospodarcze
i przyrodnicze pozwalają na traktowanie tego obszaru jako
swego rodzaju mikrorejonu. Położony on jest w północnozachodniej części powiatu malborskiego, w rejonie tak zwa
nych Żuław Malborskich, wchodzących w skład Żuław
Wiślanych. Jest to teren równinny i bezleśny, wzniesiony
nad poziomem morza 1,7—5,7 m. Średnia deniwelacja
względna terenu wynosi 4 m, średnie opady roczne 512—
525 mm, a średnia wilgotność względna 85%. Początek okresu
wegetacji przypada na 1—5.IV, a koniec na 20.X.—10.XI.
Obszar zalegają gleby bardzo żyzne, przeważnie mady głę
bokie, przy czym mady bardzo ciężkie i ciężkie stanowią
75%. a mady średnie i lekkie 25% ogólnego obszaru. 75%
ogólnego areału użytków stanowią grunty orne, w 95% za
liczone do klas II—IVa. Dominującą klasą bonitacyjną jest
klasa IIIa—IIIb, stanowiąca 62% ogólnej powierzchni.
Użytki zielone stanowią 18% ogólnego areału i zalegają
przeważnie na madach bardzo ciężkich zaliczonych do kla
sy II. Pozostałe 7% ogólnej powierzchni stanowią tereny
komunikacyjne, osiedlowe, wody, nieużytki i inne. Studia
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w zakresie rolniczej przydatności gleb, wykonane w opar
ciu o mapy glebowo-rolnicze wskazują, że 60% ogólnego
areału gruntów ornych zalicza się do kompleksu pszennego
dobrego. Kompleks ten obejmuje najczęściej mady ciężkie
i bardzo ciężkie, sklasyfikowane w klasach IIIa—IIIb. Kom
pleks pszenny bardzo dobry zajmuje 10% gruntów ornych
i zalega na madach średnich i ciężkich sklasyfikowanych
w klasie II.
Kompleks pszenny wadliwy obejmuje 8% gruntów ornych
sklasyfikowanych w klasach IIIb—IVa. Są to gleby pszen
ne odczuwające okresowe niedobory wody.
Kompleks zbożowo-pastewny mocny obejmuje ca 15%
gruntów ornych i zalega mady bardzo ciężkie, zaliczone do
klasy IVa—IVb.
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1. Szkic obszaru scalenia. Sytuacja przed scaleniem.
1 granice obrębów ewidencyjnych
2 granice obszaru scalenia i granica gruntów przyległych PGR
3 rozmieszczenie działek gruntowych gospodarstw ekonomicznie
podupadłych
4 położenie ośrodka gospodarczego PGR
5 rozmieszczenie działek gruntowych PFZ
6 układ działek gruntów wkładowych RSP „Zwycięstwo”
T siedliska wiejskie

Wśród użytków zielonych kompleks bardzo dobry zajmu
je 93% użytków i zalega na madach bardzo ciężkich skla
syfikowanych w klasie II.
Cały obszar scalenia, podobnie jak pozostałe tereny Żuław
pokryty jest siecią kanałów i rowów włączonych do syste
mu melioracyjnego. Utworzone w ten sposób poldery upra
wowe zamknięte rowami zawierają obszary gruntów rzędu
kilka ha.
_
∣ i_ ~i,
W otoczeniu obszaru scalenia znajduje się 8 państwowych
gospodarstw rolnych o ob≡≡arz∙0 Qd 186 do 701 ha, SredniQ
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gruntów członków RSP „Zwycięstwo” jak również liczba
wniosków rolników w sprawie przejęcia ich gospodarstw
na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę, skłoniły wła
dze powiatowe do kompleksowego rozwiązania tych proble
mów. Studium nad możliwością wykonania wymiany grun
tów na tym obszarze nie przyniosło Oczekhvanego rezulta
tu. Wymiana ta nie byłaby korzystna dla gospodarstw in
dywidualnych. Stąd władze powiatowe, działające w oparciu
o opracowane założenia gospodarcze i przestrzenne, zdecy
dowały się na wszczęcie postępowania scaleniowego.
Analiza gospodarczo-ekonomiczna przyległych PGR oraz
RSP „Zwycięstwo” w Lichnowach potwierdziła, że te wielkotowarowe gospodarstwa rolne, wysoko zainwestowane
i posiadające rezerwy w zatrudnieniu, osiągające dobre
efekty w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej, mogą zagos
podarować wszystkie występujące tu grunty PFZ, w związ
ku z czym skonkretyzowano sposób rozdysponowania tych
gruntów. Według tych założeń spółdzielnia produkcyjna,
oprócz swoich gruntów wkładowych może zagospodarować
dodatkowo ca 120 ha gruntów PFZ. W związku z tym za
PGfl SoreTyH
— '· projektowano dla niej obok kompleksów scalonych grun
∕^
PGfl
Porszewb
O ʃ POflOENOWGx< ¿ '
i tów wkładowych 126-hektarowy kompleks gruntów PFZ,
χ ’Λ
O
pozostający we wspólnej obwodnicy z gruntami wkładowy
i
∖'' Parszewo
mi (rys. 2). Scalone masywy gruntów PFZ dla spółdzielni
/
Dowstaly ze zgrupowania rozproszonych działek PFZ wsi
Lichnowy i Lichnówki oraz częściowo wsi Dąbrowa i Pordenowo.
Pozostałe grunty PFZ w tych wsiach zaprojektowano
>z
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w dwóch kompleksach, jeden o obszarze 16 ha we wsi Pordenowo dla PGR Boręty II, drugi o obszarze 40 ha we wsi
Lichnówki dla PGR Lichnówki I. Kompleksy te wypełniły
O
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I PGR Lichnowu
półenklawy w gruntach tych PGR i regulowały granice
ich rozłogów.
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Oczywiście takie generalne ustawienie masywów grunto
wych PFZ w projekcie scalenia, podyktowane względami
I
techniczno-gospodarczymi, przysparzało uboczne trudności,
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głównie
ze względu na potrzebę odpowiedniego ustawienia
PGR Uchnowki J
gruntów zamiennych. Bezpośrednie wyznaczenie ekwiwa
K
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lentów na dotychczasowych działkach PFZ było nieuzasad
nione względami techniczno-gospodarczymi, pogarszałoby to
''∖∕ PGR Lichriowki Il
bowiem rozłogi gospodarstw indywidualnych. W związku
z powyższym konieczne było włączenie do scaleń pewnej
Rys. 2. Projekt lokalizacji scalonych masywów gruntowych:
liczby innych gospodarstw indywidualnych, pozwalające na
oznaczenie położenia scalonych masywów gruntów
rozszerzenie pola manewru w projektowaniu. Wybrano
wkładowych członków RSP „Zwycięstwo”
fSp~ /
przede wszystkim te gospodarstwa, które posiadały swoje
oznaczenie położenia scalonych masywów grunto
wych PFZ przeznaczonych do przekazania RSP
grunty przy dotychczasowych działkach PFZ. Działki te
G=L
„Zwycięstwo”
mogły powiększyć obszar tych gospodarstw kosztem innych
oznaczenie położenia scalonych masywów grunto
Γxχ~^∖
gruntów oddalonych, które otrzymali rolnicy przenoszeni
wych przeznaczonych do przekazania przyległym
PGR
z kompleksów zaprojektowanych dla gospodarki wielkotozɪʒ

na każde gospodarstwo przypada 359 ha gruntów. Każde
z nich posiada dobrze zainwestowany ośrodek gospodarczy.
Średnia wartość środków trwałych bez budownictwa miesz
kaniowego wynosi około 40 000 złotych na 1 ha, a w roku
1975 wzrośnie średnio o dalsze 25o∕o. Zatrudnienie na 100 ha
użytków rolnych aktualnie wynosi 11—15 osób, a w roku
1975 podniesie się do 15 osób.
Gospodarstwa te osiągają bardzo wysokie plony w pro
dukcji roślinnej, uprawy zbożow’e zajmują 50—53% ogólne
go areału użytków rolnych. Obsada bydła wynosi 50—70
sztuk na 100 ha użytków rolnych, a plany na najbliższe
lata zakładają dalszy wzrost pogłowia.
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Wewnątrz obszaru scalenia, we wsi Lichnowy znajduje
się Spółdzielnia Produkcyjna RSP „Zwycięstwo” posiada
jąca 375 ha gruntów wkładowych. Spółdzielnia ta założona
była przez repatriantów z Francji jeszcze w 1949 roku.
Wykonana wymiana gruntów w owym czasie oraz dodat
kowo w latach następnych doprowadziła do wytworzenia
1 utrzymania zwartych masywów gruntów spółdzielczych.
Nowi członkowie, wstępujący do spółdzielni po roku 1966
wnieśli grunty wkładowe niekorzystnie rozmieszczone i od
dalone od podstawowych masywów gruntowych. W sumie,
w 1969 roku, przed podjęciem postępowania scaleniowego
RSP „Zwycięstwo” posiadała grunty w 15 kompleksach,
z czego co najmniej 13 wymagało skomasowania celem
utworzenia zwartych masywów, odpowiednich dla gospo
darstwa Wielkotowarowego.
W obszarze scalenia znajduje się 220 ha gruntów PFZ
rozdrobnionych w 85 działkach. Średnia wielkość działki
wynosi 2,6 ha. Rozrzucenie działek na obszarze scalenia po
kazano schematycznie na rys. 1. W wykazanym areale PFZ
uwzględniono grunty 6 gospodarstw o powierzchni 66 ha
przyjętych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę.
Analiza gospodarstw ekonomicznie podupadłych podjęta
bezpośrednio przed przeprowadzeniem scalenia wykazała, że
2 gospodarstwa z tej grupy należy objąć postępowaniem
scaleniowym i uwzględnić ich nową lokalizację przy opra
cowaniu projektu scalenia.
Zapotrzebowanie na grunty PFZ zgłoszone przez RSP
„Zwycięstwo” w Lichnowach i przez znajdujące się w są
siedztwie PGR oraz potrzeba skomasowania wkładowych
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Rys. 3. Sytuacja po scaleniu gruntów. Układ granic gruntów RSP
„Zwycięstwo” oraz granic PGR po scaleniu i przekazaniu w
zagospodarowanie PFZ. Układ siedlisk wiejskich po scaleniu.
Granice obrębów ewidencyjnych nie uległy zmianie
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warowej. Dla wielu gospodarstw projekt taki był korzystny,
w wyniku bowiem nie pogarszał im rozłogów gruntowych,
lecz odwrotnie, najczęściej przybliżał ich grunty do siedlisk,
bez zmiany warunków przyrodniczo-glebowych. Stąd też
wniesione zastrzeżenia do projektu były tylko sporadyczne.
Grunty dwóch gospodarstw ekonomicznie podupadłych we
wsi Lichnówki zgrupowano w kompleksie przy skomaso
wanych gruntach PFZ, zaprojektowanym do przekazania
PGR Lichnówka II. Dwa gospodarstwa bez następców we
wsi Lichnowy utrzymano w dotychczasowych granicach
wewnątrz masywów gruntów spółdzielni produkcyjnej. Wy
nika to stąd, że właściciele tych gospodarstw w krótkim
czasie mają przekazać swoje grunty na rzecz Skarbu Pań
stwa w zamian za rentę i wówczas grunty te zostaną prze
kazane spółdzielni w zagospodarowanie.
W opisie niniejszym pominięta została sprawa szacunku
porównawczego gruntów, jako że ze względu na jednakowe
warunki gospodarcze i przyrodniczo-glebowe nie stanowi
ona dużego problemu. Szacowane były całe kontury klasy
fikacyjne według przepisów obowiązujących w tym zakre
sie. Natcmiast mapy glebowo-rolnicze oddały tutaj nieoce
nione usługi, głównie w zakresie wydzielenia ekwiwalentów
w analogicznych kompleksach rolniczej przydatności gleb,
o podobnej zwięzłości i takich samych warunkach dla
uprawy mechanicznej.
Dużą trudność przy technicznym rozwiązaniu projektu
scalenia na Żuławach stanowi istniejący skomplikowany
system rowów melioracyjnych. System ten wymaga dużej
uwagi przy tak zwanej „ustawce” ekwiwalentów. Chodzi
mianowicie o taki dobór ekwiwalentów w polderach za
mkniętych rowami, aby w granicach wymaganej dokładności
projektowania unikać pozostawienia drobnych resztówek w
polderze uprawowym. Każda bowiem nowa działka w polderze wymaga budowy przejazdów przez rowy lub zapro
jektowania drogi dojazdowej, czego ze względu na koszty
i na potrzebę oszczędnego gospodarowania użytkami rol
nymi należy unikać. Dobór odpowiednich ekwiwalentów do
każdego polderu jest więc zagadnieniem skomplikowanym.
Jeżeli w polderze, w którym mają być zaprojektowane
ekwiwalenty dla przyległych do niego gospodarstw indy
widualnych, suma punktów szacunkowych do zaprojektowa
nia różni się od wartości punktowej polderu (w granicach
dokładności projektowania), to wówczas występuje zjawisko
nadmiaru lub niedoboru w polderze. Przeniesienie jednego
z ekwiwalentów do innego polderu pociąga za sobą roz
drobnienie gospodarstwa pod względem ilości działek.
Wykonawcy prac scaleniowych w praktyce radzą sobie
różnie z tymi problemami. Gdy rozdrobnienie nie ma więk
szego znaczenia dla gospodarstwa, a innego wyjścia nie ma,
stan taki się pozostawia. W innych przypadkach pozosta
jące przy rowach zwężone działki jako resztówki gruntów
PFZ przeznaczone sa do sprzedaży dla gospodarstw przy
ległych. Resztówki te po sprzedaży przez Bank Rolny po
większają przyległe działki gospodarstw indywidualnych.
Oczywiście takie postępowanie ma miejsce tylko wówczas,
gdy rolnicy wyrażą zgodę na kupno resztówek.
W przypadku omawianego obszaru scalenia do sprzedaży
przeznaczono w sumie 12 resztówek o łącznej powierzchni
5 ha.
Równocześnie z postępowaniem scaleniowym we wszyst
kich pięciu obrębach wchodzących w skład obszaru scale
nia dokonano korekty planów zagospodarowania prze
strzennego oraz podziału terenów budowlanych na działki
budowlane. Z gruntów PFZ wydzielono łącznie 40 działek
budowlanych różnej wielkości od 0,06 do 0,20 ha, obejmu
jących obszar 11,5 ha. Wielkość działek wynika z zapotrze
bowania oraz obszaru indywidualnych gospodarstw rol
nych. Wydzielono również 28 działek przyzagrodowych dla
członków spółdzielni produkcyjnej.
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Poza tym, według nowej lokalizacji wydzielono 25 dzia
łek użyteczności publicznej, obejmujących łączny obszar
13,5 ha. Na wypadek dalszego zapotrzebowania na działki
budowlane pozostawiono w granicach terenów budowla
nych rezerwę gruntów PFZ o obszarze 5 ha.
Końoowy bilans rozdysponowania gruntów PFZ w ob
szarze scaleniowym po scaleniu przedstawia się następu
jąco (zaokrąglenie do 1 ha):

—
—
—
—

RSP „Zwycięstwo” przejęła
PGR Lichnówki I przejął
PGR Boręty II przejął
Rozdysponowano na cele użyteczności publicz
nej
— Podzielono na działkibudowlane
— Pozostawiono jako rezerwębudowlaną
— Przeznaczono do sprzedaży jako tak zwane
resztówki
Razem

126 ha
40 ha
16 ha

14 ha
12 ha
5 ha
5 ha
218 ha

Oprócz gruntów PGR scalono 375 ha gruntów wkła
dowych członków RSP, będących w rozproszeniu i sza
chownicy z gruntami gospodarstw indywidualnych.
Projektem technicznym objęto w sumie 758 ha gruntów,
w tym 320 ha to grunty gospodarstw indywidualnych.
Spośród 289 gospodarstw indywidualnych położonych w
Cbszanze scalenia, 62 gospodarstwa objęto projektem, w
wyniku czego zmieniono im położenie całości lub części
gruntów. Ponadto projektem objęto grunty 33 gospodarstw
wchodzących w skład RSP „Zwycięstwo” jako grunty wkła
dowe członków.
Gospodarstwa ruszone w teku postępowania scalenio
wego posiadały przed scaleniem 170 działek, a po scaleniu
liczba ta zmniejszyła się do 146. Dotychczasow° grunty
PFZ otrzymało 39 gospodarstw, co oznacza, że 23 gospo
darstwa wystąpiły tutaj jako tak izwane grunty osób trze
cich. W 33 ruszonych gospodarstwach liczba działek po
scaleniu stała się mniejsza średnio o jedną, w 20 gospo
darstwach liczba działek nie uległa zmianie, a tylko w 9
powiększyła się o jedną, co wcale nie oznacza w tym
przypadku pogorszenia warunków gospodarowania.
Na podkreślenie zasługuje również to, że na obszarze
scalenia szereg problemów natury technicznej rozwiązano
kompleksowo. We wszystkich pięciu obrębach dokonano
nowego pomiaru siedlisk wiejskich i sporządzono mapę
sytuacyjną w skali 1 : 1000 na łączny obszar 226 ha, uzy
skując przez to pełnowartościowy podkład geodezyjny
nie tylko do podziału terenów budowlanych, ale również
dla celów inwentaryzacji, lokalizacji i innych. W związku
iz planami inwestycyjnymi w zakresie budowy sieci wo
dociągowej w czterech osiedlach wchodzących w skład
obszaru scalenia, wykonano podkład sytuacyjno-wysokośeiowy tras dla opracowania projektu sieci wodociągowej.
Łączna długość pomierzonej trasy wynosi ponad 9 km.
Operaty ewidencji po scaleniu dla obrębów objętych po
stępowaniem scaleniowym zostały zaktualizowane stosow
nie do wymogów zarządzenia ministrów rolnictwa i go
spodarki komunalnej z dnia 20 lutego 1969 roku, co rów
nież wymagało dodatkowego nakładu pracy.

*
Z przedstawionego, może zbyt ogólnego, opisu wynika,
że problem scaleń gruntów na Żuławach jest bardzo po
ważny, a efekty ekonomiczne są tym lepsze, im więcej
spraw natury gospodarczej i technicznej skojarzy się dla
ich kompleksowego jednoczesnego rozwiązania. Kojarzenie
tych spraw wpływa jednak w zasadniczy sposób na trud
ność roboty i wymaga bardzo sprawnej organizacji pracy
na wszystkich etapach.

JÖZEF CHMIELEWSKI
Kierownik Powiatowego Biura
Geodezji i Urządzeń Rolnych w Radomiu

Organizacja prac scaleniowych na terenie powiatu radomskiego
Wzrastające z każdym rokiem potrzeby społeczeństwa na
artykuły rolno-spożywcze, konieczność równoważenia kra
jowego bilansu zbożowego, jak również konieczność po
prawy bilansu paszowego, staiy się podstawowymi czyn
nikami warunkującymi politykę romą kraju, a tym sa
mym i powiatu radomskiego.
• Isowy etap w polityce rolnej rozpoczęła uchwała IX Ple
num KC r-ZPR, w wyniku której poajęto w tym powie
cie szereg prac zmierzających do wyzwolenia rezerw pro
dukcyjnych, głównie tych, które me wymagają dodatko
wych nakładów inwestycyjnych. Obok wielu czynników,
w sposób bezpośredni oddziałujących na wielkość i po
ziom produkcji rolnej, dużo uwagi poświęcono problemo
wi Wiasciwej i racjonalnej gospodarki ziemią, uznając to
za jeden z podstawowych momentów w całokształcie pod
jętych prac. W ich wyniku prowadzone jest postępowa
nie o przymusowy wykup gospodarstw nieracjonalnie za
gospodarowanych, badane są na bieżąco gospodarstwa
opuszczone, przy czym w pierwszej kolejności dąży się do
jak najszybszego ich zagospodarowania przez właścicieli
bądź użytkowników, a w razie braku takowych — do
przejmowania ich na Skarb Państwa.
W toku prowadzonych prac i odbywanych zebrań w
wielu wsiach naszego powiatu wskazywano na potrzebę
prowadzenia scaleń i wymianę gruntów. W sukurs tym
głosom i opiniom, nieodosobnionych zresztą i charaktery
stycznych nie tylko dla naszego powiatu, przyszły ustawy
sejmowe z 1968 r. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
była dla naszego powiatu szczególnie ważna.
Powiiat radomski, typowo rolniczy, nie ma najlepszych
warunków glebowo-klimatycznych, pozwalających na uzy
skanie zadowalających wyników tak w produkcji roślin
nej, jak i w produkcji zwierzęcej. Postęp uzyskiwany na
przestrzeni lat jest wynikiem ogromnego wysiłku rolni
ków i całej służby rolnej. Stąd też każdy czynnik wa
runkujący uzyskanie tego postępu, każda możliwość bar
dziej racjonalnego gospodarowania ziemią, jest w powie
cie naszym wykorzystywana, choć nie zawsze spotyka się
z pełnym zrozumieniem rolników.
Pod względem administracyjnym powiat radomski jest
jedną z największych jednostek w województwie kielec
kim. Obejmuje on 26 gromad, jedno osiedle i jedno miasto.
Sołectw jest 219. Na ogólny obszar powiatu wynoszący
103 018 ha składa się:
— 69 809 ha gruntów ornych,
— 8698 ha łąk,
— 3924 ha pastwisk,
— 11 313 ha lasów,
— 9274 ha rowów, dróg, gruntów pod zabudowaniami
i in.
W powiecie naszym przeważają gleby w klasach IV, V
i VI. Udział gleb w poszczególnych klasach jest następu
jący:
— klasy I — brak
— klasy II — 47 ha
— klasy IIIa i IIIb — 9981 ha
— klasy IVa i IVb — 23 204 ha
-. klasy V — 14 785 ha
— klasy VI — 9336 ha
Dodajmy do tego fakt, że mamy 19 000 gospodarstw (we
dług P.I.Stat.), przy niewielkim udziale ziemi w posiada
niu państwowych gospodarstw rolnych, co oznacza, że
średnia wielkość gospodarstwa wynosi 4 ha, przy bardzo
poważnej szachownicy.
Brak dla przeważającej liczby gospodarstw aktów praw
nych własności ziemi powoduje, źe analizę stanu włada
nia prowadzono na podstawie innych ewidencji gruntów.
Wynika z niej, że w 80 wsiach powiatu gospodarstwa skła
dają się z kilkunastu lub kilkudziesięciu nawet działek

których wymiary wynoszą 2—3 m szerokości na 1000 m
długości. Dla przykładu: we wsi Mniszek działka o po
wierzchni 0,90 na ciągnie się na długości 2220 m; we wsi
Jedlanka gospodarstwo o powierzchni 8,29 ha składa się
z 72 działek, a we wsi Goszczewice na powierzchnię go
spodarstwa 4,05 ha składa się 35 działek.
Faktu tego nie zmieniło przeprowadzone w latach 1926—
1939 scalenie niektorycn wsi powiatu radomskiego, ponie
waż na przestrzeni minionycn lat, w wyniku podziałów
roazinnych i obrotu nieruchomościami rolnymi powstała
tam ponownie szachownica gruntów.
Przeprowadzona analiza oparta o ewidencję gruntów,
a także głosy rolników, którzy na zebraniacn wielokrot
nie podkreślali potrzebę dokonania scalenia, zadecydowa
ły o wcześniejszym podjęciu prac w tym kierunku niż
pierwotnie przewidywały to piany Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej w Kielcach.
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w.
Kielcach, uznając potrzehy powiatu radomskiego, wprowa
dziło w efekcie te prace do swojego planu na rok 1969,
azięki czemu w 197∪ roku zakończono prace w 6 wsiach
naszego powiatu.
Problem scaleń stał się w minionym okresie pierwszo
planowy w działalności Powiatowego Biura Geodezji
r Urząazeń Roinyich w Radomiu, absoroując wielu pracow
ników i pochłaniając wiele godzin pracy. Stał się także
jednym z pierwszoplanowych zagadnień, którymi zajmo
wały się oba komitety partii, nasze prezydia i w pierw
szej kolejności cały Wydział Rolnictwa i Leśnictwa PPRN
w Radomiu.
Już od marca 1969 r., wykorzystując trwające zebrania
ogólnowiejskie, urządzane przez PBGiUR, na których za
poznawano miejscową ludność z ustawą o scaleniu grun
tów, uzyskano zgodę rolników na wykonanie scaleń w
wielu wsiach.
W oparciu o analizę stanu władania ziemią, o której
wspomniano wyżej oraz o wnioski zgłaszane przez rolni
ków w trakcie zebrań, wybrano 50 wsi, w których w
pierwszej kolejności należało przeprowadzić scalenia. W
trakcie zebrań wyjaśniano szczegółowo tryb postępowania
i treść ustawy sejmowej.
Należy podkreślić, że w przeważającej większości wsi
zainteresowanie omawianym problemem scalania gruntów
było ogromne (przy stuprocentowej frekwencji mieszkań
ców). Jest to niewątpliwie dużą zasługą miejscowych władz
administracyjnych, a także aktywu gromadzkiego. Zebra
nia poprzedzane były zawsze wstępną konfrontacją za
mierzeń PBGiUR z opinią prezydiów gromadzkich rad
narodowych i aktywu miejscowego, konkretyzowano przy
tym wybór wsi i ustalano terminy zebrań. Zwołanie ze
brań i zawiadamianie mieszkańców przyjęły na siebie pre
zydia gromadzkich rad narodowych.
W 1970 roku zakończono prace scaleniowe w 6 wsiach
o łącznej powierzchni 1681 ha. Prace te przeprowadzono w
ciągu niespełna roku. W roku bieżącym przystąpiono do
scaleń w 5 wsiach o łącznej powierzchni 2050 ha. Scale
nia te zostały poprzedzone aktualizacją ewidencji gruntów,
uregulowaniem stanu władania gruntami PFZ, z uwzględ
nieniem konieczności pozostawienia ich pod przyszłą za
budowę, jak również przeprowadzono postępowanie w
stosunku do gospodarstw opuszczonych i zakwalifikowa
nych do przymusowego wykupu.
Założenia scaleniowe opracowane przez PBGiUR uzyska
ły pełną aprobatę prezydium WRN.
Ścisła współpraca z geodetami WBGiUR w Kielcach, w
trakcie wykonywania scaleń pozwala na rozwiązanie sze
regu problemów izwiązanych z ustaleniem listy uczestni
ków, zapisu na nowe gospodarstwa itp. W czasie prze
prowadzania prac odbywają się spotkania kierowników
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grup geodetów z kierownictwem wydziału rolnictwa i leś
nictwa i kierownictwem PBGiUR, na których prowadzona
jest analiza bieżącej sytuacji oraz ustalany jest harmo
nogram prac.
W roku 1970 było około 100 interwencji mieszkańców
wsi — uczestników scalenia, zgłaszanych bezpośrednio
do PBGiUR. Dotyczyły one zwłaszcza pierwszego okresu
pracy geodetów, po ogłoszeniu szacunku wsi i przy pro
jektowaniu nowych działek. Wszystkie te interwencje roz
wiązano bezpośrednio w terenie przy udziale geodetów
wykonawców. Pomogło to w podniesieniu ich autorytetu
i zdobyciu zaufania u mieszkańców wsi. W efekcie przed
okazaniem projektów, tylko 2 interwencje rolników przy
jęte zostały jako formalne skargi.
Po okazaniu projektów, komisja powołana przez prze
wodniczącego prezydium rozpatrzyła ogółem 20 wniesio
nych skarg (na ponad 600 uczestników scalenia). Dobrze
wykonane scaienia w roku 1970 są zasługą geodetów
WBGiUR oraz wszystkich, którzy o rolnictwie powiatu
decydują, jak komitety PZPR i ZSL, prezydium PRN
i kierownictwo wydziału rolnictwa i leśnictwa.
Problem scaleń, poza codziennymi kontaktami i wspól
nymi wyjazdami w teren członków prezydium i komite
tów partii, stawiany był między innymi na posiedzeniu
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej — Komisji Rol
nictwa PRN w Radomiu i na posiedzeniu Biura Rolnego
KP PZPR. Gościliśmy w 1970 roku przedstawicieli Mini
sterstwa Rolnictwa zainteresowanych postępem prac sca
leniowych. Wizytował nasz powiat wiceprzewodniczący
PWRN w Kielcach tow. Derejski, oceniając pozytywnie
prowadzone przez nas prace. Stąd też zdajemy sobie spra
wę, że nasz ogromny wysiłek bez ogólnego poparcia i po
mocy nie przyniósłby pożądanych efektów, a szczególnie
bez pomocy dyrekcji WBGiUR, która na co dzień służy nam
pomocą.
~
Mimo pozytywnej oceny prac scaleniowych w powiecie,
nie przebiegały one idealnie. Stąd też przystępując do
przygotowań scalenia kolejnych 5 wsi: Kowali, Mlodocina,
Woli Zakrzewskiej, Jedlińska i części Jedlanki, obejmują
cych 2051 ha oraz widząc w perspektywie scalenia wsi
następnych, w ciągu kolejnych lat do roku 1975, przepro

wadzono w roku bieżącym szkolenie w zakresie realizacji
ustawy o scaleniu i wymianie gruntów: z sekretarzami
gromadzkich rad narodowych, gromadzką służbą rolną,
ażeby ludzie ci włączyli się w szerszą współpracę i propa
gowali te zagadnienia w terenie. Uzyskano zgodę WBGiUR
na pozostawienie w nie zmienionym składzie pracujących
na Jxaszym terenie grup geodetów, co jest dla nas zagad
nieniem dużej wagi, ponieważ ułatwia wzajemne zrozu
mienie i właściwą współpracę. Opierając się na doświad
czeniach ubiegłego roku, chcemy w przygotowaniach do
prac bieżących i następnych scaleń zwrócić szczególną
uwagę na następujące zagadnienia:
— przed przygotowaniem ogólnego szacunku gruntów w
scalanych wsiach, dla zapewnienia pełnej prawidłowości,
dokonać szczegółowego badania gruntów pod względem
jakości gleb i w wyniku tego zaktualizować klasyfikację
gruntów zgodnie ze stanem faktycznym,
— w przypadkach zaprojektowania na obiekcie prac
melioracyjnych uzyskać wiążące, szczegółowe ustalenia co
do przebiegu tych inwestycji. Scalenia rozpoczynane są
tam, gdzie zakończono meliorację.
Konieczne jest wcześniejsze wejście geodetów w teren
celem wyrobienia sobie właściwego punktu widzenia na
przygotowywany szacunek gruntów, niemożliwy bez do
kładnej znajomości każdego niemal kawałka ziemi we
wsi, którą się będzie opracowywać.
PBGiUR chce doprowadzić do tego, aby informacja dla
rolników, ich poinformowanie co do istoty szacunku —
były jeszcze bardziej szczegółowe i dokładne niż to mia
ło miejsce na zakończonych obiektach, dzięki czemu prze
bieg projektowania nowych działek będzie sprawniejszy
i mniej kontrowersyjny. Na gruntach objętych scaleniem
należy wyłączyć z podatku działki o dużym zadrzewieniu
i niskiej wartości gleby, ponieważ przydział takich grun
tów stwarza dodatkowe trudności.
VZydaje się również konieczne przeanalizowanie możli
wości zatrudnienia przy pracach scaleniowych pracowni
ków PBGiUR, chociaż pracochłonność tych prac koliduje
w sposób istotny z całokształtem pracy PBGiUR przy tak
szczupłej obsadzie.

Mgr inź. HENRYK MUS1ATOWICZ
Szczecin

ß działalności służby geodezyjnej miasta Szczecina
W okresie jakże 'znamiennego dla ziemi szczecińskiej ju
bileuszu 25-lecia powrotu Pomorza Zachodniego do Ma
cierzy miały miejsce inne jeszcze uroczystości, a jedną
z nich był jubileusz 25-lecia istnienia miejskiej służby
geodezyjnej Szczecina. Uroczystość tę obchodzono 3 paź
dziernika 1970 r.
Minęło 25 lat działalności miejskiej służby geodezyjnej,
która początkowo działała pod nazwą: Miejskie Biuro Po
miarów przy Zarządzie Miejskim m. Szczecina. Pokazanie
jej rozwoju i dorobku wymaga przedstawienia tła histo
rycznego tamtych lat.
Armia Czerwona wyzwoliła Szczecin 26 kwietnia, 1945 r.
po uprzednim przełamaniu niemieckiego systemu obrony.
Wycofujące się oddziały nienjieckie wysadziły w powie
trze wiele obiektów przemysłowych, urządzeń komunal
nych, magazynów i prawie wszystkie nie zniszczone jesz
cze urządzenia portowe i stoczniowe. Zniszczenia wojenne
miasta sięgały prawie 70%, a portu ponad 80%. Był to
najdotkliwiej zdewastowany port Europy. Taki był stan
wyjściowy odbudowy miasta i portu.
Przejęcie miasta przez władze polskie miało miejsce 5 Iipca 1945 r. i ten dzień jest uważany za początek jego za
gospodarowania.
W dwa dni po przejęciu miasta przez władze polskie,
ówczesny jego prezydent inż. Piotr Zaremba wydał geo
decie, Ludwikowi Guzialkowi polecenie przejęcia od ad
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ministracji niemieckiej wszelkich dokumentów geodezyj
nych, kartograficznych i fotogrametrycznych, z zaleceniem
odpowiedniego ich zabezpieczenia.
Szybka decyzja tworzenia miejskiej służby geodezyjnej
wypływała ze znajomości potrzeb technicznych ówczesne
go prezydenta Szczecina, który, będąc urbanistą, znał ro
lę geodezji w prawidłowym rozwoju miasta. Powiązania
jednostek urbanistyczno-projektowych z geodezją miejską,
rozpoczęte 25 lat temu, nadal są utrzymywane, gdyż
wspólnym ich celem jest dobro miasta i jego rozwój.
Pomimo wielkich trudności miejska służba geodezyjna
zanotowała w 1945 roku pierwszy sukces. Pod koniec te
go roku wydano pierwszy wielobarwny plan Szczecina,
który ukazał się w sprzedaży już w lutym 1946 roku ’.
Materiały kartograficzne do wydania mapy miasta Szcze
cina w skali 1: 20 000 wraz ze skorowidzem polskich nazw
ulic i placów, przygotowano w 1945 roku.
Geodeci Miejskiego Biura Pomiarów jako jedni z pierw
szych stanęli do realizacji inwestycji miejskich; prowadzi
li nadzór geodezyjny przy budowie szczecińskich mostów
i wiaduktów: Długiego, Źmogusa, Kolejowego i Cłowego;.
prowadzili obsługę geodezyjną budowy płóz spływowych
doków na terenie Stoczni Szczecińskiej.
1 Piotr Zaremba — Szczecińskie lata 1946—1948. Wydawnictwo Po
znańskie, rok 1970.

cownicy działają na określonych terenach, poznanie któ
rych ułatwia im wykonanie nałożonych zadań.
zziajemy sonie sprawę, ze sam pɔɑziat czynności oraz
pulami terenu Uziaiania pnzy oraku κaαry me αa oczeκιwanycn wyników. Vviasciwa polityka kaarowa, jaką proWduu .rΓfcLyαιum Milin- w Szczecinie, pozwala przypuszcLac, oc -v√ IiajDiizszycn iataeʃɪ stan personamy Miejskiej
Pracowni Geoaezyjnej szczecina megme radykalnemu
W ZlI JoŁOWl.
it-owoianie dziaiu inwentaryzacji urządzeń podziemnych
αaιo w wyniku Ukierunkowame Oziaiainosci pracowni
miejskiej w tej Ozieazinie. Przedsiębiorstwa gospoaarki ko
munalnej uzgaaniają z pracownią miejską swoje potrzeby
w wymienionym wyżej zakresie. Isiektem zas jest posiauame pokrycia mapowego w skali I : ZoU tras ulic o dłu
gości ca 18U km (w roku 1966 — dla 8 km).
θα Iistopaaa la/U roku Pracownia Geodezyjna m. Szcze
cina Vvykonuje inwentaryzację powykonawczą Wszystkicn
uxiLąazen znajdujących się w ulicacn i piacacn. Stało się
to możliwe dzięki wspólnemu porozumieniu pomiędzy Wyaziaiem Gospoaarki Komunalnej i Mieszkamowej, Miej
skim Zarządem Dróg i Mostów oraz Miejską Pracownią
geodezyjną.
W dziedzinie geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń podZiemnycn nastąpi zdecydowana poprawa, gdyż Wojewódz
kie przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej
w Szczecinie przystępuje do jej kompleksowego przepro
wadzenia.
Dotychczasowe osiągnięcia są znikome w stosunku do
potrzeb. W miarę awansowania prac inwentaryzacyjnych
przekonanie zainteresowanych jednostek o jej eiektywnośCi będzie ugruntowane, a ogólne wyniki okazalsze. Wiel
ką pomocą w tej działalności byioby usankcjonowanie
sprawy geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych
przez wianze centralne, co na pewno nastąpi, gdyż za
gadnienie jest wielkie, pilne i uzasadnione gospodarczo,
z-aaaniem naszym było również uregulowanie spraw zwią
zanych z właściwym wykorzystaniem bogatego zasobu geo
dezyjno-kartograficznego składnic (w ramach obowiązującycn — choc niepełnych przepisów), a przede wszystkim
utrzymanie map miejskich w .stanie aktualności.
Poprawę istniejącego stanu rzeczy uzyskano przez po
rok budżetowy
1961
1965
1970
wołanie „działu ewidencji materiałów geodezyjnych”, o na
stępującym zakresie działania:
kredyty w tys. zł:
860
1000
4500
— dokonywanie odbioru i kontroli map i dokumentów
geodezyjnych przyjmowanych do składnicy,
Stan kadry inżynieryjno-technicznej pracowni w prze
— prowadzenie składnicy map i dokumentów geodezyj
kroju lat przedstawia się następująco: rok 1961 — 8 osób,
nych,
rok 1965 — 13 osób, a w roku 1970 — 23 pracowników
— udostępnianie zainteresowanym jednostkom danych,
inżynieryjno-technicznych (w tym 4 pionierów szczeciń
— prowadzenie ewidencji robót w toku i korygowanie
skiej geodezji).
zakresów pomiaru,
Wielkość miasta i jego potrzeby w dziedzinie prac geo
— udzielanie pełnej informacji o istniejących materia
dezyjnych (przy dynamicznym rozwoju portu), wymagają
łach, o materiałach będących w opracowaniu lub czynią
minimum dwukrotnego wzrostu kadry inżynieryjno-tech
cych zbędne wykonanie zgłoszonej roboty,
nicznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Szczecina oraz
— prowadzenie spraw dotyczących lokalnej sieci geode
WzriOStu jej zaplecza technicznego do rozmiarów dostoso
zyjnej m. Szczecina i ustalanie potrzeb w zakresie zakła
wanych do zadań.
dania i utrzymania w aktualności miejskiej osnowy geo
W roku 1967 dokonano analizy dotychczasowej działal
ności pracowni i stwierdzono konieczność dostosowania dezyjnej (samodzielna komórka),
— określanie sposobów wykonania zgłoszonych robót.
możliwości realizacyjnych do zadań je czekających.
Ranga problemu oraz wartość posiadanego zasobu spo
Ze wszystkich zadań służby geodezyjnej wyodrębniono
wodowała, że w skład personelu działu wchodzą pracow
główne, do realizacji których dostosowano schemat orga
nicy o najwyższych kwalifikacjach (między innymi dwóch
nizacyjny Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Szczecina:
pracowników z wyższym wykształceniem geodezyjnym).
a) założenie jednolitej ewidencji gruntów i budynków,
Wykonana w latach ubiegłych inwentaryzacja sieci po
b) założenie ewidencji urządzeń podziemnych,
ligonowej Szczecina i ocena jej przez Katedrę Rachunku
c) doprowadzenie składnicy map i dokumentów do sta
Wyrównawczego Wydziału Geodezji i Kartografii Politech
nu zapewniającego możliwość maksymalnego wykorzysta
niki Warszawskiej, stanowi materiał wyjściowy do doko
nia -posiadanego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
d) geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania nania uzupełnień sieci w dostosowaniu do potrzeb nowo
czesnego miasta portowego.
terenów, planów realizacyjnych i obsługa budownictwa,
Aktualnie wykonuje się inwentaryzację sieci niwela
e) pomiary i analizy przemieszczeń poziomych i piono
cyjnej, która będzie podstawą do utworzenia jednolitej
wych budowli i terenów.
Realizację powyższych zadań powierzono fachowcom
sieci wysokościowej.
Warto też wspomnieć, że rok 1970 był rokiem ostatecz
zgrupowanym w działach. Posiadają oni wysokie kwalifi
nego zakończenia prac związanych z wykonaniem doku
kacje zawodowe i długoletni staż pracy.
W celu maksymalnego powiązania zadań geodezyjnych mentacji terenowo-prawnych domów mieszkalnych, prze
z pracą administracyjną dzielnicowych rad narodowych
znaczonych do sprzedaży. Stały rozwój miast i realizacja
(m. Szczecin podzielony jest na cztery dzielnice: Śródmieś nowych zadań stawiają coraz większe wymagania przed
służbą geodezyjną każdego miasta, a sprostanie tym zada
cie, Pogodno, Nad Odrą i Dąbie), podzielono dział ewi
niom będzie wymagać większego wysiłku ze strony zało
dencji gruntów na pracownie dzielnicowe.
gi oraz pomocy ze strony władz nadrzędnych i naczelnych.
Każda pracownia zajmuje się wyłącznie sprawami geodezyj no-administrący jnymi dotyczącymi danej jednostki Pomoc powinna iść w kierunku dokonania zmian organi
zacyjnych służb, zmian istniejącego systemu płac i zmian
ewidencyjnej.
obowiązującyh przepisów obejmujących wszystkie bez wy
Powyższe ukierunkowanie działalności zdaje egzamin.
jątku miasta. Dynamiczny rozwój miasta i portu silnie
Świadczą o tym opinie władz dzielnicowych, a sami pra

Do pionierów geodezji miejskiej miasta Szczecina, oprócz
wspomnianego Ludwika Guziaika należeli: Tadeusz Rap,
Zbigniew Mazurkiewicz, Adoli Seluk, Bronisław Pilarski
i Bogdan Gertych.
Szybka odbudowa miasta, nowy system władzy tereno
wej (rady narodowe), spowodowały podniesienie rangi
administracyjnej geodezji przez utworzenie samodzielnego
wydziału geodezyjnego, który następnie po kilku zmianach
organizacyjnych przekształcił się w miejską pracownię geo
dezyjną.
Podporządkowanie geodezji resortowi gospodarki komu
nalnej nadało jej właściwy kształt już jako miejskiej służ
by geodezjnej, związanej jeszcze bliżej i silniej z rozwo
jem miasta.
Ostatnie 10 lat rozwoju miasta, to już budowa nowego
i pięknego Szczecina. Przea jego służbą geodezyjną wy
łaniały się coraz nowsze i ważniejsze zadania i obowiązki.
Szczególnie początki lat sześćdziesiątych, to okres maksy
malnego skierowania wysiłków w kierunku zaspokojenia
potrzeb jednostek urbanistyczno-projektowych, które to
potrzeby w dalszym ciągu przekraczały możliwości służb
i przedsiębiorstw geodezyjnych województwa szczecińskie
go.
Warto wspomnieć, że w tym właśnie okresie weszły w
życie dwie znamienne ustawy: 1) o planowaniu przestrzen
nym i 2) o gospodarce terenami w miastach i osiedlach,
które wprowadziły nowe zasady gospodarowania zasoba
mi miejskimi, a więc dotyczyły zagadnień bezpośrednio
interesujących geodezję miejską.
Stosownie do zakresu działania, Miejska Pracownia Geo
dezyjna m. Szczecina «... planuje i zaleca wykonanie ro
bót geodezyjnych dla potrzeb gospodarki komunalnej
i służb architektoniczno-budowlanych...” — oczywiście w
ramach posiadanych kredytów. Analiza minionego okresu
wykazuje, że służba geodezyjna resortu gospodarki ko
munalnej wykonała wiele robót obejmujących całokształt
gospodarczy naszego miasta. Ilość i rodzaj prac wiążą się
zawsze tylko z częściowym zaspokojeniem ogromnych po
trzeb gospodarczo-technicznych miasta Niech niżej poda
ne liczby przedstawią stale rosnącą funkcję geodezyjnej
służby miasta:
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wciąga w wir życia geodezję miejską; bierze ona bezpo
średni i codzienny udział w tym rozwoju.
Brak ewidencji gruntów dla pewnej części miasta po
woduje, że prowadzenie właściwej polityki terenowej na
trafia na przeszkody zwielokrotnione brakiem planów za
gospodarowania przestrzennego. Zadaniem pilnym jest więc
jak najszybsze zakończenie prac związanych z założeniem
pełnej ewidencji gruntów. Dotychczasowe doświadczenia
wskazują na znaczne korzyści z zacieśnienia współpracy
i współdziałania we wszystkich fazach przygotowania pro
jektów planów zagospodarowania przestrzenego. Powi
nien być również poddany rewizji udział służby geodezyj
nej w prowadzeniu gospodaki terenami miejskimi. Naszym
zdaniem rekonstrukcja organizacyjna zapewni właściwą
korelację trzech najbliższych sobie zadaniami komórek:
geodezji, urbanistyki i gospodarki terenami.
O słuszności naszych postulatów .niech świadczy fakt, że
Wojewódzki Komitet Organizacyjny VI Kongresu Tech
ników Polskich w Szczecinie uwzględnił wnioski Koła Za
kładowego SGP przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej m.
Szczecina, a dotyczące powyższych zagadnień, i ujął je w
programie wojewódzkiej konferencji przedkongresowej.
Dane liczbowe wzięte z perspektywicznego planu rozwo
ju Ziemi Szczecińskiej, a więc i samego Szczecina, stwa
rzają przesłanki dla określenia zadań oczekujących geode

zję miejską. Ludność województwa szczecińskiego (w ro
ku 1985) wzrośnie o 250 000 mieszkańców w stosunku do
roku 1965, a udział ludności miejskiej osiągnie ca 71%
ogółu. Najwyższy przyrost i koncentrację ludności miejs
kiej przewiduje się w Podregionie portowo-przemysłowym.
Wypada zwrócić uwagę na przyszłą — choć jakże odle
głą w czasie — rolę Świnoujścia i Stargardu Szczecińskie
go.
Do zadań gospodarki komunalnej należeć będzie między
innymi zabezpieczenie wody z ujęć komunalnych dla oko
ło 90% ludności miejskiej, odprowadzenie ścieków dla
około 85%, a z instalacji gazowych korzystać będzie około
86% ludności województwa. Plan regionalny przewiduje
podniesienie kilku ośrodków miejskich województwa do
rangi miast średnich, które przejmą część większych za
kładów przemysłowych, a więc wchłoną większość ludnoś
ci napływowej.
W związku z powyższym należy stworzyć w tych mia
stach warimki i podstawy dla miejskich służb geodezyj
nych w celu zaspokojenia potrzeb resortu gospodarki ko
munalnej jako dominującego w prawidłowym rozwoju
miasta. Pracownicy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej z uf
nością wchodzą w następne ćwierćwiecze miasta Szczeci
na i zapewniają jednocześnie, że dołożą wszelkich starań,
aby sprostać nowym zadaniom stawianym przed geodezją
miejską.

MIROSŁAW ŻAK
Mikołów

Międzynarodowe Sympozjum IASS w Sopron
W dniach od 1 do 4 października 1970 r. odbyło się w
Sopron na Węgrzech Sympozjum Grupy Roboczej Między
narodowej Asocjacji Budowli Powłokowych IASS (Inter
national Association for Spatial Structures).
IASS jest młodą rozwojową organizacją powołaną do ży
cia z uwagi na niezwykle bujny rozwój budownictwa po
włokowego w świecie. Postawiła ona sobie za cel wymia
nę doświadczeń w tej dziedzinie a za platformę spotkań
specjalistów uznała międzynarodowe sympozja organizo
wane przez poszczególne grupy robocze IASS. W chwili
obecnej istnieją bowiem następujące grupy specjalistyczne:
— Grupa robocza budowli wieżowych
— Grupa robocza wiszących konstrukcji powłokowych
— Grupa robocza powłok sztywnych
— Grupa formalno-realizacyjna (zagadnienie norm).
Grupa robocza budowli wieżowych zebrała się po raz
pierwszy w 1966 r. w Bratysławie na sympozjum poświę
conym zagadnieniom obciążeń budowli wieżowych.
W 1968 r. w Weimarze (NRD) odbyło się następne sym
pozjum tej grupy, poświęcone wieżom wodnym.
Kolejne sympozjum poświęcono obciążeniom meteorolo
gicznym. Odbyło się ono w Delft (Holandia). Na sympo
zjum tym dokonano wyodrębnienia podgrup branżowych,
obejmujących:
— kominy przemysłowe,
— maszty,
1 — chłodnie.
Powierzenie kierownictwa podgrupy zajmującej się za
gadnieniami projektowania i wznoszenia kominów przemy
słowych profesorowi R. Ciesielskiemu jest poważnym za
akcentowaniem polskiej obecności w światowej czołówce
w tej dziedzinie. Polski wkład w opracowania teoretyczne
jest bowiem bardzo poważny, a osoba profesora Politech
niki Krakowskiej, Romana Ciesielskiego, stanowi wielki
międzynarodowy autorytet. Równolegle postępują sukcesy
praktyczne przez realizację najwyższych w swym czasie χ
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w świecie kominów w Sierszy (260 m) i w Thierbach
(300 m).
Ostatnie sympozjum Grupy Roboczej Budowli Wieżowych
IASS zwołane zostało w Sopron (Węgry) i poświęcone było
zagadnieniom fundamentowania. Na ogólną liczbę około
80 uczestników z 13 krajów, a w tej liczbie z Anglii, Fran
cji, Japonii i ZSRR. W skład delegacji polskiej wchodzili:
prof, dr inż. Roman Ciesielski, mgr inż. Zbigniew Faix-Dgbrowski, mgr inż. Kazimierz Herzog oraz autor niniejszego
opracowania. Delegacja polska przedstawiła 4 referaty pro
blemowe. Dużą satysfakcją dla nas geodetów jest z pew
nością to, że jeden z nas znalazł się w grupie tego rodza
ju specjalistów budownictwa. Trzeba zresztą stwierdzić,
że zagadnienia pomiarowe znajdują coraz więcej miejsca
i uwagi wśród problemów projektowania, wykonawstwa
i eksploatacji wysokich budowli wieżowych.
Na sympozjum referowane były — aczkolwiek nie przez
geodetów — wyniki pomiarów osiadań wież telewizyjnych
w Moskwie i w Berlinie. Referat polski na podobny temat
nosił tytuł „Badanie odkształceń pierścieniowego fundamen
tu komina h — 300 m podczas wznoszenia budowli”.
W dyskusji na tematy organizacyjne, która miała miej
sce w ostatnim dniu obrad postanowiono zwrócić się do
Polski z propozycją zorganizowania kolejnego sympozjum
Grupy Roboczej Budowli Wieżowych IASS.

*
Miejscem obrad było urocze, niewielkie miasteczko Sopron, przytulone do węgiersko-austriackiej granicy. Ponie
waż należy ono do nielicznej grupy węgierskich miast,
które ,nie uległy tureckiej przemocy, pełno tu z pietyzmem
pielęgnowanych zabytków i pamiątek przeszłości, wszędzie
indziej totalnie zniszczonych przez bezwzględnego najeźdź
cę. Kręte zaciszne .uliczki Sopron, pełne tajemnicznego uro
ku dziedzińce i podwórka, wreszcie jedyne w swoim ro
dzaju piwnice winne, stanowiły dodatkową atrakcję i jakże
miłą oprawę pobytu w Sopron.

Spotkanie przedstawicieli
szenia Geodetów Polskich
dniczącym Rady Ochrony
Walki i Męczeństwa —
Januszem Wieczorkiem

W dniu 24 listopada 1970 r., w Pre
zydium Rady Ministrów odbyło się
spotkanie aktywistów SGP z prze
wodniczącym Rady Ochrony Pomni
ków Walki i Męczeństwa — mini
strem Januszem Wieczorkiem.
Na spotkaniu tym minister J. Wie
czorek podziękował naszemu Stowa
rzyszeniu za dotychczasową współ
pracę z Radą Ochrony Pomników
Walki i Męczeństwa w upamiętnianiu
miejsc martyrologii i bohaterstwa

I

RADA OCHRONY
POMNIKÓW WALKI I MĘCZEŃSTWA
NADAJE

SToWARzySZENlU GEODETO
*
POLSKICH W WARSZAWIE

ODZNAKĘ

OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI
NARODOWEJ
ZA OPIEKE NAD MIEJSCAMI
WALKI 1 MĘCZEŃSTWA

WARSZAWA, DNIA _»

Stowarzy
z przewo
Pomników
ministrem

zrycia organizacji

Ίz

narodu polskiego z okresu ostat
niej wojny i walk z faszyzmem
oraz za dotychczasowy wkład pra
cy naszych kolegów z Warszaw
skiego Przedsiębiorstwa Geodezyjne
go i Geoprojektu w opracowanie
dokumentacji geodezyjnych na tere
nach związanych z budową pomnika,
jakim ma być „Centrum Zdrowia
Dziecka”.
Jako dowód uznania Stowarzysze
nie Geodetów Polskich otrzymało
dyplom i pamiątkową statuetkę, bę
dącą symbolem walki z najeźdźcą
hitlerowskim a odznaki „Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej” otrzymali następujący koledzy:
— Stanisław Pachuta,
— Jerzy Szymański,
— Seweryn Zawiliński,
— Karol Szeliga,
— Henryk Świerzbiński,
— Zenon Miller,
— Czesław Lipianin,
— Wojciech Nagórski.
Ponadto odznaki te nadane zostały
przez Radę Ochrony Pomników na
stępującym kolegom: Henrykowi Je
zierskiemu i Janowi Munkiewiczowi
z Sierpca.
— Szymonowi Cydzikowi z Ostro
łęki.
— Romanowi Wiśniewskiemu i Ka
zimierzowi Morawskiemu z Bydgosz
czy.
— Jerzemu Szwedowi, Jerzemu Kotyńskiemu i Czesławowi Kownackie
mu z Łodzi.
— Mieczysławowi
Modlinewskiemu, Stanisławowi Dylągowi i Zyg
muntowi Mączka z Rzeszowa.
Przewodniczący SGP płk dr St. Pa
chuta podziękował za otrzymany dy
plom ’ i statuetkę pamiątkową, za
pewniając o dalszej współpracy z Ra
dą Ochrony Pomników i wręczył mi
nistrowi J. Wieczorkowi, od Stowa
rzyszenia „Zarys historii organizacji
społecznych geodetów polskich” oraz
kopię oryginału książki St. Grzepskiego z 1566 r. „Geometria to iest
miernicka nauka”.
W imieniu odznaczonych kolegów
dziękował przewodniczący Głównej
Komisji SGP do współpracy z Radą
Ochrony Pomników, kol. J. Szymań
ski.
Następnie przedyskutowano formy
dalszej współpracy, w wyniku czego
ustalono następujące główne kie
runki prac SGP dla Rady Ochrony
Pomników:
a. Wykonywanie dokumentacji geo
dezyjnych pod nowo budujące się
pomniki.
b. Współpraca z wojewódzkimi ko
mitetami Rady w zbieraniu doku
mentacji i wykonaniu map wojewódz
kich z zaznaczeniem miejsc walk i
zbrodni faszyzmu.

c. Dalsze wykonywanie dla „Cen
trum Zdrowia Dziecka” mapy sytuacyjno-wysokościowej,
inwentaryzacji
i map urządzeń podziemnych oraz
obsługi geodezyjnej przy budowie.
d. Wyszukiwanie i zgłaszanie do
Rady odnalezionych przez geodetów,
a jeszcze nie zaewidencjonowanych
miejsc zbrodni i walk.
e. Zgłaszanie do Rady zaniedba
nych i zagrożonych
zniszczeniem
miejsc upamiętnienia.
Dalsza rzomowa przebiegała w mi
łej atmosferze i dotyczyła zarówno
współpracy z Radą, jak również
wspomnień z ostatniej wojny.

•
Listę wyróżnionych na powyższym
spotkaniu należy jeszcze uzupełnić
nazwiskami kolegów, którzy otrzy
mali odznaczenia poprzednio lub też
otrzymali odznaki w województwach
poznańskim i szczecińskim. Są nimi
koledzy:
— Witalis Wojciechowski — Medal
Budowniczego Parku Pomnika Boha
terstwa Broni i Przyjaźni.
Takie samo odznaczenie otrzymały
— Poznańskie Okręgowe Przedsię
biorstwo Miernicze i Wydział Za
miejscowy Państwowego Przedsiębior
stwa Fotogrametrycznego w Poznaniu.
— Henryk Zapaśnik — Odznaka
pamiątkowa „Gryf Pomorski”,
— Julian Niebylski, Wacław Stan
kiewicz i Stefan Szymczak — Odzna
ka „Opiekun Miejsc Pamięci Narodo
wej”.
Wszystkim wyróżnionym Kolegom
Zarząd Główny SGP składa serdecz
ne gratulacje, licząc na dalszą owoc
ną pracę i mając nadzieję, że przy
znane dowody uznania będą zachętą
do dalszych, jeszcze lepszych wyni
ków współpracy z Radą Ochrony
Pomników Walk i Męczeństwa.

Mgr inż. Jerzy Szymański

Doroczne konkursy jakości
prac scaleniowych
Ministerstwo Rolnictwa powierzyło
w 1969 roku Zarządowi Głównemu
SGP zorganizowanie i prowadzenie
przy czynnym udziale Departamentu
Urządzeń Rolnych pierwszego dorocz
nego konkursu jakości prac scalenio
wych za 1969 rok.
Zarząd Główny SGP zorganizował
wymieniony konkurs, zatwierdzając
jednocześnie jego regulamin oraz po
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wołując zgodnie z tym regulaminem
główny sąd konkursowy, popularyzu
jąc konkurs wśród wszystkich oddzia
łów wojewódzkich i kół zakładowych
Stowarzyszenia, działających przy wo
jewódzkich biurach geodezji i urzą
dzeń rolnych, przesyłając im zatwier
dzony regulamin.
Zgodnie z regulaminem zarządy
oddziałów wojewódzkich SGP powo
łały sądy eliminacyjne dla prac sca
leniowych zgłaszanych na konkurs
przez koła zakładowe SGP, dyrekto
rów wojewódzkich i kierowników,
biur geodezji i urządzeń rolnych.
Po dokonaniu eliminacji przez są
dy wojewódzkie zgłoszono głównemu
sądowi konkursowemu 11 prac, za
kończonych
i
zatwierdzonych
w
1969 r., pochodzących z 7 WBGiUR:
Białystok — 2 prace, Gdańsk —
1 praca, Łódź — 1, Opole — 1, Po
znań — 2, Rzeszów — 1 i Warsza
wa — 2 prace.
Główny Sąd Konkursowy badał
kolejno zgłoszone prace przy udziale
ich bezpośrednich wykonawców lub
wyznaczonych przez nich przedstawi
cieli, i w oparciu o:
— opinie pisemne
wojewódzkich
sądów eliminacyjnych,
— sprawozdania z wykonania po
szczególnych etapów prac scalenio

wych, uzupełnione dodatkowymi wy
jaśnieniami bezpośrednich wykonaw
ców, bądź ich przedstawicieli,
— szczegółowy przegląd i ocenę
punktową wszystkich części składo
wych całego operatu scaleniowego,
— wzajemne porównanie jakości i
stopnia trudności wykonania poszcze
gólnych prac scaleniowych,
— kryteria
oceny
scaleniowych
prac konkursowych, ustalone w p. 5
regulaminu —■
dokonał weryfikacji i oceny tych
prac.
Główny Sąd Konkursowy stwier
dził protokolarnie, że jakość wykona
nia prac zgłoszonych jest ogólnie bar
dzo wysoka i wyrównana i postano
wił wyróżnić nie 3 a 5 prac nagro
dami pieniężnymi ustalonymi przez
Ministerstwo Rolnictwa oraz dyplo
mami uznania Zarządu Głównego
SGP, w oparciu o postanowienia
punktów 10.1 i 10.2 regulaminu kon
kursu.
I miejsce i nagrodę pieniężną w
wysokości 5000 złotych oraz dyplom
uznania przyznano zespołowi geode
tów z WBGiUR w Gdańsku, kole
gom: Janowi Skibie, Witoldowi Kra
kowskiemu, Henrykowi Zawiszy i
Oktawiuszowi Orczykowi, za wyko
nane przez nich scalenie na obiekcie

Lichnowy nr 2, obejmującym grunty
6 wsi, o łącznej powierzchni 2278 ha.
Dwa równorzędne II miejsca i na
grody pieniężne po 4000 złotych każ
da oraz dyplomy uznania przyznano:
1) geodecie z WBGiUR w Białym
stoku, koledze Jerzemu Markowskie
mu, za wykonanie scalenia gruntów
na obiekcie Wierzchlesie, o po
wierzchni 2331 ha;
2) zespołowi geodetów z WBGiUR
w Rzeszowie, kolegom: Stanisławowi
Bartmanowi, Kazimierze Janik, Jó
zefowi Stysiowi, Janowi Gacowi, za
wykonanie scalenia gruntów obiektu
Lalin, o powierzchni 685 ha.
Dwa równorzędne III miejsca i na
grody pieniężne po 3500 złotych każ
da oraz dyplomy uznania przyznano:
1) zespołowi geodetów z WBGiUR
w Opolu, kolegom Jerzemu Majwaldowi i Wernerowi Drosdziolowi, za
wykonanie scalenia gruntów obiektu
Gieraltowice-Przedborowice, o
po
wierzchni 811 ha;
2) zespołowi geodetów z WBGiUR
w Warszawie, kolegom: Janowi Sta
nisławowskiemu i Zdzisławowi Wie
czorkowskiemu, za wykonanie scale
nia gruntów obiektu Bieżuń, o po
wierzchni 1207 ha.
J. Zgierski

Urządzenie do mechanicznego zliczania różnych jednostek i pozycji występujących
w pracach geodezyjnych oraz innych technicznych i gospodarczych
Stosowane dotychczas sposoby po
jedynczego zliczania różnego rodza
ju jednostek i pozycji, występujących
w pracach geodezyjnych, a w szcze
gólności w pracach geodezyjno-urzą
dzeniowych, bezpośrednio przez liczą
cego — były i są pracochłonne, mę
czące i niosą z sobą również ryzyko
popełniania błędów.
Ze względu na to, że częstokroć i
zakres tego rodzaju zliczeń absorbu
je stosunkowo znaczną ilość czasu
produkcyjnego, usprawnienie tej czyn
ności stało się przedmiotem specjal
nej uwagi geodetów resortu rolnictwa.
Problem ten został z powodzeniem
rozwiązany w bieżącym roku w ra
mach wynalazczości pracowniczej re
sortu rolnictwa, przez geodetę Jerze
go Tomaszewskiego, starszego inspek
tora WBGiUR w Warszawie. Skon
struował on osobiście oryginalne i za
razem stosunkowo proste urządzenie
liczące, działające przez przetwarza
nie impulsów elektrycznych wywoły
wanych za pomocą czujnika dotyko
wego, względnie ' świetlnego z fotoko
mórką na ruch obrotowy.
Urządzenie to pozwala w sposób
łatwy i szybki na zliczanie sposobem
mechanicznym różnych jednostek i
pozycji występujących przede wszyst
kim w pracach geodezyjno-urządze
niowych resortu rolnictwa. Omawia
ny projekt został zgłoszony do Urzę
du Patentowego PRL 5.VI.1970 r.,
gdzie został zarejestrowany pod naz
wą „Licznik do zliczania jednostek,
zwłaszcza w pracach geodezyjnych”.
Prototyp tego urządzenia, skon
struowany przez kol. J. Tomaszew
skiego, został praktycznie zbadany w
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okresie kilku miesięcy przez WBGiUR
w Warszawie, celem ustalenia jego
technicznej sprawności i zakresu przy
datności. Uzyskane wyniki w pełni
potwierdziły przewidywane zalety te
go urządzenia i zakres jego zastoso
wania, które są następujące:
1) wymiary (6X5X12) i łatwość
posługiwania się tym urządzeniem w
procesie zliczania różnych jednostek
lub pozycji, przy czym sprowadza się
do minimum wysiłek umysłowy li
czącego (w porównaniu z dotychczas
stosowanymi sposobami);

2) całkowita sprawność techniczna
w procesie zliczania i niezawodność
uzyskiwanych wyników (bez błędów);
3) skrócenie czasu zliczania o co
najmniej 60θ∕o w porównaniu z cza
sem zużywanym na te czynności przy
stosowaniu dotychczasowych sposo
bów zliczania;
4) urządzenie może być z powodze
niem stosowane przy:
— opracowywaniu
kosztorysów
wstępnych i ostatecznych różnych
prac
geodezyjno-urządzeniowo-rolnych,

— kontroli ilościowego wykonania
poszczególnych jednostek i pozycji
składających się na treść różnych
map, rejestrów i innych dokumentów
geodezyjno-urządzeniowo-rolnych,
— zliczaniu wszelkiego rodzaju jed
nostek lub pozycji występujących poza
wymienionymi pracami.
Urządzenie to zostało skonstruowa
ne wyłącznie z materiałów i goto
wych elementów krajowych, stosun
kowo niedrogich, które nietrudno
zdobyć na rynku w żądanej ilości.
Wstępna kalkulacja kosztów wykona
nia tego urządzenia pozwala sądzić,
że cena sprzedażna pojedynczego
egzemplarza nie powinna przekraczać

1000 złotych. Cena ta zależy zresztą
w znacznym Stotpniu od ilościowego
zapotrzebowania na to urządzenie.
Termin uruchomienia produkcji na
szerszą skalę przewidziano w I kwar
tale 1971 roku. Zainteresowani tym
urządzeniem mogą uzyskać o nim do
datkowe informacje oraz obejrzeć je
go czynny prototyp w WBGiUR w
Warszawie (Filtrowa 57 — tel. 25-33-36).
Uzupełniających informacji o po
wyższym urządzeniu może również
udzielić Wydżiał Geodezji Departa
ment Urządzeń Rolnych Ministerstwa
Rolnictwa, Warszawa 71, Wspólna 30,
pokój 185, telefon 29-58-07.

chłodnie hyperboloidalne o wysokości
100,5 m i wydajności po 37 000 m3 pary/godz.
Prace prowadzone są w niesłycha
nie trudnych warunkach gruntowych
i stąd z jednej strony wielce intere
sujące są nowatorskie rozwiązania
projektowe posadowienia tych bu
dowli, z drugiej natomiast szczegól
nej wagi nabierają geodezyjne obser
wacje odkształceń prowadzone od po
czątku wznoszenia obiektów. Po sied
miu miesiącach pracy wykonany zo
stał gigantyczny fundament pod ko
min (płyta o średnicy 44 m i gru
bości 3,30 m na głębokości — 10,5 m)

Mgr inż. Józef Zgierski

Prace przy budowie elektrowni Hagenwerder III

Od kwietnia 1970 r. trwa polski
udział w budowie kolejnego dużego
zakładu energetycznego w NRD —
elektrowni Hagenwerder III. Podob
nie jak to miało miejsce na terenie
budowy elektrowni w Thierbach ko
ło Lipska i tu do zadań polskich wy
konawców należy wzniesienie komi
na i 4 chłodni hyperboloidalnych. Do
świadczenia wyniesione z poprzedniej
budowy
eksportowej
potwierdziły
słuszność decyzji organizacyjnych od
nośnie do sposobu zapewnienia ciągłej
geodezyjnej obsługi budowy. Przed
siębiorstwa wykonawcze zatrudniły
bowiem zarówno pracowników inży
nieryjno-technicznych geodetów jak i
wykwalifikowanych pomiarowych, do
obowiązków których należy wykony
wanie wszystkich robót geodezyjnych,
oraz w przypadku luzów, również in
nych prac na budowie. Jest to waż
ne z uwagi na konieczność stupro
centowego
wykorzystywania mocy
produkcyjnej, w szczególności przy
wykonywaniu zadań eksportowych.
Prace na budowie prowadzone są
przez dwa przedsiębiorstwa wykonaw
cze: Bytomskie Przedsiębiorstwo Bu
dowy Pieców Przemysłowych z Byto

mia, które wznosi komin żelbetowy o
wysokości 250 m oraz Przedsiębior
stwo Budowy Chłodni „Chłodnie Ko
minowe” z Gliwic, wznoszące cztery

oraz wysokościowa część komina do
wysokości 16 m ponad poziom tere
nu. Również przy dwu pierwszych
chłodniach wykonano najbardziej pra-
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na zagranicznym rynku, a w tym li- ! rzego Kotyhskiego odczyt na temat
czący się udział nas — geodetów.
udziału geodety w procesie budowla
nym, wygłosił mgr inź. Zdzisław
Na zdjęciach przedstawione są frag Szucht,
a doc. Stefan Przewłocki
menty siatki zbrojenia fundamentu omówił najnowsze
osiągnięcia z tej
komina, świadczące o rozmiarach bu
dziedziny w Związku Radzieckim, a
dowli.
także fotogrametryczne badania do
Mirosław Zak | kładności montażu budowli, przepro
wadzone przez Katedrę Geodezji Po
litechniki Łódzkiej.
Po dyskusji i odpowiedziach pre
legentów na zadawane pytania, mgr
Edward Kowal wygłosił krótką pre
Spotkanie geodetów z budowlanymi
lekcję na temat osiągnięć kosmonautyki radzieckiej i amerykańskiej,
W związku z przejściem na terenie nego (głównie dzięki jej przewodni
a następnie wyświetlono dwa koloro
we filmy, pierwszy z lotu kosmiczne
Piotrkowa z budownictwa tradycyjne czącemu inż. Alfredowi Pacalowskiemu) przygotowała bardzo ciekawe re go APALLO 10, drugi — z wystawy
go na uprzemysłowione, powstała
feraty na zaproponowane tematy.
światowej w Nowym Jorku.
myśl spotkania inżynierów i techni
ków geodezji i budownictwa. Zarząd
W dniu 9 grudnia 1970 roku odby
Na zakończenie dyrektor techniczny
Koła Terenowego SGP w Piotrkowie ło się projektowane spotkanie, na
Przedsiębiorstwa Bu
Trybunalskim uważał za konieczne które oprócz geodetów z terenu Piotr Piotrkowskiego
dowlanego inź. Zdzisław Kopka, w
wspólne spotkanie w celu omówienia kowa przybyli inżynierowie i techni
imieniu inżynierów i techników bu
udziału geodetów w procesie budow
cy budowlani z Piotrkowskiego Przed
dowlanych podziękował za ciekawe
lanym oraz przedstawienia ważności siębiorstwa Budowlanego, Okręgowej
odczyty i prelekcje, podkreślając waż
prac geodezyjnych, począwszy od do Dyrekcji Inwestycji Miejskich, wy ność poruszanych zagadnień, prosząc
kładnego wytyczenia budynków, przez działów architektury budownictwa i jednocześnie o częstsze spotkania,
sprawdzenie elementów wielkowymia urbanistyki miejskiej i powiatowej. które usprawnią i udoskonalą współ
rowych, aż po montaż.
Razem ponad sto osób.
działanie budowlanych z geodetami.
Na prośbę Zarządu Koła Terenowe
Na spotkaniu, po przywitaniu ze
go SGP w Piotrkowie, skierowaną do
Jerzy Kotyfiski
Zarządu Oddziału SGP w Łodzi, Ko branych przez przewodniczącego Koła
Piotrków
Trybunalski
Terenowego SGP w Piotrkowie — Jemisja Techniki i Szkolenia Technicz
∞chJonne prace początkowe, stano
wiące przygotowanie do wznoszenia
powłok hyperboloidalnych.
Na techniczną ocenę pierwszych
wyników trzeba jeszcze nieco pocze
kać, dziś warto już jednak odnoto
wać fakt kolejnego pomyślnego zaan
gażowania polskiej myśli technicznej

Dlugoletnie starania
uwieńczone sukcesem
W dniu 11 listopada 1970 roku od
było się nadzwyczajne, uroczyste ze
branie członków Koła Seniorów przy
Zarządzie Oddziału SGP w Łodzi i za
proszonych gości.
Zebranie odbyło się w pięknej sali
konferencyjnej Domu Technika w Ło
dzi, wzięli w nim udział: kierownik

Zebranie Koła Seniorów SGP w Łodzi,
w dniu 11.XI. 1970 r. Przemawia prezes
Koła Seniorów

Delegatury GUGiK w Łodzi, kol. inż.
St. Kluska, kierownik Oddziału Geo
dezji Wydziału Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej PRN w Łodzi,
mgr inź. A. Kalinowski, przewodni
czący Komisji Seniorów OW-NOT w
Łodzi mgr inż. K. Jarzębiński, prze
wodniczący Zarządu Oddziału SGP w
Łodzi, mgr inź. F. Grzybowski, pre
zes oraz naczelny inżynier Spółdzielni
Pracy
Geodezyjno-Dokumentacyjnej
TECHNOPLAN w Warszawie mgr inź.
St. Jurkowski, mgr inź. A. Wachow
ski oraz członkowie Koła Seniorów.
Po zagajeniu zebrania i serdecznym
powitaniu gości i członków koła, przewodnic2ący Koła Seniorów kol. inż.
E. Sperzyfiski omówił okoliczności,
które przyczyniły się do zorganizowa
nia ndzwyczajnego uroczystego ze
brania.
Wieloletnie
starania
środowiska
łódzkiego geodetów o utworzenie dla
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terenu miasta Łodzi zespołu geodezyj
nego zostały pomyślnie zakończone w
tym roku. Powstaje więc, po wielo
krotnych zmianach koncepcyjnych w
tym okresie, zespół geodezyjny eme
rytów i rencistów z terenu miasta Ło
dzi przy Spółdzielni TECHNOPLAN.
Pozytywne załatwienie tej tak waż
nej dla emerytów i rencistów sprawy
było możliwe dzięki poparciu zainte
resowanych władz terenowych i geo
dezyjnych oraz stowarzyszeniowych i
dzięki życzliwemu bardzo przychylne
mu ustosunkowaniu się Zarządu Spół
dzielni TECHNOPLAN, za co przy
tej okazji Koło Seniorów składa ser
deczne podziękowanie.
W wyniku ustalenia, do Spółdziel
ni TECHNOPLAN będą mogli nale
żeć indywidualnie emeryci i renciści
z terenu miasta Łodzi. Prezes tej
Spółdzielni kol. St. Jurkowski i na
czelny inżynier kol. A. Wachowski po

informowali zebranych o poważnych
dotychczasowych trudnościach organi
zacyjnych, jakie przeżyła Spółdzielnia
TECHNOPLAN, omówili także szcze
gółowo zasady, na jakich mogą do
Spółdzielni należeć emeryci i renciści,
sposoby rozliczania należności za wy
konane prace geodezyjne.
Na zakończenie prezes Spółdzielni
powitał serdecznie tych kolegów eme
rytów i rencistów, którzy już złożyli
podania o przyjęcie do Spółdzielni i
wyraził nadzieję, że współpraca bę
dzie się układała dobrze, ku obopól
nemu zadowoleniu.
Po zebraniu odbyło się spotkanie
koleżeńskie, które dzięki gościnności
gospodarzy upłynęło w niezwykle ser;
decznej i przyjemnej atmosferze.
Mgr inż. Napoleon Gugnacki

Łódź

Jubileuszowa Sesja Naukowa Wydziału Melioracji Wodnych
i Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych WSR we Wrocławiu
W dniach 4 i 5 grudnia 1970 roku
odbyła się Jubileuszowa Sesja Nauko
wa Wydziału Melioracji Wodnych i
Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych
Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocła
wiu z okazji 25-lecia nauki polskiej
we Wrocławiu. Współorganizatorem
sesji obok pracowników uczelni było
Zrzeszenie
Absolwentów
Wydziału
Melioracji Wodnych i Oddziału Geo
dezji Urządzeń Rolnych.
W ramach uroczystości odbył się
zjazd absolwentów Wydziału, odbyły
się także dwa zebrania plenarne.
Obrady toczyły się w trzech sekcjach.
Przewodniczącym Sekcji III — Geo
dezji i Urządzeń Rolnych był prof, dr
Roman Hlibowicki. W skład prezy

dium Sekcji Geodezji i Urządzeń Rol
nych wchodzili ponadto: mgr inż. Mi
chał Żuk — kierownik Delegatury
Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii we Wrocławiu, inż. Zbigniew
Przegalmski — dyrektor Wojewódz
kiego Biura Geodezji i Urządzeń Rol
nych we Wrocławiu oraz mgr inż.
Władysław Drozgowski i mgr inż.
Sylwester Zgoliński.
Wygłoszono następujące referaty:
— Zastosowanie metod analitycz
nych w kartografii — dr inż. Ewa
Krzywiecka-Blum
— Pomiary doświadczalne instru
mentem BRT-006 — mgr inż. Stefan
Cacoń, doc. dr inż. Adam Lang

— Wybrane zagadnienia niwelacji
podłużnej i poprzecznej — mgr inż.
Teresa Bogdanowicz, prof, dr inż. Ro
man Hlibowicki
— O możliwości sporządzania fotomap Wielkoskalowych — mgr inż.
Andrzej Swiątkiewicz
— Zastosowanie Stereofotogrametrii
naziemnej do badania odkształceń —
mgr inż. Franciszek Herda
— Badania terenowe nad wielkoś
cią i zagospodarowaniem przestrzen
nym działki budowlanej — dr inż.
Zdzisław Pogodziński, mgr inż. Edward
Mrozowicki.
Stefan Cacoń
Wrocław

IN MEMORIAM

Inż. Franciszek Sapiecha

W dniu 5 listopada 1970 r., po dłu
gotrwałej chorobie, zmarł Kolega
Franciszek Sapiecha, ogólnie szano
wany za swój charakter i zdolności
zawodowe, organizacyjne i społeczne.
Inżynier Franciszek Sapiecha uro
dził się w Warszawie 5 października
1903 roku. Szkołę ogólnokształcącą
ukończył w 1921 roku, po czym w
tymże roku wstąpił na Politechnikę
Warszawską, gdzie studiował 2 lata, a
której ze względu na ciężkie położe
nie materialne i zły stan zdrowia nie
ukończył. Przerywając studia i rozpo
czynając w 1923 roku pracę u mier
niczego przysięgłego Dominika Credo,
kończył jednocześnie studia geodezyj
ne w Państwowej Szkole Mierniczej
w Łomży.
Do wybuchu wojny pracował ko
lejno w magistracie miasta Siedlec,
następnie w biurach mierniczych
przysięgłych jako samodzielny wyko
nawca scaleń gruntów, przeważnie w
województwie lubelskim.
W okresie okupacji brał udział w
konspiracyjnym ruchu ludowym.
W chwili wyzwolenia przebywał na
przyczółku
sandomierskim,
gdzie
aktywnie włączył się w organizowa
nie administracji i władz polskich oraz
przygotowań do reformy rolnej. Po
wyzwoleniu województwa kieleckie
go współpracował czynnie w przepro
wadzaniu reformy rolnej.

W Iipcu 1945 roku, z ramienia
Stronnictwa Ludowego, został wysu
nięty na stanowisko starosty powiato
wego w Pińczowie.
Na teren województwa lubelskiego
wrócił w 1947 roku i objął stanowi
sko naczelnika Wydziału Urządzeń
Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim, a
następnie Prezydium WRN w Lubli
nie. Od roku 1953 przeszedł do pra
cy w Wydziale Produkcyjnym Kie
leckiego Okręgowego
Przedsiębior
stwa Mierniczego w Lublinie na sta
nowisko starszego inspektora organi
zacji produkcji.
Równolegle z zasadniczą pracą za
wodową od 1950 roku był wykładow
cą przedmiotów zawodowych w Tech
nikum Geodezyjnym w Lublinie.
Od czerwca 1958 roku przeszedł na
stanowisko kierownika Wydziału Pro
dukcyjnego PGGK „WSCHÓD” w Lu
blinie, a od stycznia 1969 roku, w
związku z powołaniem w Lublinie
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Go
spodarki Komunalnej został dyrekto
rem tego przedsiębiorstwa. Na tym
stanowisku pozostał aż do odejścia
na emeryturę w maju 1970 roku.
Podczas całego okresu pracy zawo
dowej Kolega inż. Fr. Sapiecha z za
miłowaniem oddawał się pracy spo
łecznej, szczególnie w Stowarzyszeniu
Geodetów Polskich, pełniąc przez
11 lat funkcję przewodniczącego Wo
jewódzkiego Oddziału SGP.

W uznaniu Jego zasług dla Sto
warzyszenia, Walne Zgromadzenie Od
działu SGP w Lublinie, w 1970 r.
wybrało Go dożywotnim honorowym
przewodniczącym tutejszego Oddziału
SGP.
Kolega Sapiecha był wybitną indy
widualnością, wyróżniającą się taki
mi specjalnymi cechami charakteru
jak umiejętność współżycia z ludźmi,
zdolności organizacyjne, zamiłowanie
do pracy społecznej, szerokie hory
zonty myślowe, ujmowanie zagadnień
w szerszym problemowym ujęciu.
Dla tych swoich cech charakteru
był powszechnie łubiany i szanowany
tak przez starszych kolegów jak i
młodszych, z których wielu było jego
wychowankami z tutejszego techni
kum geodezyjnego.
Posiadał szereg odznaczeń zawodo
wych i państwowych. Największym
Jego odznaczeniem, już pośmiertnym,
był chyba hołd złożony Mu w czasie
pogrzebu, który odbył się 7 listopa
da 1970 r. Bardzo liczny udział kole
gów geodetów i przyjaciół, liczne
wieńce i . wiązanki kwiatów, liczne
serdeczne i wzruszające przemówienia
nad otwartą mogiłą świadczą jak głę
boki żal pozostawił po sobie ten ko
chany i szanowany Kolega.
Cześć Jego pamięci!

Mgr inż. Tadeusz Sadownik

89

A zatem natychmiastowa odpowiedź
na to pamięciowe zadanie brzmi:
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Rozwiązanie zadania nr 87
Rozwiązanie zadania nr 87 nadesła
ło 44 osoby wraz z licznymi uwaga
mi. Przeważała opinia, że zadanie by
ło łatwe. Może jednak dzięki temu
liczba odpowiedzi była dość znaczna,
a ponadto wiele osób po raz pierw
szy nadesłało rozwiązanie.
Ryszard Szostek z Wrocławia oce
nił zadanie w sposób następujący.
„Zadanie nr 87 jest błyskawicznym
testem, gdyż na podstawie zależności
między bokiem trójkąta równoboczne
go a promieniami kół wpisanego i
opisanego mamy natychmiast ich wza
jemną zależność:

Gdybysmy nadal wpisywali w wierz
chołki coraz to mniejsze koła stycz
ne analogiczne, to ich promienie
utworzyłyby ciąg geometryczny w ilo
razie

Byłoby więc:
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itd.”
A więc zadanie pomimo swej pro
stoty stwarzało możliwość ciekawego
i niebanalnego ujęcia odpowiedzi.
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W wyniku losowania nagrodę głów
ną w postaci wydawnictwa Zarys hi
storii organizacji społecznych geode
tów polskich — od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, otrzymał kolega
Aleksander Bielicki z Łodzi.
Nagrody książkowe wylosowali ko
ledzy: Stanisław Jaśkowiec z Prudni
ka, Stefan Tylinski z Pustelnika koło
Warszawy, Andrzej Nowak z Olszty
na, Jan Starek z Wrocławia, Leszek
Jarema z Sandomierza.
St. J. T.

r = R/2
następnie wspólna styczna obu we
wnętrznych kół utworzy mniejszy trój
kąt równoboczny o wysokości:

KozwiqzaDie zadania nr 87 nadesłali:
Bogusiaw Kapczyński (Poznań), Ryszard
Szostek (Wrocław), Romuald Kotowski (Ny
sa), Remigiusz Szczepaniak (Warszawa),
Lucjan, Mieczysław Brzeziński (Warszawa),
Jolanta Koituniak (Ursus), Grzegorz Kraw
czyk
(Szczecin),
Stanisław
Jaśkowiec
(Prudnik), Zdzisław Szramel (Domanice
p.Swidnica), Saturnin Zygmunt (Bytom),
Roman Arabski (Łódź), Stefan Tyliński
(Pustelnik k.Warszawy), Wojciech Traczewskl (Wrocław), Henryk Liberek (Jarocin
Poznański),
Andrzej
Nowak
(Olsztyn),

Zadanie nr 92
W terenie zmierzono długości — jak
na rysunku:
AB = 100,00 m

CD =■ 50,00 m
AD =: 78,10 m
BC == 94,87 IH

Obliczyć długości prostopadłych CE i
DF oraz miary bieżące AE i AF, je
żeli wiadomo, że DF = 2 CE.
Zadanie nadesłał kol. Grzegorz
Krawczyk ze Szczecina. Rozwiązanie
zadania należy nadesłać do dnia
10 maja 1971 roku.
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Aleksy Szafran (Wrocław), Kamil Kas
przycki (Bielsko-Biała), Jan Starek (Wroc
ław), Józef Dunaj (Jasło). Aleksander Bie
licki (Łódź), Stanisław Ptasznik (Lublin),
Kazimierz Mosek (Puławy), Paweł Bednarz
(Kozienice), Longin Strutyński (Blachow
nia SI. k.Kędzierzyna), Andrzej Bogucki
(Ostrowiec Świętokrzyski), Henryk Kasiński
(Sandomierz), Krystyna Turzyńska (Wroc
ław), Zbigniew Sanigorski (Wrocław), Jó
zef Zdyb (Gdańsk), Jan Najgebauer (Ja
strząb pow. Myszków), Edmund MusiaI

(Radomsko), Jan Komusiński (Krzeszowi
ce), Andrzej Zaręba (Dęblin), Marian Bo
rowicz (Chlopiatyn pow. Hrubieszów), Jan
Pietrzyk (Wrocław), Grupa Machów (Rz.
OPM — Reszów, Komb. Siarki), Alojzy
Węgrzyk (Rybnik),
Andrzej
Stanoszek
(Opole), Czesław Kokoszka (Rzeszów), Le
szek Jarema (Sandomierz), Bogusław Pa
kuła (Puławy), Andrzej Jasiak (Poznań),
Zdzisław Kopański (Kielce), Ksawery Ma
lewicz (Radomsko), Stefan Bola (Szczecin).

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie

zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci wydawnictwa „Zarys
historii organizacji Społecznych Geode
tów Polskich” — 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.

Tadeusz Białecki — NAZEWNICTWO GEOGRA
FICZNE MIASTA SZCZECINA. Szczecin 1970, s. 222,
5 mapek. Prace Instytutu Zachodniopomorskiego
t. 39. Z prac Sekcji Przestrzenno-Geograficznej, z. 3.

W zeszycie nr 1 Przeglądu Geode
zyjnego z 1968 r. odnotowałem wyda
ną w tejże serii książkę Μ. Mazur
kiewicz — Zmiany w nazewnictwie
topograficznym na terenie wojewódz
twa szczecińskiego w okresie od 1945
do 1960 r.
Książka T. Białeckiego jest częścio
wo do niej podobna: zawiera polsko-niemieckie i niemiecko-polskie wy
kazy nazw urzędowych i przejściowo
używane w pierwszych latach po woj
nie przed urzędowym uporządkowa
niem nazewnictwa. Wykazuje ona
również nazwy potocznie używane do
dzisiaj przez ludność i władze zarów
no w odniesieniu do obiektów nie ma
jących nazw urzędowych, jak i tych,
któré' nazwy takie od wielu lat mają.
Kolejne wykazy obejmują całe na
zewnictwo miasta: nazwy dzielnic i
osiedli, wód, wysp i półwyspów, ulic
i placów oraz bulwarów nadrzecz
nych, mostów, stacji i przystanków
kolejowych, parków i innych terenów
zielonych, różnych innych obiektów,
fizjograficznych,
wreszcie nabrzeży
portowych.
We wstępie autor pisze, że w dzi
siejszej praktyce szereg urzędowych
nazw nie jest w ogóle używanych, na
wet w korespondencji urzędowej i pra
sie, a niektóre nazwy są przekręcane
lub przenoszone na zupełnie inne
obiekty. Jeśli idzie o wydawnictwa,
to ogromny chaos jest w literaturze
krajoznawczej i popularnych wydaw
nictwach kartograficznych. „Na każ
dym z corocznie wydawanych planów
miasta Szczecina roi się od błędów.
Każdy nowy plan miasta przynosi no
we błędy. Prawdziwą pomysłowość w
tworzeniu fantastycznych nieraz dzi
wolągów wykazuje prasa codzienna
(s. 3). Autor komunikuje, że Instytut
Zachodniopomorski nawiązał jednak
kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem
Informacji Turystycznej w celu opi
niowania przez Instytut wydawnictw
Ośrodka. Podobną współpracę powin
no się nawiązać z PPWK i wydaw
nictwem „Sport i Turystyka”.
Oprócz ogólnego wstępu (s. 1—5) są
również wstępy w poszczególnych rozdziałach (to jest przed poszczególnymi wykazami). Najobszerniejszy z nich
komentuje nazewnictwo dzielnic i
osiedli (s. 6—16). Autor pisze tutaj
między innymi o błędach nazewniczych w różnych wydawnictwach kar
tograficznych, wynikających z błęd
nej lokalizacji danych połaci miasta,
Przesuwania nazw jednego osiedla na
drugie itp. Na przykład na mapach
i planach nie jest używana nazwa
Krasnica, została ona wyparta przez
nazwę Glinki, która wypiera również
nazwę dalej położonego Stolczyna (w
rzeczywistości są to trzy dzielnice o
osobnych nazwach). Tak się dzieje na
razie tylko na mapach i w innych pu
blikacjach, „ale w niedługiej przy
szłości może to nastąpić i w świado
mości mieszkańców” (s. 11).

/B fl«eop KSiazie

Ze swej strony przypomnę o braku
wielu nazw części miasta na planach
Gdańska (PPWK), co prowadzi do te
go, że mieszkańcy dla określenia da
nej połaci miasta stosują środki pozaOnomastyczne — pisałem w PG/1966 r.,
s. 116. Jak pisze autor omawianej te
raz książki, także plany Szczecina nie
zawierają wielu nazw.
Przy okazji warto wskazać, że w
ostatnich latach w polskiej naukowej
literaturze Onomastycznej widać co
raz większe zainteresowanie nazew
nictwem miejskim. Na przykład w
1964 r. w Roczniku Lubelskim (za
r. 1962) znalazł się artykuł Μ. Bu
czyńskiego — Nazwy dzielnic i przed
mieść Lublina, a w 1966 r. w „Ono
mástica” — tegoż autora artykuł
„Nazwy ulic i placów Lublina”. W
1965 r. H. Gornowicz ogłosił studium
Toponimia Gdyni, pierwszą w naszej
literaturze pracę obejmującą całość
nazewnictwa jednego miasta (Prze
gląd Geodezyjny 1968 r. nr 8). Opu-

blikowana jest też nawet książka z
tego zakresu: K. Handke — Seman
tyczne i strukturalne typy nazw ulic
Warszawy, Wrocław 1970. W tymże
roku w tomie I „Cieszyńskiego Rocz
nika Muzealnego” ukazała się praca
R. Mrózka — Nazwy ulic i placów
Cieszyna (w zakończeniu tego artyku
łu autor przypomina, że III Między
narodowy Kongres Onomastyczny w
Brukseli w 1949 r. uchwalił apel, aby
nazw ulic nie zmieniać i aby położyć
kres zmianom nazw ulic według zda
rzeń politycznych. Ale — zauważmy
od siebie — czy ten słuszny apel zna
ny jest władzom poszczególnych na
szych miast?). Są to prace analitycz
ne, natomiast referowana tu praca ma
cel utylitarny, informacyjny i porząd
kujący; zwraca też uwagę na zło, ja
kie się panoszy w praktyce nazewniczej. W tych zakresach jest rzeczy
wiście pracą bardzo pożyteczną.

GÉOMETRE (Francja)

detów Francuskich, dyrektora depar
tamentu urządzeń rolnych Minister
stwa Rolnictwa, przewodniczącego ko
misji urządzeń rolnych i scaleń tegoż
Ministerstwa oraz głównego ekonomi
sty grupy studiów w Biurze Urządzeń
Rolnych.

Nr 1 — styczeń 1970 r. — C. Bat-

taglieri — Ożywienie socjalne i
kulturalne a urządzenia rolne. — Eks
peryment w Eygurande. H. Lego —
Obliczenia elementów klotoidy za po
mocą Zmaszyn elektronicznych OLI
VETTI. — V. Kasalicky — Poli
tyka europejska a środowisko natural
ne.
Nr 2 — luty 1970 r. — J. Guillerment — Automatyczne kreślenie pro
fili. — Sprawozdanie z 32 tygodnia
fotogrametrycznego w Karlsruhe 1969.
— C. Chabbert — Triangulacja re
gionu Paryża. — A. Clos-Arceduc
— Problemy erozji i osuwisk.

Nr 3 — marzec 1970 r. — F. Gre

la u d — Podział terenów rolnych.
Część I. — B. C1 o s — Poloiwanie
■ z teleobiektywem. Programy egzami
I nów na stopnie zawodowe geodety.
∣
∣
Nr 4 — kwiecień 1970 r. — A. ParI
j ker — Poligonizacja precyzyjna o
| długich bokach. Wypowiedzi uczestni
ków sesji naukowej poświęconej roz
graniczeniom polubownym. Część I. —
F. Grelaud — Podział terenów rol
nych. Część II.
Nr 5 — maj 1970 r. — Wypowiedzi
uczestników sesji naukowej poświęco
nej rozgraniczeniom polubownym. —
\ F. Grelaud — Podział terenów rol
nych. Część III.
Nr 6 — czerwiec 1970 r. — Urządze
nia rolne i planowanie przestrzenne —
wypowiedzi przewodniczącego i wice
przewodniczącego Stowarzyszenia Geo-

Zygmunt Brocki

Nr 7 — lipiec 1969 r. — J. Faine

— O następnym etapie scaleń w rol
nictwie. — A. Baronnet — Ziemia
i Księżyc w swym historycznym roz
woju. — Μ. Rohner — Struktura
gruntów rolnych we Francji — jej po
czątki i ewolucja: grunty ogrodowe,
tarasy, winnice, lasy. — Sprawozdanie
iz prac Komisji 7 — XII Kongresu
FIG w Londynie w 1968 r.
Nr 8-9 — sierpień-wrzesień 1969 r.

— Zeszyt poświęcony w całości pro
blemom rolnictwa francuskiego za
wiera wypowiedzi kilkunastu osób
kierujących we Francji zagadnieniami
produkcji rolnej, hodowli, struktury
gruntów rolnych i scaleń.
Nr 10 — październik 1969 r. — S.

Malfois — Przeobrażenie prze
strzenne i gospodarcze regionów Owernii i Limonsin. — I. Nicolas —
Przepisy prawne dotyczące podziału
gruntów na działki budowlane. — Μ.
Rohner — Struktura gruntów rol
niczych we Francji — jej początki
i ewolucja i czynniki wpływające na
ewolucję struktury gruntów rolni
czych; typy struktury i ich występo
wanie we Francji; struktura zabudo
wy wsi we Francji, jej typy i ewo
lucja.
Nr 11-12 — łistopad-grudzień 1969 r.

— P. Charlot — Mechaniczne wy
równanie osnów geodezyjnych. — J.
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Gastaldi — Z prac Komisji III
FIG — Kataster i urządzenia rolne. —
J. Bouteron — Topograf I. Boutin
— tajny agent Napoleona. — Z prac
Komisji VIII FIG — Urządzenia miej
skie.
St. J. Tymowski

ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT
FÜR VERMESSUNGSTECHNIK
Nr 6 — grudzień 1968 r. — F. Ac
kert — fotogrametria przy użyciu
Infraczerwonych i kolorowych emulsji.
— G. Brandstatter — Przyczynek
do orientacji kamer obserwujących sa
telity. — F. Geier — Uprawa rolna
metodą uderzeniową.
Nr 1 — luty 1969 r. — K. Bret
terbauer — Przyczynek do pomia
ru odległości za pomocą krótkich fal.
— K. Pauly — Kryteria spostrzeżeń
odbiegających od innych. — W. Sme
tana — Ocena średniego błędu pun
ktu przy wielokrotnym wcinaniu. —
R. Gutmann — Fotogrametria w
katastrze Holandii.
Nr 2 — kwiecień 1969 r. — W. E m-

bâcher — Wyznaczenie gęstości na
podstawie pomiarów grawimetrycznych.
J. Mitter — Uwagi do „pomiaru
Lelurometrem w austriackiej sieci
I rzędu'' K. Einnera.
Nr 3 — czerwiec 1969 r. — F. A c k e r 1 — Fotogrametria metryczna za
pomocą filmów kolorowych. — P.
Hormannsdorfer — Stosowanie
geodimetru przy
zagęszczeniu sieci
punktów stałych na obszarze miasta
Wiednia. — K. Peters — Nowoczes
ne fizykalne metody orientacji. —
P. Waldhausl — Przyczynek do
badania błędów
systematycznych w
aerotriangulacji.
Nr 4 — sierpień 1969 r. — W. Em
bae h e r — Uzupełnienie do wy
znaczenia gęstości na podstawie po
miarów
grawimetrycznych.
— F.
Meckel — 180 ton betonu dla 4 pań
stwowych punktów granicznych w Je
ziorze Neusiedler. — K. Rinner —
Przyczynek do teorii i metod prze
twarzania fotogrametrycznego.

Nr 5 — październik 1969 r. — Distomat DI 10 firmy Wild w Heerburgu.
— J. Kovarik — W jakim stopniu
mogą pokrewne transformacje podle
gać wpływom wyboru punktów na
wiązania?
Nr 6 — grudzień 1969 r. — J. Z e -

g e r — Pomiary testowe distomatem
DI 10 firmy Wild. — E. Ehrismann
— Badania dla określenia korelacji
między anomalią wolnopowietrzną i
wysokością stanowiska w górach. —
O. Valka — Kilka rozważań porów
nawczych dla charakterystyki opera
tów katastralnych w Austrii i Czecho
słowacji.
Nr 1 — luty 1970 r. — K. Rinnner
— Wyniki dalszych pomiarów telurometrem w austriackiej sieci I rzędu.
— W. Smetana — Studium naziem
nej
reambulacji
fotogrametrycznie
wyznaczonych pól punktów siatek za
gęszczających.
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VERMESSUNGSTECHNIK
Nr 6 — czerwiec 1969 r. — F.
Deumlich — Aktualne znaczenie
WieiKopowierzcnniowycn niwelacji o
najwyższej dokładności. — J. Rauh u t — Komparator do wyznaczania
błęaow poaziału 24-metrowycn taśm
inwarowych. — E. Haack — Dzia
łalność Komisji opisywania nazw na
mapach. — H. Glander — Zadanie,
treść i funkcja kartografii hydrogeo
logicznej. — J. Pietschner
—
Spojrzenie na podstawy fotogrametrii
analitycznej. — H. Rehse — Wy
znaczenie geocentrycznych współrzęd
nych biegunowych. — L. Steinich
— Badanie konfiguracji i dokładności
spostrzeżeń w siatkach trygonometrycz
nych. — E. Buschmann — Przy
padkowe i systematyczne błędy przy
geodezyjno-astronomicznych wyznacze
niach czasu.
Nr 7 — lipiec 1969 r. — J. Diirsel
— Przekazanie inżynierskiej szkoły
geodezyjno-kartograficznej w Dreźnie
z ministerstwa szkół wyższych i za
wodowych do ministerstwa spraw
wewnętrznych. — W. Koch — Nowa
organizacja
kształcenia
inżynierów
geodezji i kartografii. — K. H. Al
bert — Zadania, cele i wymagania
jakości pracy prognostycznej w geo
dezji i kartografii. — W. Kluge —
Krotki przegląd roli i znaczenia strukturalno-κonkretnych podkładów plano
wania
perspektywicznego na lata
1971 do 1975. — Μ. Schaarsch
midt — Dyskusje nad planem wyra
zem wciągnięcia pracowników do pla
nowania i kierowania zakładem pra
cy. — W. Kluge — Planowanie
i kierowanie nauką i techniką w geo
dezji i kartografii. — K. Roske —
Plan perspektywiczny — główny bo
dziec sterowniczy w geodezji i karto
grafii. — E. Brauer — Jakościowa
poprawa treści preliminarza budżeto
wego. — H. Heydenreich — Zwią
zek przyczynowy geodezyjnie pomie
rzonych odkształceń przy zabiegach
obciążających. — H. Heydenreich
— Pionowe ruchy tektoniczne w po
łudniowej części NRD, w szczególności
w regionie węgla brunatnego Borna —
Lipsk wskutek zmian poziomu wód
gruntowych. — J. Drake — Tole
rancja konstrukcji stalowej do robót
pomiarowo-technicznych.

metryczne Stereomikroskopem SM XX
Zeissa z Jeny. — H. Krause — Do
kładność
fotogrametrycznej rekon
strukcji obiektu na podstawie elektroInikroskopijnych zdjęć stereoskopo
wych. — Kroitsch — Przyczyna
zjawiska starzenia się kryształów
kwarcowych.
Nr

9

—

wrzesień

1969

r.

—

r.

—

A. Zappa — Radziecka nauka geode
zyjna i rozwój robót geodezyjno-kar
tograficznych w NRD. — W. Rüger
— Od pojedynczego przyrządu do fo
togrametrycznego systemu narzędzi. —
H. Lang — Tyczenie projektów po
wierzchniowych i przestrzennych. —
R. Berget — Fotogrametria przy
sporządzaniu map i planów w dużych
skalach. — H. Nischan i inni —
Mapa tematyczna — pomocą przy pla
nowaniu i kierowaniu gospodarką na
rodową. — V. Gaebler — Semioty
ka i kształtowanie — ich znaczenie w
kartografii (semiotyka tó nauka o ję
zykowych i niejęzykowych systemach
znaków). — H. Krohn — Zespołowy
wkład partii wywiadowczych, ⅛tdowy sygnałów i obserwacyjnych przy
opracowaniu
siatek trygonometrycz
nych o bokach około 1,5 km na obsza
rach leśnych.
Nr 10

—

październik

1969

H. Schilling — Wydajność socja
listycznej gospodarki określa poziom
czynności kierowniczych. — F. Deu mIich — Perspektywiczny plan radziec
kiej geodezji i kartografii. — E.
Buschmann i LLerbs — Roz
wój geodezyjnych badań wywiadu i
podstaw w geodezyjnym instytucie
Poczdam. — K. Ledersteger — To
pografia, izostazia i funkcje mas —
A. Reinhold — Rola i znaczenie in
terpretacji aerofotogramów dla gospo
darki narodowej NRD. — K. Cramer
i I. Einhorn — Stosowanie bloko
wego wyrównania aerotriangulacji w
praktyce
fotogrametrycznej. — G.
Marek
— Dokładność
pomiaru
współrzędnych ASCORECORDEM. —
H. Langer — Racjonalizacja karto
graficznej dokumentacji dla map chorograficznych. — K. Ullrich — Kar
tograficzne przedstawienie skał w poIabskich Górach Piaskowych.

Mgr inż. W. Chojnicki

Nr 8 — sierpień 1969 r. — Has-

selmeyer — Kształcenie zawodowe
w geodezji i kartografii. — J. Riedel
— 20 lat zapory wodnej Sosa, — 20 lat
pokojowej rozbudowy. — Μ. Dürr —
Zespołowa socjalistyczna racjonalizacja
środkiem w walce o tytuł państwowy.
— K. Neubert — Odbudowa i roz
wój markszajderii w 20 latach NRD.
— Μ. Schaarschmidt — Zadania
inżyniera geodety w odbudowie Drez
na. — W. Schmidt — Film światło
czuły ORWO i jego możliwości jako
metoda kopiowania. — W. Hiller —
Rozwój katastru nieruchomości
w
NRD. — S. Michalćak — Teoria
przyrządu geodezyjnego z punktu wi
dzenia badania dla celów rektyfikacji.
— U. Bonau — Wymiana doświad
czeń na temat mierzenia profili. —
U. Steinwachs — Założenie i po
miar siatki roboczej metodą racjonal
ną. — J. Menz — Zdjęcia fotogra

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. — 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.
CK. — Automatyzacja obliczeń
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Opracowanie zdjęć o przybliżonej orientacji wykonanych kamerą Stereometrycznq
1. Wstęp

Metody fotogrametryczne, a zwłasz
cza Stereofotogrametrii naziemnej, są
coraz częściej stasowane do rozwiązy
wania szeregu zagadnień pomiaro
wych w różnych dziedzinach nauki i
techniki. Jednakże brak odpowiednie
go sprzętu, a przede wszystkim ka
mer pomiarowych poważnie utrudnia
zastosowanie fotogrametrii dla celów
Uietopograficznych i specjalnych, w
szerszym niż dotąd zakresie. Wobec
tego niejednokrotnie zachodzi koniecz
ność bądź adaptacji posiadanych przy
rządów, bądź też konstruowania urzą
dzeń o charakterze prototypowym o
przeznaczeniu uniwersalnym lub do
realizacji określonych zadań pomia
rowych [1, 3, 4].
W pracach [4, 5] podano praktycz
ny sposób przekształcenia zwykłego
aparatu fotograficznego w kamerę po
miarową, jak również określenia do
kładności użytych obiektywów, wy
znaczenia elementów orientacji we
wnętrznej i zewnętrznej wraz z anali
zą dokładności uzyskiwanych współ
rzędnych [6, 7].
Używanie tego rodzaju kamer wy
maga zazwyczaj dostosowania odpo
wiedniej metodyki wykonywania prac
pomiarowych, jak również sposobu
Cpracowania zdjęć.
Autorzy otrzymali do opracowania
kilka serii zdjęć wykonanych proto
typową kamerą stereometryczną. Ka
merę stanowią dwa aparaty _ fotogra
ficzne marki „Start’ umieszczone
przesuwnie na bazie długości 1 m,
s,ztywnie złączonej z urządzeniem kątomierczym. Umożliwia to wykonywa
nie zdjęć stereoskopowych w zakresie
1,6—10 m o znanej orientacji zewnętrz
nej. Materiał negatywowy stanowią
błony zwijane na format zdjęć 6X6.
Przedmiotem obserwacji fotograme
trycznych był proces pełzania gruntu,
występujący na skarpach roboczych
zwałowiska zewnętrznego kopalni „Tu
rów”. Nie wymagano wysokiej dokład
ności opracowania ze względu na du
żą intensywność ruchu badanej skar
py bowiem przemieszczenia pomiędzy
sąsiednimi stanami wynosiły około
metra.
Zastosowanie fotogrametrii dla ba
dania tego procesu dawało dodatko
we korzyści wyrażające się przez:
1. Obiektywne i jednoczesne od
wzorowanie całokształtu występujące
go zjawiska,

2. Możliwość r śledzenia zmian w
przebiegu procesu w krótkich inter
wałach czasowych dających podstawę
do badania jego dynamiki,
3. Możliwość wykonania dodatko
wych pomiarćw i studiów w oparciu
o model przestrzenny terenu nie
istniejący już w rzeczywistości.
Zdjęcia wykonane były z kilku nie
zależnych stanowisk tak zlokalizowa
nych, aby przemieszczenia punktów,
sygnalizowanych tarczami i rozmiesz
czonych wzdłuż linii profilowych, od
bywały się poprzecznie do osi kame
ry Stereometrycznej. W trakcie opra
cowania stwierdzono iż uległy zmia
nie — w stosunku do określonych
przy rektyfikacji — elementy orien
tacji kamery. Nie istniała możliwość
powtórzenia wykonanych obserwacji,
gdyż zdjęcia rejestrowały zjawisko w
pewnym sensie niepowtarzalne. W
związku z tym wynikła konieczność
opracowania posiadanych zdjęć, które
okazały się Stereogramami o przybli
żonej orientacji. Brak uniwersalnego
autografu, pozwalającego na mecha
niczne rozwiązywanie tego zagadnie
nia był dodatkowym bodźcem do ana
litycznego opracowania takich zdjęć.
2. Koncepcja opracowania

Dysponując
Stereckomparatorem
Zeissa 1818 zdecydowano się na opra
cowanie analityczne. Nie można było
jednak obliczać z prostych wzorów dla
przypadku zdjęć normalnych współ
rzędnych punktów w układzie foto
grametrycznym terenowym, z uwagi
na ich przybliżoną, a właściwie nie
znaną orientację. Należałoby zatem

skorzystać ze skomplikowanych wzo
rów dla dowolnego położenia zdjęć w
przestrzeni, co znacznie ‘zwiększyłoby
pracochłonność obliczeń. Ponadto sto
sowanie tych wzorów wymagało okreś
lenia nieznanych elementów orien
tacji zdjęć. Do powyższych obliczeń
nie można było również użyć goto
wych programów obliczenia współ
rzędnych modelu ze zdjęć lotniczych
lub naziemnych, gdyż zakładają one
identyczność odległości obrazowej dla
zdjęć tworzących stereogram, co jak
wykazały wstępne pomiary w naszym
przypadku nie miało miejsca. Odleg
łości obrazowe lewej i prawej kame
ry różniły się o około 1,5 mm.
Powyższe trudności związane ze
ścisłym opracowaniem stereogramów
skłoniły nas do poszukania innego spo
sobu opracowania, zwłaszcza że nie
wymagano dużej dokładności określe
nia współrzędnych punktów.
Przyjęto więc koncepcję opracowa
nia polegającą na poprawieniu po
mierzonych współrzędnych tłowych i
paralaks x, p, z odpowiednio o po
prawki dx, dp, dz, odczytane z wy
kresów. Należało tak skonstruować
wykresy, aby odczytane graficznie po
prawki były funkcją elementów orien
tacji kamer oraz położenia punktów
w układzie współrzędnych tłowych.
3. Opracowanie zdjęć

Celem sporządzenia wykresów linii
równych poprawek założono pole te
stowe obejmujące 12 punktów równo
miernie rozmieszczonych, które za
sygnalizowano tarczami (rys. 1). Poło-

Rys. 1. Rozmieszczenie punktów kontrol
nych na polu testowym
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Następnie utworzono różnice współ
rzędnych pomierzonych oraz obliczo
nych wzorami (1). Obliczenia powyż
sze stanowiące podstawę do sporzą
dzenia wykresów wykonano dla pię
ciu punktów o numerach: 1, 3, 7, 10, 12.
Pozostałe punkty wykorzystano do
sprawdzenia dokładności proponowa
nej metody. Współrzędne tłowe po
mierzone, obliczone, oraz różnice po
między nimi zestawiono w tablicy 2.
W różnicach tych zawarty jest wpływ
zarówno błędów systematycznych, błę
dów orientacji jak i błędów przypad

zenie wszystkich punktów kontrol
nych łącznie ze stanowiskiem steTeometrycznej kamery określono me
todą biegunową, mierząc kąty teodo
litem THEO 010 a odległości ruletką
z błędem około ± 2 mm. Współrzędne
obliczono w lokalnym układzie zdefi
niowanym następująco: początek ukła
du przyjęto w punkcie głównym
przedmiotowym obiektywu lewej ka
mery a oś X pokrywała się z kierun
kiem bazy. Osie YiZ przyjęto od
powiednio prostopadle z zachowaniem
prawoskrętności układu (tablica 1).
Tablica 1

Nr
punktu

X

y

Z

m

m

m

Rys. 2. Wykres linii równych poprawek
dla współrzędnej tłowej „X”

Na tak założonym polu testowym
wykonano kilka stereogramów używa
jąc tego samego materiału negatywo
wego, jaki zastosowany był przy zdję
ciach terenowych tzn. błony zwojo
wej ORWO NP18. Po obróbce foto
chemicznej w warunkach identycz
nych jak dla filmów terenowych
otrzymanych do opracowania, pomie
rzono na Stereokomparatorze Zeis
sa 1818 współrzędne tłowe punktów
kontrolnych. Ponadto obliczono współ
rzędne tłowe tych samych punktów
kontrolnych na podstawie określonych
pomiarami geodezyjnymi współrzęd
nych terenowych. Przy obliczeniu za
łożono poprawną orientację kamer
tzn. równoległość i poziomość osi ka
mer oraz równość odległości obrazu
lewej i prawej kamery. Współrzędne
tłowe punktów kontrolnych obliczo
no z wzorów (1) będących prostym
przekształceniem formuł na współ
rzędne terenowe dla przypadku zdjęć
normalnych:
f

X=^x

B
P = γf

-0,083
+0,053
-0,328
+0,012
+ 0,024
+ 0,688
-0,067
-0,017
+ 0,069
-0,292
-0,030
-0,480

22,938
18,116
9,331
13,689
22,175
22,654
15,862
22,465
13,558
9,426
18,417
21,653

-5,245
-3,370
-1,035
-1,397
-1,554
+ 0,500
+0,485
+ 2,819
+ 2,348
+2,171
+ 4,395
+ 5,923

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wykresy dla współrzędnych pła
skich pozwalające na graficzne od
czytanie poprawek do pomierzonych
współrzędnych tłowych x i p sporzą
dzono następująco: na osi poziomej
odkładano n-krotnie powiększone od
cięte tłowe, a na osi pionowej paralaksę p, n-krotnie powiększona. Z
kolei naniesiono w tak przyjętym
układzie współrzędnych punkty kon
trolne na podstawie pomierzonych
wartości współrzędnych tłowych, wy
pisując obok nich obliczone poprzed
nio różnice współrzędnych tłowych
(tablica 2) Zakładając, że pomiędzy
sąsiednimi punktami błędy zmieniają
się w sposób liniowy wykreślono li
nie równych poprawek oddzielnie dla
współrzędnej tłowej „x” oraz paralaksy >>P” (rys. 2 i rys. 3).
Wykres poprawek do współrzędnej
„z” sporządzono następująco: na osi
poziomej odłożono odcięte tłowe punk
tów kontrolnych n-krotnie powiększo
ne, a na osi pionowej różnice współ
rzędnych „z” (tabl. 2, kolumna 10),
k-krotnie powiększone. Następnie wy
kreślono linię poprawek do „z”
(rys. 4).

•

pozostate punkty kontrolne

kowych pomiaru.
Jest oczywiste, że niektóre z błę
dów elementów orientacji np. zbież
ność osi kamer, błąd zwrotu, błąd od
ległości obrazu, przede wszystkim
wpływają na współrzędne płaskie. In
ne natomiast jak np.: błąd nachyle
nia osi kamery, błąd skręcenia, w
większym stopniu wpływają na okreś
lenie wysokości. Mając powyższe na
uwadze sporządzono oddzielne wykre
sy dla x, p oraz z.

f

=ʌɪ(ɪ)
*

gdzie:
X, Y, Z — współrzędne
fotograme
tryczne terenowe okreś
lone na podstawie pomia
rów geodezyjnych,
f — odległość obrazowa,
B — baza kamery stereometrycznej.

Określenie współrzędnych tereno
wych dowolnego punktu obejmuje na
stępujące etapy:
1. Pomiar współrzędnych tłowych
na Stereokomparatorze (x, p, z).
2. Odczytanie z wykresów popra
wek do pomierzonych współrzędnych
tłowych (dx, dp, dz),
3. Obliczenie _współrzędnych tłowych
poprawionych x, p, z wzorami (2),
S = x-Ι-dx p=p + dp z = z + dz (2)
Tablica 2

M⅜
Nr punktu
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Różnice współrzędnych

Współrzędne tłowe obliczone

Współrzędne tłowe pomierzone

Xmm

Pmm

*mm

X

P

S

d«

dp

d«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
3
7
10
12

-18,801
-9,448
+ 1,714
+ 17,612
+20,961

3,642
8,685
5,369
9,072
4,510

-0,884
-3,345
-0,786
-2,809
-2,045

-17,857
-8,664
+ 2,388
+ 17,987
+21,364

3,413
8,391
4,936
8,306
3,616

-0,283
-2,745
-0,330
-2,419
-1,721

+ 0,944
+0,784
+ 0,674
+0,375
+0,403

-0,229
-0,294
-0,433
-0,666
-0,894

+0,601
+ 0,600
+ 0,456
+ 0,390
+0,314

Tablica 3

Współrzędne tłowe pomierzone

Nr
pkt.

X

Poprawki do współrzęd
nych odczyt, z wykresu

P

S

X

4

1

2

3

2
4
5
6
8
9
11

— 15,424
-8,773
-6,254
+ 1,006
+ 9,199
+ 12,990
+ 18,161

4,573
6,010
3,854
3,880
4,080
6,428
5,047

-0,352
-0,470
-0,426
+ 1,940
-0,457
+ 0,028
-0,441

Współrzędne tłowe poprawione

B

Współrzędne terenowe

Różnic e współrzędnych

*m

*m

ɪmm

Vmm

*mm

14

15

16

17

-2
-7
-13
-3
+31
-13
+ʒ

+8
+71
+ 195
+40
+ 295
-12
+39

+7
+♦
+8
+ 15
+8
+4
+ 11

P

P

z

X

P

S

5

6

7

8

9

10

11

+0,89
+0,80
+0,78
+0,70
+ 0,58
+0,49
+0,44

-0,26
-0,32
-0,35
-0,43
-0,64
-0,65
-0,81

+ 0,61
+ 0,56
+0,54
+ 0,48
+ 0,43
+0,39
+0,36

-14,53
-7,97
-5,47
+ 1,71
+9,78
+ 13,48
+ 18,60

4,32
5,69
3,50
3,45
3,44
5,78
4,24

+0,26
+0,09
+ 0,11
+2,42
-0,03
+ 0,42
-0,08

0,23206
0,17619
0,28643
0,29058
0,29142
0,17344
0,23644

12

-3,372
-1,404
-1,567
+0,497
+ 2,850
+2,335
+4,398

13

18,124
13,760
22,370
22,964
22,760
13,546
18,466

+0,060
+0,016
+ 0,032
+0,703
-0,009
+ 0,073
-0,019

nych wynoszą odpowiednio: mx =
- 10 mm, mz = 8 mm, mv — 94 mm,
a błąd położenia 5 mm, co potwier
dza skuteczność wprowadzenia popra
wek zważywszy, że występujące po
czątkowo różnice we współrzędnych
Y-owych dochodziły do kilku metrów.
5. Wnioski

•

pθzostαfe

punkty kontrolne

Rys. 3. Wykres linii równych poprawek dla paralaksy „p”

1. Proponowana metoda pozwala na
opracowanie w stosunkowo prosty
sposób Stereogramow o przybliżonej
orientacji.
2. Przy opracowaniu proponowanym
sposobem konieczna jest znajomość
współrzędnych kilku punktów kon
trolnych, Odfotogralowanych na oby
dwu zdjęciach.
3. Stosowanie
tej
metody
jest
szczególnie korzystne przy opracowy
waniu serii zajęć wykonanych przy
tej samej orientacji Stereokamery (np.
wykonywanie z konieczności zdjęć
nie zrektyfikowaną kamerą). Nie za
chodzi wtedy konieczność określania
współrzędnych punktów kontrolnych
dla każaego Stereogramu.
4. Wyznaczone poprawki do współ
rzędnych
iłowych eliminują poza
wpływem błędów elementów orien
tacji zdjęć również wpływ czynników
systematycznych takicn, jak np. dy
storsja obiektywów, skurcz filmu itp.
5. Proponowana metoda pozwala na
określenie współrzędnych terenowych
XiZz błędem około 1 cm a współ
rzędnej Y z błędem około 10 cm dla
odległości fotografowania do 25 m.
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4. Obliczenie współrzędnych tereno
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*
Y=-f X=_i Z= —i (3)
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0 sporządzaniu matryc metodą refleksograwiury
Dość szeroko rozpowszechniona metoda mechanicznego
wykonywania matryc wytrawianych była niejednokrotnie
opisywana zarówno z aspektu jej przydatności, jak i tech
nologii. Jeden z obszerniejszych opisow technologii, opu
blikowany w Przeglądzie Lieodezyjnym1), był do niedaw
na wykorzystywany w pracowni matryc wytrawianych
(TeileKsograwiury) w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geo
dezyjnym Gospoaarki Komunamej w Poznaniu. Ponieważ
nie zawsze uzyskiwano dostateczne wyniki stosowania tej
technologii, podjęto pracę nad jej usprawnieniem.
Zagadnienia uwikłane w technologii otrzymywania ma
tryc wytrawianych są bogato reprezentowane w piśmien
nictwie chemicznym. 1 tak wyjaśnieniem procesów zacho
dzących podczas naświetlania dwucnromianów metali wo
bec organicznych koloidów (albuminy, kleju zwierzęcego,
żelatyny, alkoholu poliwinylowego, gumy arabskiej itp.),
prowadzących do garbowania owycn koloidów, zajął się
Eder2).
Badania Edera kontynuowali Lumiere i Seyewetz ,∙ 4>5)
oraz Mayer’). Rezultatem wymienionych prac było przede
wszystkim ustalenie przebiegu procesu fotorozpadu dwu
chromianu metalu, stanowiącego składnik światłoczułej
emulsji żelatynowej. (Sam dwuchromian metalu nie jest
światłoczuły).
Dowodu na fotodysocjację dwuchromianów dostarczyły
badania Mayera. Wykazał on mianowicie, że oświetlenie
emulsji źelatynowo-dwuchromianowej podnosi ‘znacznie, jej
przewodnictwo elektryczne.
Wzrost przewodnictwa właściwego jest rezultatem przy
rostu liczby jonów w jednostce objętościowej emulsji. Fakr
ten ilustrują równania reakcji I.
I.

a) Mi2Cr2O7

-> 30 -R Me2O + Cr2O3

b) Me2O + ILO----- > 2MeOH

c) Cr2O2-}- 3FI2O

—► ZCr(OH)3

Równanie pierwotnej reakcji (Ia) uzasadnił Eder wykazu
jąc, że procentowy skład żelatyny przed- i po zagarbowaniu jest jednakowy.
Innymi słowy żelatyna nie wiąże tlenu. Na tej podsta
wie przyjęto, że tlen opuszcza środowisko reakcji. Poza
tym stwierdzono, że dodanie do emulsji reduktora (na
przykład siarczynu alkalicznego) powoduje natychmiastowe
Iotozagarbowanie żelatyny. Równania (Ib) i (Ic) ilustrują
konsekwencję sporej zawartości wody w emulsji.
Produkt reakcji (Ib) — wodorotlenek metalu reaguje
z następną cząstką dwuchromianu, tworząc chromian me
talu (II).
II.

2MeOH + Me2Cr2O7------> SMe2CrO1 + H2O

Fotodysocjacja chromianu metalu (IIIa) jest wielokrotnie
wolniejsza od Iotodysocjacji dwuchromianu (Ia) i dlatego
nie ma praktycznie znaczenia.
III.

a) 2Me2CrO1 —→ 30 + 2Mc2O + Cr2O2
b) 2Me2O2H,O---- > 4M-OH
c) Cr2O3 + 3H20

→- ZCr(OH)3

Również ewentualnemu produktowi ostatniej reakcji wtór
nej (IV) Chromichromianowi można by przypisać w oma
wianym procesie jedynie podrzędną rolę.
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IV.

Me2Cr2O7-I-Cr2O3------> Cr2O3-CrO3Me2CrO1

Opisany przebieg reakcji wtórnych (II—IV) znajduje uza
sadnienie w wynikach doświadczeń Mayera. Stwierdził .on,
że ze wzrostem czasu oświetlania opór elektryczny warstwy
emulsyjnej rośnie.
Takie same zmiany oporu obserwuje się też po wygasze
niu światła. Jest to zrozumiałe, proces garbowania bowiem
oraz reakcje wtórne nie wymagają oświetlenia, a ich ki
netyka zależy od stanu koloidu stężenia substratów i tem
peratury.
Czynnikiem garbującym jest powstający w myśl rów
nania (Ia) i ewentualnie (IIIc) wodorotlenek chromu —
dodatnio naładowany koloid. Zobojętnia on ujemnie nała
dowany hydrozol żelatyny, powodując koagulację obu ko
loidów. Zaabsorbowany w akoagulowanej żelatynie wodo
rotlenek chromu tworzy następnie z grupami karboksylo
wymi białka odznaczające się wysoką trwałością, pierście
nie pięcioczłonowe:
O <
—C—O—

HO

Cr-OH-...
(OH2)3

Podstawowym objawem zagarbowania żelatyny jest utrata
jej zdolności do rozpuszczania się w wodzie. Stopień owej
nierozpuszczalności jest zależny od gatunku żelatyny, od
czasu trwania reakcji garbowania, temperatury i stężenia
substratów.
Lumiere i Seyewetz ustalili doświadczalnie, że dla .peł
nego zagarbowania (nierozpuszczalności we wrzącej wodzie)
100 g wzorcowej żelatyny wystarczy już ilość soli chromo
wych równoważna z ≈ 0,35 g Cr2O3.
Przy tej ilości odczynnika na Zagarbowanie 5o∕o roztwo
ru żelatyny potrzeba kilku godzin, Zagarbowanie zaś 2,50∕□
roztworu (2 razy mniejsze stężenie) wymaga w tej samej
temperaturze, aż 50 godzin. Dalej ustalili, że 100 g wzor
cowej żelatyny wiąże trwale 3,5 g Cr2O3. Ewentualny nad
miar użytych do garbowania soli chromowych jest wymywalny. W przypadku zatem stosowania emulsji zawierają
cej nadmiar dwuchromianu, żelatyna może związać tylko
wyznaczoną stosunkiem 100: 3,5 ilości produktu fotolizy
(Cr2O3). Biegnąca dalej podczas oświetlania (dzięki oddzia
ływaniu żelatyny) Iotoliza obecnego jeszcze dwuchromianu,
wzbogaca układ w nie garbujące produkty reakcji wtór
nych.
Proponowany powyżej w oparciu o dane literaturowe,
mechanizm lotogarb^/ania emulsji żelatynowo-dwuchromianowych, nie dotyczy przypadku, kiedy Me+ = NH+1.
Wiadomo bowiem, że dwuchromian amonu „garbuje moc
niej” niż inne dwuchromiany. Dzieje się tak na skutek niż
szej światlotrwałości chromianu amonu niż chromianu me
talu. Ilość powstającego w myśl reakcji wtórnej (IIIa)
Cr2O3 ma już praktyczne znaczenie. Doświadczalnie po
twierdzili to Lumiere i Seyewetz, znajdując po 9-godzinnym oświetlaniu próbek w jednakowych warunkach w
100 g żelatyny 14,14 g Cr2O3 w przypadku stosowania dwu
chromianu amonu, a tylko 7,64 g Cr2O3 kiedy stosowano
równoważną ilość dwuchromianu potasu. Wymienieni auto
rzy przebadali również szereg innych dwuchromianów.

W żadnym przypadku nie uzyskali tak wysokich wyników
jak dla dwuchromianu amonu.
Należy również pamiętać, że dwuchromian amonu ulega
fotolizie też i pod nieobecność żelatyny. Celowe wreszcie
wydaje się przypomnieć, że proces garbowania w emulsjach
żelatynowo-dwuchromianowych zachodzi również i bez na
świetlania.
Jest on wolniejszy i zależy głównie od temperatury no
i. oczywiście od czasu. Owo termogarbowanie w przypadku
materiałów światłoczułych jest niepożądane, obniża bowiem
i tak niską czułość emulsji (około 6 X IO5 niższa czułość
od Wysokoczulych srebrowych materiałów negatywowych 7)).
Ilustruje to Mayer wynikami pomiarów procentowego
wzrostu przewodnictwa elektrycznego, spowodowanego
oświetleniem warstw emulsji ⅝elatynowo-dwuchromianowych o różnej starości. Oto niektóre z nich (tablica 1).
Tablica 1

Starość warstwy
emulsyjnej — dni

i
5
23
2
23

Ekspuzycja

Io xt

Procentowy wzrost przewodnictwa
spowodowany oświetleniem

10,3
10,3
10,3
11,3
11,3

23,4
19,2
17,2
23,6
19,5

Przytoczone w tablicy 1 dane dotyczą emulsji zawiera
jącej K2Cr2O7.
Z doświadczeń przeprowadzonych w WPGGK w Pozna
niu wynika, że termogarbowanie emulsji zawierającej dwu
chromian amonu jest szybsze. Stąd już nie tylko wskaza
nie a konieczność prowadzenia wszystkich prac z emulsją
zawierającą dwuchromian amonu w niskich temperatu
rach.
Przedstawione dane literaturowe, uzupełnione w po
wyższym tekście nowszymi poglądami na niektóre z po
ruszonych zagadnień, pozwalają na wyciągnięcie wniosków
dotyczących sporządzania i stosowania światłoczułych
emulsji żelatynowo-dwuchromianowych.
Zaleganie w środowisku reakcji tlenu powstającego w
myśl równań (la i Ilia), zwalnia wtórny do fotolizy proces
garbowania, przez co obniża kontrastowość emulsji. Stąd
celowość wiązania tlenu. Przydatny dla tej reakcji okazał
się, powszechnie znany i łatwo osiągalny, tiomocznik. Do
danie tiomocznika do emulsji nie zmienia jej odczynu (pH
tiomocznika = 14,96). Tiomocznik łatwo utlenia się dając
między innymi: dwusiarczek formamidynowy i kwas formamidynosulfinowy. Produkty utlenienia tiomocznika też
nie hamują procesu garbowania. Ilość tiomocznika 0,459 g
na 1 g dwuchromianu amonu wyznacza, dla omawianego
procesu, reakcja tworzenia soli amonowej kwasu formamidynosulfinowego.
3(NH2)CS+2(NH4)2Cr2O7+4H.O →
→ 3(NH)NH2CSOtNH1+4Cr(OH),÷MIs

Powyższe równanie reakcji sugeruje stosowanie dwuchro
mianu amonu. Jest to uzasadnione przytoczonymi poprzed-'
nio danymi literaturowymi, z których wynika, że najczul
sze emulsje uzyskuje się stosując właśnie dwuchromian
amonu. Ilość tego odczynnika 5,8 g na 100 g żelatyny wzor
cowej, wyznacza zdolność tej ostatniej do związania w pro
cesie pełnego zagarbowania, równoważnej ilości Cr2O3
(3,5/g). Za pewnym zwiększeniem stężenia dwuchromianu
amonu w „standaryzowanej” emulsji przemawia różnorod
ność żelatyny. Poszczególne partie handlowej żelatyny fo
tograficznej różnią się znacznie „liczbą chromową” — od
1 do 3,5. To znaczy, że akoagulowanie 1 litra lθo∕o roztwo
ru żelatyny o 1 ∙ chr. = 3,5, wymaga w ściśle określonych
warunkach 3,5 razy więcej ałunu chromowego niż to jest
potrzebne w przypadku żelatyny o 1 ∙ chr. = 1 [8].
Zbyt wielkie znów stężenie dwuchromianu w emulsji,
poza szybszym termogarbowaniem, powoduje znaczne
zmniejszenie różnicy zagarbowań (JZ) żelatyny emulsyjnej
na kliszy negatywowej pomiędzy miejscami korespondu

jącymi-stykowo z zaczernionymi i nie zaczernionymi frag
mentami pierworysu. Mowa tu oczywiście o technice od
blaskowej Wykorzystywanej w metodzie matryc wytra
wianych.
Owo zmniejszenie (JZ) wynika z faktu, że ponoszące
główną odpowiedzialność za fotolizę dwuchromianu krótko
falowe składowe światła białego, używanego do ekspozycji
(E = 10 × i) iloczyn natężenia światła i czasu naświetla
nia, są najsilniej absorbowane przez żółtą warstwę emulsji
żelatynowo-dwuchromianowej:

gdzie:
A — absorpcja,
10 — natężenie światła padającego na warstwę emulsji,
11 — natężenie światła po przejściu przez warstwę
emulsji,
c — stężenie dwuchromianu w molach na litr,
1 — grubość warstwy emulsji w cm,
ε — molarny współczynnik pochłaniania.
Zmniejszenie zatem absorpcji można osiągnąć zmniejsza
jąc stężenie dwuchromianu (c) w emulsji. Jest to równo
znaczne ze zwiększeniem lɪ. A że Zagarbowanie (Z1) żela
tyny na negatywie w miejscach korespondujących z nie
zaczernionymi fragmentami pierworysu:

, (i0+ Mt
Z·« ----- 1:----gdzie:
γ — kontrastowość emulsji (gradacja),
t — czas ekspozycji,
i — inercja emulsji,
I2 — natężenie światła odbitego od nie zaczernionych
powierzchni pierworysu, przy czym:

I2 = Ii. β
β — współczynnik mogący przyjmować wartości O ≤ β ≤ 1
zależnie od koloru kartonu, od jego zabrudzenia, cd rozpro
szenia światła związanego z własnościami powierzchni kar
tonu itp.
Zagarbowanie zaś żelatyny na negatywie w miejscach ko
respondujących z zaczernionymi fragmentami pierworysu,
kiedy β = 0

stąd
Jz — (z1 — Z) — γl6----- —-----ɪu

A zatem różnica w Zagarbowaniu będzie zależna od stęże
nia dwuchromianu w emulsji od grubości warstwy emulsyj
nej, od czystości żelatyny i od czystości i koloru pierwo
rysu.
Doświadczenia przeprowadzone w WPGGK w Poznaniu
pozwoliły na znalezienie optymalnego składu emulsji świat
łoczułej:
100 g żelatyny technicznej w 1300 ml wody destylowa
nej
7,0 g dwuchromianu amonu w 100 ml wody destylo
wanej
3,2 g tiomocznika w 100 ml wody destylowanej.
Temperatura roztworów nie powinna być wyższa od 36oC.
Podane stężenia roztworów podstawowych związane są
z lepkością emulsji pożądaną dla uzyskania równomierne
go, o odpowiedniej grubości warstwy oblewu podłoża w
temperaturze 36oC, przy 80 obrotach wirówki na minutę.
W tej temperaturze odbywa się też suszenie. Podwyższe
nie temperatury powoduje szybsze termogarbcwanie klisz
negatywowych, przez co przedłuża się późniejszy proces
wywoływania.
Dla uniknięcia nadmiernych termozagarbowań wskaza
ne jest też szybkie zużycie przygotowanej emulsji względ
nie materiałów z niej sporządzonych. Oczywiście wszystkie
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te operacje ze światłoczułymi materiałami należy prowa
dzić w ciemni, względnie przy świetle zubożonym o jego
krótkofalowe składowe. Również przy kontrolowanym mo
krym wywoływaniu, do podświetlania negatywu należy
używać oranźowych żarówek. Temperatura wody wywołu
jącej nie powinna przekraczać 370C.
Stwierdzono doświadczalnie, że przy uwzględnieniu po
wyższych uwag, wywoływanie zabarwionego negatywu wo
dą o temperaturze 35—36oC trwa około 12 minut. Wspom
niane zabarwienie negatywu uzyskuje się przez jego za
nurzenie na przeciąg 1—1,5 minuty w roztworze: 100 g
czerni dwuazowej w 12 litrach wody. Temperatura roz
tworu nie powinna przekraczać 25oC. Uzyskane zabarwie
nie pozwala na dokładne wywołanie najdrobniejszych de
tali, a po wywołaniu i wysuszeniu negatywu, na usunię
cie jego wad przez retusz zwany potocznie plamkowaniem.
Retuszu dokonuje się na stole podświetleniowym za po
mocą roztworu wodnego zawierającego w 100 ml 5 g żela
tyny i 1 g czerni dwuazowej.
Przestrzeganie pożądanych parametrów zapewnia też
prawidłowy przebieg procesu przekształcania negatywu w
diapozytyw. Osiąga się to przez obróbkę powierzchni ne
gatywu zabarwionym trawiaczem. Trawiacz spulchnia nieco
powierzchniową warstwę podłoża, barwiąc ją równocześ
nie w miejscach nie osłoniętych zagarbowaną żelatyną (od
powiadających liniom na pierworysie). Przy wysychaniu
crawiacza spulchniona, zabarwiona już warstwa podłoża
twardnieje, ujednolicając się z całą powierzchnią podłoża.
Po usunięciu Zagarbowanej żelatyny, przez zmycie wodą,
uzyskuje się diapozytyw. Ewentualne braki diapozytywu
usuwa się przez retusz kreślarski. Skład czarnego trawiacza dla podłoża astralonu’): benzen 200 ml, etylo-metylo-keton 50 ml, octan 50 ml, Cykloheksanon 15 ml, ścinki
astralonu 5 g, brąz sudański 5 g, nigrozyna tłuszczowa 5 g.
Dla uzyskania rezultatu fragmentarycznie omówionej
technologii niezbędne są odpowiednie urządzenia, przyrząoy i odczynniki. Ich opis oraz krótki opis toku postępo
wania podano poniżej.
Krótki opis technologii

1. Pracownia składa się z trzech pomieszczeń: a) obróbki
mokrej (mycie materiału-podłoża, wywoływanie negatywu
i jego barwienie, przygotowanie emulsji i oblew oraz zmy
wanie diapozytywów); b) pomieszczenie do naświetlania;
c) pomieszczenie do przeprowadzania retuszu fotograficz
nego — „plamkowania”, kreślarskiego oraz do zatrawiania, suszenia.
2. Urządzenia: a) stoły podświetleniowe mokre 100 X
X 90 cm — 2 sztuki; b) stoły podświetleniowe suche 130 ×
× 100 cm — 2 sztuki; c) kuwety 105 X 90 cm — 4 sztuki;
d) wirówka Chemigraficzna o średnicy 200 cm — 1 sztuka;
e) próżniowa kopiarka refleksowa — 1 sztuka; f) suszarka
do suszenia materiałów po wylewie, wywołaniu i retuszu.
3. Przyrządy: a) kolby ssawkcwe o pojemności 3 i 1 litr;
b) pierścienie Gucko; c) lejek piankowy G3; d) lejek Buch
nera; e) pompa próżniowa wodna; f) termometr; g) gąbki
miękkie — 4 sztuki, h) pędzelki retuszerskie; i) wata;
j) bibuła filtracyjna; k) przyrządy kreślarskie.
4. Odczynniki: a) woda destylowana; b) żelatyna tech
niczna; c) tiomocznik; d) dwuchromian amonu; e) czerń
dwuazowa; f) woda amoniakalna; g) trawiacz; h) tusz
specjalny trawiący do retuszu kreślarskiego, i) astralon.
Tok postępowania

1. Przygotowanie materiału-podłoża. Astralon zmywa się
dokładnie 0,5% roztworem amoniaku, następnie roztworem
wodnym zawierającym w 1 litrze 30 g żelatyny i 2 g dwu
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chromianu amonu i wreszcie Spłukuje dokładnie wodą. Tak
przygotowaną płytę astralonu umieszcza się w wirówce
Chemigraficznej, ogrzanej do 360C. Płytę przy 80 obrotach
na minutę spłukuje się jeszcze raz wodą destylowaną
i oblewa światłoczułą emulsją. Wirowanie trwa od 9 do
12 minut. Po tym czasie wyjmuje się płytę z dostatecznie
wysuszoną warstwą światłoczułą.
2. Przygotowanie emulsji światłoczułej: 100 g żelatyny
technicznej zalewa się 1300 ml wody destylowanej o tem
peraturze 20—250C. Po spęcznieniu żelatyny (około 15 go
dzin) ogrzewa się mieszaninę podczas mieszania w tempe
raturze około 500C. Po uzyskaniu jednorodnego roztworu
schładza się go do 35—36oC i dodaje podczas mieszania
roztworów 3,2 g tiomocznika w 100 ml wody, a następnie
tuż przed użyciem roztwór 7,0 g dwuchromianu amonu
w 100 ml wody. Po dokładnym wymieszaniu emulsja jest
gotowa do wylewu. Na oblew arkusza 100 X 60 cm wy
starcza 200 ml emulsji. Przed oblewem należy przesączyć
emulsję przez lejek piankowy, względnie lejek Buchnera.
3. Naświetlanie odbywa się w pneumatycznej kopiarce
refleksowej. Należy uważać, aby na nie oblanej powierzch
ni podłoża nie znajdowały się ślady wody. Czas naświetla
nia światłem rozproszonym jest zależny od jego natężenia.
4. Baiwienie negatywu: tuż po naświetleniu negatyw za
nurza się na 1 minutę w roztworze zawierającym 100 g
czerni dwuazowej w 12 1 wody destylowanej. Roztwór
przed użyciem należy przesączyć. Temperatura roztworu
20—250C.
5. Wywoływanie: prowadzi się na mokrym stole pod
świetleniowym, wodą bieżącą o temperaturze około 35oC.
Po uzyskaniu czytelności obrazu temperatura wody obniża
się. Proces wywoływania jest zakończony po pełnym wy
myciu żelatyny ze słabiej Zagarbowanych miejsc negaty
wu. Do podświetlania należy używać światła oranżowego.
6. Retusz fotograficzny „plamkowanie”. Po wyschnięciu
negatywu usuwa się jego ewentualne braki, na suchym
stole podświetleniowym. Retusz prowadzi się roztworem
zawierającym w 100 ml 5 g żelatyny i 1 g czerni dwuazo
wej, za pomocą pędzelków retuszerskich. Zaplamkowuje
się miejsca, które nie powinny być uwidocznione na dia
pozytywie (czasem chodzi o całe partie rysunku). Po re
tuszu negatyw suszy się.
7. Zatrawienie prowadzi się na suchym stole podświetle
niowym nanosząc tamponem z waty trawiacz w miejsca
nie osłonięte zagarbowaną żelatyną. Operacje prowadzi się
delikatnie bacząc, aby nie uszkodzić warstwy żelatynowej
(skład trawiacza podano poprzednio). Zatrawioną matrycę
suszy się w temperaturze pokojowej.
8. Retusz kreślarski: po spłukaniu Zagarbowanej żelaty
ny i wysuszeniu diapozytywu, jego ewentualne braki po
prawia kreślarz na stole podświetleniowym tuszem tra
wiącym.
9. Wyretuszowaną matrycę obcina się do pożądanych
wymiarów i oblamowuje.
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UKD 528:65.012.2(438),,1971- 1975

SZMIELEW B. — Problems of National Geodetical and Car
tographical Service in the Years 1971—1975. — Przegląd
Geodezyjny No 2'1971
Topographical maps in the scale of ɪ : 5000 and 1 : 10 000 for the
Whole area of Poland will be finished in the years 1971—1975.
Basic maps in the scale of 1 : 5000, 1 : 2000 and 1 : 1000 will be
developed for economic needs. Geodetical nets will be still per
fected, and levelling of 1st class will be carried out once again.
This work will meet the requirements of our country for econo
mic maps.

UKD 528(438) : 167,,1944/69”

Odlanicki-Poczobutt μ. — scientific Achievements
Of Polish Geodesy and Cartography — Part II — Przegląd
Geodezyjny No 2/1971
The first part of this work speaks about the war losses suffered
by Polish science in the years 1939—1944 and then about the
Period of reconstruction of scientific research centres at Univer
sities and High Schools of Technics, starting 1944. The author
describes the work of reconstituting scientific collection, libraries
and geodetical and photogrammetrical equipment. In the period
of 1944—1970 about 13 000 persons were educated in schools and
universities among which masterengineers and engineers.

UKD 528.45:528.58

KAMIŃSKA K. — Marking of Stations of Town Geode
tical Nets by Wall Signs. Przegląd Geodezyjny No 2/1971
Research on using wall signs for the marking of stations of
geodetical nets in towns showed the advantage of this method
*n densely built up areas. In those nets a 2-signed marking
should be used and in special cases even the 3-signed one.

UKD 528.022.6(100.1):629.19
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PIECZYŃSKI L. — Determination of Space Directions andSynchronous Observation of Artificial Satellites and Their
Use ɪn Geodesy. — Przegląd Geodezyjny No 2/1971
θ∏ the basis of synchronous observation of artificial satellites
the author deduces a general formula for determination of the
ɑompensated space direction joining two observation stands. He
ɪpsde a review of methods used by different authors and showed
that the deduced formulas result from a general one. He presen
ted the geodetic use of space directions.

UKD 528.48:621.874.21

PISARCZYK D. — Survey of Gantry Railway from Gro
und Stations. Przegląd Geodezyjny Nr 2/1971
Survey of gantry railway from ground stations gives several
advantages in comparison to the survey from positions on the
track of the railway. At the same precision (±2 mm) the ground
survey is much safer, saver time, and does not interrupt sur
veying work during the movement of the gantry.

UKD 333.013.6:711.163(282.6)(282.243.61)

NALEPA S. — Some Economic Problems of RemembreUient in Zulawy. Illustrated by the Example of the Vil
lage Lichnow. — Przegląd Geodezyjny nr 2/1971
The article presents the results of remembrement of 2278 acres
Ul the Gdansk district of Żuławy. The most important result
ɑf this work is the enclosure of small lots belonging to the
National Land Funds in Collective or State Farms.

Przeglqd przepisów prawa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r.
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzo
rów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towa
rowych (Dz. U. 22/70 — 180). Traci moc obowiązującą roz
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porządzenie Rady Ministrów z 29.1.1963 r. w przedmiotowej
sprawie (Dz. U. 8/70 ■— 46).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 sierpnia
1970 r. w sprawie odszkodowania za przejęte na własność
państwa tereny budowlane oraz zbywanie działek budow
lanych na obszarach wsi. (Dz. U. 22/70 — 183).

Wykazy działek budowlanych na cele budownictwa
mieszkaniowego i zagrodowego, przeznaczonych do sprze
daży osobom fizycznym sporządzają właściwe do spraw
rolnych organa prezydiów powiatowych rad narodowych
i przekazują je Bankowi Rolnemu wraz z dokumentacją
pomiarowo-klasyfikacyjną (§ 2 ust. 1).
Kandydatów na nabywców działek budowlanych na
wniosek Banku Rolnego ustala właściwy do spraw rolnych
organ prezydium powiatowej rady narodowej po zasięgnię
ciu opinii biura właściwej gromadzkiej rady narodo
wej (§ 5).
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1984 r. w isprawie przenoszenia własności nieruchomości
noszenia współwłasności takich nieruchomości
rolnych, znoszenia
oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych (jedn. tekst

Dł U. 24/70 — 199).
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 2 czerwca 1970 r., zmieniające rozporządzenie
w sprawie orzekania czasowej niezdolności do pracy
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Paten
towego
Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej
(Dz. U.
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(Dz. U. 16/70 — 141). Zmianie uległy przepisy § 4 ust. 2
oraz § 12.

22/70 — 179)

Polskie Normy (PN)
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70/G — 09003 — Mapy górnicze. Znaki umowne na ma
pach powierzchni.
70/G — 09005 — Znaki umowne geologiczne.
Zostały ustanowione z dniem 13 Iipca 1970 r. i obowiązują
od 1 stycznia 1971 r. (Μ. P. — 30/70 ·— 251).
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Branżowa norma (BN)

70/8901-02 — Projekty górnicze. Oznaczenia graficzne
obudowy górniczej i elementów budowlanych w wyro
biskach podziemnych. Została ustanowiona 23 kwietnia
1970 r. i obowiązuje od 1 stycznia 1971 r. (Μ. P. 30/70 — 251)
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Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za miesiąc grudzień 1970 r.
a 1970 r.
>w, wzow towa-

FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

W miesiącu grudniu wpłaty z od
działów SGP do Zarządu Głównego
wyniosły złotych 87 906.—
Wypłacono w tym okresie 6 zapomóg
na sumę złotych 54 000.—
W okresie tym zmarli następujący
koledzy: Halina Rodziewicz lat 20 z
Oddziału Stołecznego SGP, zmarła
12 listopada 1970 r. (zawiadomienie

jącą rozmiotowej

sierpnia
własność
budow-

ownictwa
Io sprzedo spraw ɪ
rodowych ,
?
mentacją
(

nych na
τ rolnych
:asiegnięnarodo-

Każdy uczestnik konferencji mógł
zgłosić referat na konferencję odpo
wiadający ustalonej tematyce.
Polecznej
rządzenie
Io pracy

4 ust. 2

i

ia 1970 r.
u Paten(Dz. U.

! na ma>owiązują

t
»

W tym celu należało wypełnić od
powiedni formularz i przekazać go
organizatorom konferencji. Konspekt
(1—2-stronicowy) należy przesłać do
31 marca 1971 roku w jednym z czte
rech języków: rosyjskim, niemieckim,
francuskim lub angielskim.

Do końca kwietnia 1971 roku autor
zostanie powiadomiony, czy jego re
ferat został włączony do programu
konferencji.
W przypadku pozytywnym referat
należy przesłać do 31 maja 1971 roku,
celem jego powielenia.
Zgłoszenie uczestnictwa w konfefencji należy przesłać na odpowied
nim formularzu do 31 maja IP7I ro
ku. Opłata za udział w konferencji
wynosi 50 lewa, a za osobę towarzy
szącą 10 lewa.

Zarząd Sekcji Kartograficznej Sto
warzyszenia Geodetów Polskich zor
ganizował w Puławach, w dniach 7 i
8 listopada 1970 roku, w gmachu In
stytutu Upraw, Nawożenia i Glebo
znawstwa, seminarium
na
temat
aktualnych zagadnień kartografii te
renów rolnych.
Pierwszego dnia obrad wygłoszono
następujące referaty:
— Mapy glebowo-rolnicze — prof,
dr Felicjan Piątkowski
— Niektóre teoretyczne zagadnienia
kartografii Wielkoskalowej — prof.
Michal Strzemski
— Opracowanie
i
wykorzystanie

PRACE
INSTYTUTU
GEODEZJI
I KARTOGRAFII — Tom XVII, ze

szyt 2/41 — Warszawa, 1970.— PPWK

— Wojciech Bychawski, Andrzej No
wosielski — Zastosowanie fotograme
trii naziemnej do określania kształtu
konstrukcji będących zmaterializowa
ną postacią walca lub płaszczyzny

konfe

— wzorów-formularzy zgłoszeń
są do wglądu w Zarządzie Głównym
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w
Warszawie, Czackiego 3/5, pokój nr 20.

— Stefania Pachelska — Badanie
i ocena przydatności niektórych wy
konanych w Polsce wykrywaczy urzą
dzeń podziemnych

Informacje w sprawach:
— szczegółowej
tematyki
rencji,

KASA ZAPOMOGOWA
W grudniu 1970 roku wypłacono
3 zapomogi bezzwrotne na sumę 6500
złotych kolegom: z Olsztyna 2 zapomo
gi i z Warszawy — 1 zapomogę.

map glebowo-rolniczych — dr T. Wi
tek
— Kilka uwag odnośnie do techno
logii sporządzania map glebowo-rolni
czych — mgr inż. Lech Brokman i
mgr inż. Teresa Gawinowska
— Materiały kartograficzne wyko
rzystywane w toku scalania i wymia
ny gruntów w powiecie puławskim.
Drugiego dnia seminarium, 8 listo
pada, w godzinach rannych zorganizo
wana została wycieczka techniczna
autokarem do Janowca, podczas której
nastąpiła konfrontacja mapy glebowo-rolniczej z terenem i omówiona
jej przydatność w toku opracowywa
nia projektu scaleniowego.

Prace Insiyiutu

— Tadeusz Wyrzykowski, Teresa
Baranowska — Zmiany wysokości Te
perów na głównych liniach niwelacji
precyzyjnej Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego, wyznaczone przez porów
nanie pomiarów z 1967 roku z wcześ
niejszymi

Autorzy, których referaty włączono
do programu konferencji nie wnoszą
opłat za udział w niej.
grafiezɪɪe
7 wyrokwietnia
70 — 251)

1970 r. (zawiadomienie nr 871); Wacław
Wolny, lat 72, z Oddziału SGP w Ol
sztynie, zmarł 22 grudnia 1970 r. (za
wiadomienie nr 872).

Aktualne zagadnienia kartografii terenów rolnych

Międzynarodowa
Konferencja na iemai
Iechniki obliczeniowej
w geodezji
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Geodetów Bułgarskich wspólnie z
organizacjami społecznymi geodetów:
NRD, Polski, Jugosławii, ZSRR, Wę
gier i Czechosłowacji, organizuje w
dniach 7—9 października 1971 roku w
Sofii Międzynarodową Konferencję na
temat techniki obliczeniowej w geo
dezji.

Iistopada
icbomości
ichomości
tekst —

nr 867); Antoni Kosiński lat 65, z Od
działu SGP w Białymstoku, zmarł
22 listopada 1970 r. (zawiadomienie
nr 868); Tadeusz Pająk lat 62, z Od
działu SGP w Rzeszowie, zmarł 18 li
stopada 1970 r. (zawiadomienie nr 869);
Kazimierz Błażejewicz, lat 83, z Od
działu SGP w Szczecinie, zmarł 14 gru
dnia 1970 r. (zawiadomienie nr 870);
Wincenty Nawrocki, lat 72, z Oddziału
Stołecznego SGP, zmarł 24 listopada

BIULETYN POSTĘPU TECHNICZ
NEGO PPG — nr 1, Warszawa 1970

— Prawo wynalazcze i ochrona pa
tentowa — Tadeusz Gaertig
— Projekt komparatora do spraw
dzania w warunkach zbliżonych do
polowych średniej długości jednego
metra podziału łat do niwelacji pre
cyzyjnej — Andrzej Jaroński
— O możliwości zmniejszenia błę
dów niwelacji precyzyjnej — Andrzej
Jaroński
— Badanie charakteru błędów dal
mierza LOTAKEIL firmy Zeiss — Je
rzy Downarowicz
— O możliwości zastosowania dal
mierzy radiowych OG-I do pomiarów
boków Poligonizacji precyzyjnej I i II
klasy — Witold Kuckiewicz
— Rozważania na temat sposobów
określenia wielkości średniego błędu
punktu środkowego na ciągu poligo
nowym — Witold Kuckiewicz
— Organizacja pracy i zadania pro
dukcyjne grupy terenowej.

Cena zł 12.—

MALE VADEMECUM

przepisów dla geodety zebranych i ułożonych przez mgr
inż. Władysława Brańskiego. Wydanie III, ponownie opracowane według stanu prawnego
na dzień 31 maja 1969 r.
Cena złotych 30.—

Do nabycia w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia
ul. Czackiego 3/5.

Geodetów

Polskich.
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UKD 711.163:625.72

STELMACH Μ. — Próba określenia minimalnej długości
dróg w obrębie scaleniowym. — Przegląd Geodezyjny
nr 3/1971.
Autor formułuje wzory na potencjalną długość dróg i minimalną
ilość dróg w kompleksach działek rolnych oraz wskaźnik racjo
nalności układu dróg. Wzory te mogą być przydatne przy pro
jektowaniu kompleksów działek i scaleniach gruntów.

UKD 528.14

NOWAK E. — Graficzna metoda ułożenia
dów. — Przegląd Geodezyjny nr 2/1971.

równań

błę

Autor podaje graficzną metodę obliczenia współczynników równań
błędów. Przy odpowiednio dobranej skali oraz przy staranności
w konstrukcjach metodą tą możemy uzyskać znaczne oszczędności.
Na ułożenie równań trzeba od 5 do 10% czasu potrzebnego w me
todzie, w której współczynniki oblicza się arytmometrem i około
50% czasu potrzebnego na wyliczenie współczynników z nomogramów.

UKD 528.482:69.027:622
TROJANOWSKI K. — Konieczność rejestracji zachowa
nia się kominów na terenach górniczych. — Przegląd Geo
dezyjny nr 3/1971
W pracy uzasadniono konieczność wykonywania obserwacji geo
dezyjnych dla rejestracji zachowania się kominów pod wpły
wem prowadzonej pod nimi eksploatacji górniczej. Przedstawio
no propozycję prostych, graficznych sposobów wyznaczania wy
chyleń wierzchołków budowli smukłych na podstawie wyników
obserwacji osiadania ich podstaw.

UKD 528.48:621.83

ECKES K. — Geodezyjna obsługa montażu urządzeń pro
wadzących stalowych zamknięć zasuwowych w wielkich
piętrzących budowlach. — Przegląd Geodezyjny nr 3/1971 r.
Autor przedstawia projekt urządzenia pomiarowego, za pomocą
którego można sprawdzać płaskość powierzchni torów i ślizgów
stalowych zamknięć wielkich piętrzących budowli. Proponowane
przez autora urządzenie przynieść może wysoką dokładność po
miaru.

yflK 711.163:625.72

CTEJIbMAX Μ.: Oπpejτejιeιιπe MiiHMMajibHOH ftjiMHbi ftopoτκHoil ceτM Ha ycτpaHBaeMbix ceabcκoxo3HMCTBeHiibix 3Cmjihx.
Przegląd Geodezyjny nr 3/1971.
Abtop pa3pa6aτbiBaeτ φopwyjibi ajih πoτβHUiiajibHo½ AJiMHbi ptopor M MIlHIiMajIbHOii flJIMHbl AOPOΓ B Γpy∏∏aX 3eMΘJIbHbIX yι<acτKOB, a τaκ>κe yκa3biBaτejib pauκoHajibHθ½ cwcτeMbi Aopor. 3τn
φopMyjibi Moryτ HaiiTii IipiiMeHeHiie npii πpoeκτnpoBaHim rpynn
ii πpιι KOMaccauMii 3eMejib.

YflK 528.14

HOBAK E.: ΓpaφnHecκιιil cπocoδ cocτaBjιeHHH ypaeneHUÎi
ohhiGok. Przegląd Geodezyjny nr 3/1971.

Abtop ,τ,aeτ rpaφιt'iecκπft cπoco6 BbiHMCJieHMH κθ3φφιm∏enτθB
ypaBHeHMft omιι6oκ. ΠpM COOTBeTCTBenHO no;io6paHHOM MacuiTaSe
M πpιι τmaτejibHθ⅛ pa5oτe mojkho □tiim cπoco6om c3K0H0M∏τb mhoΓ0 BpeMeHM. JI,J1H COCTaBJieHMH YpaBHeHMft OUinSOK HaAO TOAbKO OT
5 AO 10% BpeMeHii hyjkhoto aλh BbiHncaeHMH sτιιx κo3φφMiι∏enτθB
PYHHbIM apnφ.M0MeTp0M M OKOJlO 5Og∕o BpeMeHM HyjKHOTO AAH onpeAeaeHMH itx no HOMOrpaMMe.

YflK 528.482:69.027:622

TPOHHOBCKK K.: He06x03MM0cτb perncτpamm ABiiJKeiiHH
τpyδ Ha TeppMTopMHX ropιibix pa3paooτoκ. Przegląd Geode
zyjny nr 3/1971.
B pa6oτe A0κa3aH0 HeoSxoAMMOCTb BeaeiniH τeoae3∏Hecκιιx HaSnioaeHMft AaH yπeτa ABMJKeHnft πoa BAiiHHiteM npoAB∏jκeHMH ∏°A
HitMit TOpHbix pa3paSoτoκ. ΠpeacτaBaeHo πpeaAθjκeHMe πpocτbix.
rpaφιiHecκιιx cπoco6ob OnpeaeAeHiiH OTKAOHeHitft Bepxyιueκ r116Kitx πocτpoeκ Ha OCHOBaHiiit pe3y∏bτaτ0B Ha6aκ>AeHMft ocenami«
MX OCHOBaHMft.

y,HK 528.48:621.83

OLIKEC K.: Γe<>fte3M1ιecκoe oßcnyjKHBaHne Moπτa>κa BeAyIftMX yCTpθMCTB CTajIbHbIX IftMTOB B 6θJIblΠMX B0ft0Π0ftΠ0P"
Hbix CoopyjKeHMHX . Przegląd Geodezyjny nr 3/1971.
Abtop oππcbiBaeτ npoeκτ ∏3MepπτeabHoro ycτpoftcτBa, npn n°"
MOiUM κoτoporo MOJKiio πpoBepιιτb πaocκocτb πθBepxnocτeft HanpaBAfllOinilX M C∏yCKOB CTaAbHbIX MOCTOB 6θAbUIHX BOAOΠOA∏θpHblX
coopyjκeιiMft. TIpeAnaraeMoe aeropoM ycτpoftcτBθ M0Jκeτ 3HaHitτenbHO ΠOBblCMTb TOHHOCTb M3MepeHHft.

ɪɪɪ 01249
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Nagrody Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
za osiągnięcia techniczno-ekonomiczne 1969 roku
W dniu 6 stycznia 1971 r., w sali konferencyjnej GUGiK,
odbyło się tradycyjne już spotkanie Prezesa Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii z kolejną grupą pracowni
ków, którzy otrzymali nagrody z funduszu Prezesa Urzędu,
za opracowanie i wdrożenie nowej techniki. W uroczystości,
poza przedstawicielami organizacji politycznych i społecz
nych GUGiK, wziął również udział prezes Zarządu Głów
nego Stowarzyszenia Geodetów Polskich dr St. Pachuta.
Prezes GUGiK, zwracając się do wyróżnionych pracow
ników, podkreślił znaczenie i rolę nauki, postępu techniki
i związanych z tym postępem efektów ekonomicznych dla
rozwoju gospodarki narodowej, a na naszym geodezyjnym
odcinku — możliwości terminowego realizowania zadań przy
optymalnym wykorzystaniu środków produkcji i obniżce
kosztów realizacji. Prezes B. Szmielew podziękował również
zebranym za postawę społeczną i życzył dalszej owocnej
pracy dla dobra kraju, a także osobistej satysfakcji.
Tematy prac nagrodzonych były ściśle związane z po
trzebami produkcji; rozwiązywały konkretne trudności,
przynosząc poważne efekty gospodarcze i ogólnospołeczne.
Prezes Urzędu podkreślił też konieczność dalszego zacieśnie
nia współpracy Instytutu Geodezji i. Kartografii z przed
siębiorstwami tak przy rozwiązywaniu konkretnych proble
mów, jak i praktycznym zastosowaniu rozwiązań naukowo-techncznych.
Nagrodzone zostały następujące tematy:
I. Zorganizowanie i uruchomienie pracowni fotogrametrii
naziemnej do obsługi kopalń odkrywkowych

Praca była realizowana w dwóch etapach. Etap pierwszy
został wykonany i nagrodzony w 1968 r. Etap ten obejmo
wał dostosowanie technologii wykorzystywanej już w ko
palnictwie węgla brunatnego do konkretnych potrzeb ko
palnictwa odkrywkowego siarki.
Etap drugi, obecnie nagrodzony, obejmował wdrożenie
przez IGiK nowej technologii w Rzeszowskim Okręgowym
Przedsiębiorstwie Mierniczym. Nagrodzony etap zrealizo
wany został przez niżej wymienionych pracowników IGiK
oraz pracowników podanego przedsiębiorstwa. Efekt eko
nomiczny, wynikający z zastosowania fotogrametrii naziem
nej w dalszych dziedzinach kopalnictwa odkrywkowego, po
lega na znacznym skróceniu cyklu pomiarowego, podwyż
szeniu dokładności i obiektywizacji prac pomiarowych, moż
liwości kontroli przeprowadzonych obmiarów w dowolnym
okresie, na podstawie dokumentacji fotogrametrycznej. Do
efektów trudnych do wyliczenia zaliczyć tu należy wybitną
poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy tym
bardziej, że metodę tę zastosowano obecnie w kopalnictwie
odkrywkowym siarki. Nagroda została przyznana w łącznej
wysokości 28 000 złotych. Za opracowanie tematu i wdro
żenie wyników do produkcji zostali obecnie nagrodzeni:

— z IGiK:

mgr inż. Wojciech Bychawski
mgr inż. Andrzej Nowosielski

— z RzOPM: inż. Krzysztof Cisek
mgr inż. Maria Cisowska
mgr inż. Romuald Dziuszyhski
mgr inż. Stanisław Hajnus
mgr inż. Franciszek Lukszo
inż. Witold Szymczyk
/

II. Opracowanie i zastosowanie w produkcji zmiany układu
i kroju opracowanych uprzednio Wielkoskalowych map to
pograficznych

Temat zrealizowany został przez pracowników Państwo
wego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii, umożliwiając wyko
nanie ważnego zadania produkcyjnego. W wyniku nagro
dzonego opracowania wykorzystano dla celów produkcyj
nych większość istniejących już materiałów z zastosowaniem
najnowszej techniki obliczeniowej. Nagrodzone opracowa
nie ma duże znaczenie gospodarcze, nie mówiąc o innych
niewymiernych obecnie korzyściach. Przyznano nagrodę
w wysokości 25 000 złotych. Nagrodzeni za opracowanie me
tody i jej wdrożenie do produkcji zostali następujący pra
cownicy PPF:

mgr inż. T. Federowski
mgr inż. J. Kiepuszewski
mgr inż. K. Kubicki
inż. Μ. Mazurczyk
E. Sromek
techn. Μ. Turketti
III. Opracowanie metody i technologii przeprowadzania
aerotriangulacji blokowej (x, y) τ modeli niezależnych
i wdrożenie tej technologii do produkcji

Temat ten zrealizowany został przez zespół pracowników
Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii i miał duże
znaczenie dla realizacji bieżących zadań produkcyjnych w
zakresie opracowania map Wielkoskalowych. Rozwiązanie
tego problemu wiąże się aktualnie z robotami wykonywa
nymi przez PPF poza granicami kraju. Opracowana techno
logia nadaj e się w szczególności do wykonania aerotriangu
lacji płaskiej na dużych obszarach pokrytych zdjęciami lot
niczymi o gorszych parametrach fotogrametrycznych. Roz
wiązanie w sposób umiejętny adaptuje znane już procesy
technologiczne, blokując je w nową oryginalną technologię.
Nagrodzeni za rozwiązanie tego problemu (sumą 15 000 zło
tych) zostali następujący pracownicy PPF:
techn. B. Borkowska
mgr inż. E. Janiszewska
mgr inż. S. Kacprzak
mgr inż. A. Rymarowicz
mgr inż. L. Staszkiewicz
oraz spoza PPF — mgr inż. J. Orzechowski.

101

IV. Opracowanie i zastosowanie metody bezpośredniego
montażu fotomap z dwóch Iub kilku zdjęć lotniczych

Temat rozwiązany został przez pracowników Państwowe
go Przedsiębiorstwa Fotogrametrii. Zastosowana technologia
umożliwia wykonywanie fotomap z istniejących zdjęć lot
niczych, wykonanych w różnych skalach i nie dostosowa
nych często pod względem wymogów technicznych do
aktualnie stosowanej technologii, układu i kroju map. Za
stosowane rozwiązanie polega na powierzchniowym paso
waniu zdjęć bezpośrednio na ekranie przetwornika z eli
minacją tradycyjnej metody montażu (cięcie, klejenie) obni
żającej jakość fotomap. Nowe rozwiązanie dzięki możli
wości wykorzystania istniejących już zdjęć lotniczych dało
poważne skrócenie cyklu produkcyjnego i związane z tym
efekty ekonomiczne. Nagrodzeni zostali (sumą 12 000 złotych)
następujący dwaj pracownicy PPF:
mgr inż. T. Kęczkowski
mgr inż. Z. Kramarz
V. Opracowanie i zastosowanie metod i przyrządów do
kontroli produkcji elementów piętrzących jazów

Temat zrealizowany został przez zespół pracowników
Instytutu Geodezji i Kartografii. Zaprojektowana została
oryginalna metoda kontroli stalowych elementów piętrzą
cych. Umożliwiła ona bardzo precyzyjne wykrywanie od
kształceń powierzchni oraz określenie optymalnego położe
nia osi obrotu elementu piętrzącego jazu, z wprowadzeniem
zespołów rektyfikacyjnych do kontroli jazu. Zaletą metody
i urządzeń kontrolnych jest możliwość przeprowadzania
bieżącej kontroli, rektyfikacji i usunięcia stwierdzonych
błędów bezpośrednio przez wykonawcę elementów piętrzą
cych w toku produkcji i samego montażu. Rozwiązanie omó
wionego wyżej problemu pozwoliło na wykonanie przez
krajowy przemysł stoczniowy zamówienia zagranicznego,
przy znacznym obniżeniu kosztów realizacji i dotrzymaniu
terminu umownego. Istnieje też możliwość dalszego wyko
rzystania metody i narzędzi kontrolnych przy innych zamó
wieniach tak krajowych jak i zagranicznych. W chwili
obecnej nagrodzony został etap pierwszy związany z wyko
naniem przez stronę polską jazów w Czechosłowacji. Przy
znaną nagrodę w wysokości 16 000 złotych otrzymali na
stępujący pracownicy Instytutu:
dr inż. W. Janusz
inż. St. Grodzicki
inż. Μ. Kowalewski
mgr inż. S. Pachelska
inż. St. Zykubek

Przewiduje się w tym temacie etap drugi, zaplanowany
do realizacji w roku bieżącym: wdrożenie nowej metody
w Gdańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym.
VI. Opracowanie i zastosowanie nowej technologii prze
liczeń współrzędnych punktów triangulacyjnych i poligo
nowych przy zmianie układów odniesienia

Temat, ważny z punktu widzenia zadań produkcyjnych,
zrealizowany został przez zespół pracowników Państwowego
Przedsiębicrstwa Geodezyjnego. Zastosowany sposób trans
formacji skraca poważnie cykl produkcyjny, zabezpieczając
wymagane dokładności. Metoda może znaleźć szersze za
stosowanie w praktyce geodezyjnej, dając poważne efekty
ekonomiczne. Nagrodę w wysokości 5000 złotych uzyskali
dwaj niżej wymienieni pracownicy:
mgr inż. E. Dąbrowski
mgr inż. E. Popkowicz
VII. Nowoczesne ujęcie treści i procesu reprodukcyjnego
Atlasu Przemian Politycznych XX wieku

Temat wykonany został przez zespól pracowników Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych.
Na podkreślenie zasługuje nie tylko zastosowanie uprosz
czonej technologii, lecz również strona edytorska nowej po
zycji wydawniczej PPWK: umiejętny dobór tematyczny
i przedstawienie tematyki przemian politycznych XX wieku,
ze szczególnym zaakcentowaniem ruchów rewolucyjnych,
w formie opracowania kartograficznego. Zrealizowany prze?
PPWK temat wyróżnia się znacznymi, lecz niewymiernymi
efektami, wynikającymi z ogólnospołecznego znaczenia tego
rodzaju wydawnictw. Nagroda w wysokości 25 000 złotych
przyznana została następującym pracownikom PPWK:

mgr
mgr
mgr
mgr
inż.
mgr
mgr

inż. Zb. Bunner
Z. Dworak
inż. W. Kublin
J. Lopatto
A. Melion
inż. J. Rzędowski
inż. H. Woźniak

Na zakończenie Prezes Głównego Urzędu raz jeszcze po
dziękował nagrodzonym pracownikom za efekty ich pracy,
życząc dalszych sukcesów i licznych naśladowców, składa
jąc jednocześnie z okazji Nowego Roku wszystkim zebra
nym życzenia jak najlepszych osiągnięć w pracy zawodowej
i szczęściu rodzinnym.

Mgr inż. WŁADYSŁAW BARAŃSKI
Warszawa

Ochrona znaków geodezyjnych
„Experto credite”
Wergiliusz

Zagadnienie ochrony znaków geodezyjnych było w Polsce
zawsze aktualne. W 1927 roku wydana została ustawa
o ochronie znaków triangulacyjnych ɪ). Drugim z kolei
aktem normatywnym w tym zakresie była ustawa z 1932
roku — w sprawie pomiarów państwa8), która dopiero
w 1952 roku utraciła moc obowiązującą3).

>) Dz. URP — 100/27-863
») Dz. URP — 19/32-125, przedruk w Dz. Urz. GUPK — 3—4 (46—31).

!) Patrz art. 25 dekr. o państw, służbie geodezyjnej (Dz. Urz.
24/52—162).
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Czytamy w tej ustawie, w art. 6, co następuje:
„Władze gminne obowiązane są czuwać nad całością znaj
dujących się na obszarze gminy wież triangulacyjnych oraz
innych czasowych i stałych znaków pomiarowych i niena
ruszalnością granic gruntów służących celom pomiarowym,
i o każdym naruszeniu znaku lub granic gruntów służących
wymienionym celom, zawiadomić niezwłocznie powiatową
władzę administracji ogólnej”.
Trzeba wspomnieć, że do 1939 roku grunt pod punkty
triangulacyjne był nabywany lub wywłaszczany na rzecz
państwa, o rozmiarach co najmniej 10 m8, przy czym grunty
te otrzymywały oznaczenie tak zwane „hipoteczne” —
„Skarb Państwa Znak pomiarowy” (art. 3). Aktualnie, od
1952 roku państwowa służba geodezyjna i kartograficzna

i

uprawniona jest do nieodpłatnego umieszczania znaków na
gruntach i budynkach, jest to ustanowione z mocy samego
prawa, prawo do rzeczy, które można by nazwać quasi-służebnością osobistą, przy czym jako uprawniony wystę
puje państwo.
Ustawa z 1932 roku określała sankcje karne w trybie
postępowania sądowego, za bezprawne i umyślne przenie
sienie, zniszczenie, uczynienie niewidocznym lub za uszko
dzenie budowli i urządzeń pomiarowych bądź za naru
szenie gruntów „Skarb Państwa Znak Pomiarowy” (art. 7, 8).
Aktualnie obowiązujący dekret o państwowej służbie
geodezyjnej i kartograficznej z 1956 r.4) w art. 12 stanowi:
,.Właściciel nieruchomości lub osoba, we władaniu której
znajduje się nieruchomość, mają obowiązek chronienia zna
ków geodezyjnych umieszczonych na nieruchomości, a w
razie zniszczenia lub uszkodzenia znaku — obowiązek nie
zwłocznego zawiadomienia o tym prezydium· rady narodo
wej (gromadzkiej, osiedla, dzielnicowej, miejskiej). Nadzór
nad ochroną znaków geodezyjnych sprawują prezydia wła
ściwych rad narodowych”.
Ustawodawca poszedł obecnie dalej aniżeli prawo
z 1932 roku, przenosząc obowiązek chronienia znaków na
władającego gruntem, na którym znak osadzono, pozosta
wiając organom administracji ogólnej nadzór nad ochroną
znaków.
Ten, kto nieumyślnie usuwa lub uszkadza znak albo
wbrew obowiązkowi nie zawiadamia o zniszczeniu lub
uszkodzeniu znaku geodezyjnego podlega karze grzywny do
3000 złotych, a kto usuwa lub uszkadza znak geodezyjny —
karze aresztu do 6 miesięcy lub karze grzywny. Orzekanie
następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-admi
nistracyjnych (art. art. 16, 17). s)
Stwierdzić więc należy, że państwo daje nam, geodetom,
obecnie dostateczne środki prawne do obrony znaków geo
dezyjnych, które osadzone w ogólnej swej ilości na widu
tysiącach punktów na obszarze całego państwa, stanowią
część mienia ogólnonarodowego o wielomilionowej wartości.
Powstaje zatem problem, czy nie należałoby poczynić
starania o uznanie za środki trwałe znaków geodezyjnych
i ich zabudowy (triangulacyjnych) jako przedmiotów i na
rzędzi długotrwałego użytkowania6).
Takie rozwiązanie omawianego zagadnienia pozwoliłoby
Głównemu Urzędowi Statystycznemu na ujęcie w ogólnym
bilansie majątku narodowego znacznych wartości material
nych mienia ogólnonarodowego, które powstają jako rezultat
działalności państwowej służby geodezyjnej i kartograficz
nej z wielomilionowych nakładów na zakładanie państwo
wej osnowy geodezyjnej. Dotychczas nakłady na roboty
geodezyjne pozornie nie dają żadnych wymiernych efektów
materialnych, które partycypowałyby w przyroście mienia
ogólnonarodowego. Zdaniem moim nie jest to słuszne. Praca
geodety to nie tylko „usługi” lub „sztuka dla sztuki”. Wy
niki tej pracy dają wszak' konkretne materialne rezultaty,
które powinny być zaliczane na dochód ogólnonarodowy.
Od pierwszych dni organizowania służby geodezyjnej
Główny Urząd Pomiarów Kraju roztoczył opiekę nad zna
kami geodezyjnymi, organizując Wydział Znaków w Biurze
Administracji Miernictwa i wydał szereg przepisów porząd
kowych. Pismo okólne z dnia 5 października 1945 r. ’)
o ochronie znaków pomiarowych zawierało jako załączniki
wzór Obwdeszczenia oraz wzór tabliczki. Obwieszczenie było
rozplakatowane we wsiach, osiedlach i miastach. Wzywało
ono wszystkich mieszkańców do roztoczenia opieki nad
wszelkiego rodzaju znakami pomiarowymi wyjaśniając, że
są one podstawą do sporządzania map nieodzownych dla
gospodarki narodowej, a niszczenie znaków przyczynia się
do opóźnień w odbudowie kraju i jest karalne. Tabliczki
metalowe były umieszczane na wieżach i sygnałach trian
gulacyjnych ostrzegając, że wchodzenie na budowę oraz

‘) Dz. Urz. — 25/56—115
’) Zdaniem moim, kto zniszczy, ukryje lub usunie znaki geode
zyjne lub urządzenia mu towarzyszące, jeżeli czyn ten wyczer
puje znamiona przestępstwa i cechuje go znaczna szkoda spo
łeczna, na przykład rozebranie wieży triangulacyjnej, zagarnięcie
materiału i usunięcie znaku — to wówczas można sprawę pro
wadzić w stosunku do sprawcy w postępowaniu karnym
(art. 268 K.K. w nawiązaniu do artykułu 269 k.k.).
«) Porównaj 5 3 uchwały nr 138 Rady Ministrów z dnia
18.VIII.1970 r. (MP 33/70 — 261).
’) Dz. Urz. GUPK — 12/46 — 25.

niszczenie jej, rozbieranie, jest zabronione pod karą sądo
wą. Ten wzór tabliczki z małymi zmianami jest dotych
czas stosowany.
Wydane w 1970 roku nowe przepisy9) wykazują w swym
układzie i treści znaczny postęp myśli prawotwórczej w sto
sunku do przepisów z 1947 r.10) i 1953 r.
W listopadzie 1945 r. wysłano pisma z prośbą o pomoc
i współdziałanie przy ochronie znaków do ministerstw:
leśnictwa, poczt i telegrafów, kolei, odbudowy, przemysłu
i bezpieczeństwa oraz do Komendy Głównej Milicji Oby
watelskiej 11).
Po zniesieniu, w 1952 r. Głównego Urzędu Pomiarów
Kraju, a w szczególności jego organów terenowych: woje
wódzkich i powiatowych, akcja ochrony znaków osłabła, jej
natężenie zmalało.
W 1953 r. wydane zostało zarządzenie Prezesa Rady Mi
nistrów w sprawie przekazywania i ochrony znaków geode
zyjnych8), które utraciło moc obowiązującą w 1969 roku.
Przepisy z 1953 r. nie były w swej treści dostosowane do
warunków, jakie powstały w terenie po dokonanych
w 1958 r. zmianach podziału administracyjnego państwa, po
nadto w sposób niedostateczny interpretowały one przepisy
dekretu z 1956 r., z zakresu ochrony znaków geodezyjnych.
Zarządzenie stwierdza, że pod ochronę podlegają nie tylko
znaki punktów geodezyjnych, lecz również znaki mające
charakter znaku geodezyjnego, elementy trwałe budynków
i budowli oraz wieże i sygnały. Takimi elementami będą
gałki, krzyże, maszty na wieżach, zainstalowane specjalne
tarcze celownicze itp. Ochronie podlegają również: znaki
rozpoznawcze oraz specjalne rusztowania i inne urządzenia
do ustawiania instrumentów pomiarowych lub wskazujące
miejsce celu (§ 2).
Zwraca uwagę postanowienie przekazywania pod ochronę
również znaków punktów osnów grawimetrycznych i ma
gnetycznych. Poszerza się więc zakres i zadania służb;·
geodezyjnej w stosunku do stanu dotychczasowego, który
odnosił się tylko do znaków punktów osnów geodezyjnych.
Ponadto objęte zostały konserwacją i ochroną dodatkowe
elementy i urządzenia ściśle związane z budową i utrzy
maniem osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magne
tycznych. Nowością jest jednoznaczne określenie w prze
pisach zarządzenia przedmiotów podlegających ochronie
według ich rodzaju i znaczenia użytkowego. Dotychczasowe
przepisy używały terminologii stosowanej w instrukcjach
technicznych, na przykład punkty niwelacji lub poligonizacji precyzyjnej itp. Język ten nie jest zrozumiały dla sze
rokiego ogółu obywateli, do których stosuje się odwieczny
kanon „nieznajomością prawa nikt nie może się tłuma
czyć” — niezrozumiały, a więc obcy, nie przemawiający do
świadomości zainteresowanych.
Zarządzenie wyjaśnia, co ma na celu ochrona znaków,
mianowicie zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszko
dzeniem lub przesunięciem (§ 4). Przepis ten jest niedo
mówieniem istoty i ochrony znaków, która wszak polega na
niedopuszczeniu do zmiany położenia znaku (jego centrum),
ma więc na celu zapewnienie niezmienności położenia znaku
i ciągłości jego trwania, chroniąc znak przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub przesunięciem.
Cel ten osiąga się przez:
1. Przekazywanie znaków pod ochronę osób władają
cych nieruchomościami, na których się one znajdują.
2. Zawiadamiania o zniszczeniu
lub uszkodzeniu
znaku (ów) prezydiów rad narodowych (gromad, osiedli,
dzielnic, miast), które z kolei przekazują zawiadomienie
właściwym organom służby geodezyjnej.
3. Zastosowanie sankcji w stosunku do sprawców umyśl
nego lub nieumyślnego zniszczenia, bądź uszkodzenia znaku
4. Utrzymywanie znaków w stanie zdatnym do każdora
zowego użytku (konserwacja), a w miarę potrzeby odtwa
rzanie znaków, jeżeli stały się nieprzydatne do robót geo
dezyjnych.
5. Prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji znaków.
’) Mon. Pol. — 100/53 — 1425
9) Mon. Pol. — 33/70 — 263
■“) Patrz Dz. Urz. GUGiK 4/47 — 54
■■) Por. Dz. Urz. GUGlK — 1—2/47
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Przepisy zarządzenia przedstawiają nieco inaczej oma
wiane zagadnienie, co nie umniejsza ich wagi i znaczenia,
ani nie pomniejsza roli, jaką mają spełniać — uczynić dzia
łalność w zakresie ochrony znaków bardziej sprawną
i skuteczną.
Jeżeli moje rozważania są słuszne i racjonalne, mogą one
stanowić materiał do szczegółowej instrukcji, która — moim
zdaniem — powinna być aneksem do Instrukcji 0-1 —
Ogólne zasady i przepisy porządkowe (wyd. 1969 r.).
W Instrukcji 0-1 jest mowa o znakach w § 17, a mianowicie: osadzone w terenie znaki geodezyjne podlegają ewidencji, ochronie i konserwacji oraz w § 71, że do operatu
technicznego zalicza się między innymi dowody przekaza
nia znaków geodezyjnych pod ochronę. I to wszystko.
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Instrukcja o ochronie znaków, a raczej o szczegółowym
trybie postępowania przy ochronie znaków, z załączeniem
wzorów protokołów, zawiadomień (w formie urzędowego
formularza itd.), nie tylko może, ale nawet powinna być
dołączona jako aneks do tej instrukcji, która wszak regu
luje ogólne zasady techniczne i porządkowe.
Cierpliwy czytelnik niech mi wybaczy, że tak dużo
miałem do powiedzenia o zagadnieniu, któremu tak mało
dotychczas poświęcano uwagi na naszych stowarzyszenio
wych naradach i konferencjach.
Kończę moje wywody twierdzeniem, że jeżeli kiedykol
wiek podejmie się kto opracowania traktatu o prakseologii
w geodezji, to niewątpliwie jedną z zasad skutecznego
i sprawnego działania w geodezji będzie celowe i sprawne
osadzenie znaku na punkcie geodezyjnym oraz jego rzetelna
i skuteczna ochrona. Będzie to jeden z kanonów dobrej
roboty w geodezji.

BRONISŁAW LIPIŃSKI
Warszawa

0 katastrze uzbrojenia terenów miejskich
Przez szereg lat powojennych wiele nieruchomości miej
skich o pełnym lub częściowym uzbrojeniu znajdowało się
we władaniu różnych instytucji i przedsiębiorstw państwo
wych. Znaczną ilość gruntów z zasobów państwowych prze
znaczono pod budownictwo. Inne tereny uzbrojone pod
inwestycje przejmowano w uproszczonym i przyśpieszonym
trybie postępowania wywłaszczeniowego.
Swobodę lokalizacji zamierzeń inwestycyjnych umożliwiał
brak prawomocnych miejscowych planów zagospodarowa
nia przestrzennego miast.
Napór potrzeb gospodarki narodowej niejednokrotnie
przełamywał bariery porządku administracyjnego. Stąd to
lerancja w dyspozycji terenami państwowymi i na pozo
stałym obszarze miasta, bez względu na to, czy były one
uzbrojone czy nie.
Ziemia jest skarbem narodowym niepomnaźalnym, dlatego
coraz wyraźniej narastało zjawisko niepokonanych trudności
lokalizacji inwestycji na terenach uzbrojonych, na terenach
Strakcyjnych, wpisanych w dogodną komunikację i cen
tralnie położonych. W rejonach uboższych w infrastrukturę
powstała u władz miejskich gospodarska troska o lepsze
wykorzystanie istniejącego uzbrojenia terenu i poszukiwa
nie rezerw gruntu pod inwestycje, programowane w następ
nych planach gospodarczych.
Liokalizacji inwestycji towarzyszyło również niedostateczne
rozpoznanie całości zasobów uzbrojenia terenu miasta. Za
niedbywano technicznej oceny ich wydajności produkcyjnej,
jak również określenia ich położenia w pasach ulicznych
i pozaulicznych. Bywało i tak w nieświadomości rzeczy, że
w stosunku do budowli, do istniejących przewodów ukła
dano niejednokrotnie kolizyjnie nowe przewody.
Na placach budów rozpoczętych inwestycji zdarzały się
i zdarzają tragiczne wypadki na trasach, na osiedlach, przy
wykopach ziemnych. Prasa codzienna notuje uszkodzenia
przewodów gazowych, wybuchy gazu, uszkodzenia przewo
dów wysokiego napięcia i śmiertelne porażenia, rozerwanie
kabli telekomunikacyjnych i przerwy w rozmowach lokal
nych i międzymiastowych, uszkodzenia przewodów wodocią
gowych, kanalizacyjnych itd.
Z niedostatecznego rozpoznania uzbrojenia terenu w fazie
studiów i projektów powstawały niedociążenia lub przecią
żenia przewodów. W tym ostatnim przypadku nieodzowna
była nowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ma
jąca na celu przebudowę całego odprowadzenia łącznie
z przewlekłą fazą pomiarowo-studialną. Niedociążenie prze
wodów ograniczało zabudowę, zmniejszało również rezerwy
gruntu i odbijało się na stopniu zagospodarowania terenu,

na lokalizacji inwestycji miastotwórczych, jakimi są prze
mysł, handel, uczelnie itd.
Powtarzające się przykłady niewykorzystania uzbrojenia
terenu wywołały krytyczne uwagi środowisk zawodowych.
Doprowadziły one do ingerencji organów prezydiów miej
skich rad narodowych. Uchwały prezydiów rad narodowych
wpłyną w przyszłości porządkująco na żywiołowe zjawiska
wykopów ulicznych oraz zdyscyplinują procedurę lokalizacji
położenia przewodów nad- i podziemnych. Zamierzone
usprawnienia są osiągalne i realne pod warunkiem wzmoc
nienia działalności miejskich służb geodezyjnych i wyposa
żenia ich w odpowiednie prerogatywy.
Uprzednie zainteresowanie skarbami zakopanymi w ziemi
przejawiało się niestety w sposób merkantylny. Inwentary
zację urządzeń podziemnych podejmowały: osoby fizyczne,
spółdzielnie, biura, gospodarstwa pomocnicze katedr. Ale
inicjatywy te miały charakter dorywczy i rozproszony.
Obok poprawnych rozwiązań miały miejsce przypadki skraj
nie złego wykonania. Na odosobnione wyróżnienie i nie
sławną pamięć zasługuje przypadek przejmowania inwen
taryzacji urządzeń podziemnych pewnego miasta, bogato
w nie zaopatrzonego, w odstępach co parę lat, przy czym
poniesione przez miasto wydatki nie znajdowały niestety
odpowiednika w wartościowej dokumentacji wykonawczej.
Zadziwiająco przedstawiała się sztuka inżynierska owej
dokumentacji uzbrojenia ulic: nieczytelne notatki na tektur
kach od pudełek papierosowych, luźne kartki zeszytowe,
zagubione szkice terenowe i pamięć, elementy wiążące
plan i teren stanowiły rowy, drogi i inne szczegóły sytua
cyjne. Sporządzone na tej podstawie plany inwentaryzacji
branżowej lub urbanistycznej chwalą zamawiający, choć
wykazują one niedokładności w położeniu i różnice cech
technicznych.
Błędne dane lub brak ich w dokumentacji branżowej,
a nade wszystko w szczegółowych lub realizacyjnych pla
nach zagospodarowania przestrzennego były przyczyną nie
jednokrotnie zaprojektowania lub usytuowania budynków
bądź urządzeń podziemnych na eksploatowanych przewo
dach. Dyscyplina gospodarczo-administracyjna nie była naj
silniejszą cechą działalności przedsiębiorstw wykonawczych,
kolidowała ona z porządkiem organizacyjno-technicznym.
I tak z dużym nakładem przygotowane i zrealizowane
uzbrojenie terenu, nieraz zakryto (zasypano ziemią), bez
przekazania dokumentacji projektowej do składnic PRN.
Ich położenie jest nieznane, gdyż wbrew art. 46 prawa bu
dowlanego nie zostało wyznaczone przez miejską służbę
geodezyjną.
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Obecnie coraz częściej następuje zabezpieczające roze
znanie terenu. Do kategorii zaniedbań służbowych zalicza
się wysłanie koparek mechanicznych, a nawet kopaczy ręcz
nych do robót ziemnych do wykopów przed przeczesaniem
terenu wykrywaczami elektronowymi.
Znajomość istniejącego uzbrojenia terenu do różnych
celów miejskich jako element troski o ład i gospodarność
stanowi punkt wyjścia w akcji podejmowania uchwał przez
niektóre PWRN o geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń
podziemnych odkrytych i zakrytych. Nie wszystkie jednak
WRN takie uchwały podjęły, oczekując na wytyczne cen
tralnych władz administracyjnych.
Zarządzenia oparte na tradycyjnym rozpoznaniu zjawiska
są rozwiązaniami wstępnymi, choć nieodzownymi, wstępny
mi do kompleksowego ujęcia sprawy w systemie informacji
o zagospodarowaniu miasta. Jest ona bowiem złożona, nie
ustabilizowana i rozwojowa. Zjawisko infrastruktury na
rasta wraz z progresywną urbanizacją kraju wraz z nara
stającymi wymaganiami współczesnego człowieka, żądają
cego coraz więcej usług, wygód, rozrywek, kultury. Zapo
trzebowanie gospodarki miejskiej na coraz wnikliwsze i roz
szerzone informacje zbiega się na szczęście z rozwiniętym
systemem zapisów matematycznych, z nowoczesnymi meto
dami składowania ich w systemie ETO.
Nieustanny rozwój komunikacji, usług miejskich, inten
syfikowanie gospodarki terenami miasta przez podwyższe
nie wysokości i zagłębienie budowli, budownictwo mieszka
niowe, usługowe, a jeszcze w większej mierze budownictwo
przemysłowe, związane jest z siecią przewodów poboru
i zaopatrzenia w wodę, oczyszczania, odprowadzania ście
ków i innymi elementami obsługi obiektu, osiedla, miasta.
Układy zatem sieciowe projektowane z istniejącymi muszą
być rozwiązane w sposób kompleksowy.
Zarządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budow
lanych z 28.X.1969 r. — w sprawie planów realizacyjnych,
planów zagospodarowania terenów inwestycji, działek bu
dowlanych i planów usytuowania obiektów budowlanych
(w skali map jako podłoża rozwiązań szczegółowych 1 :200,
1 :500 i innych w zależności od warunków technicznych
przesądza elementy treściowe i obszarowe mapy i planu
w ogóle, w szczególności stanu zainwestowania, a w tym
przewodów i urządzeń pod- i nadziemnych.
Nieodzowne jest podanie stanu zainwestowania terenu,
usytuowania i ukształtowania urządzeń i obiektów budow
lanych, układów komunikacyjnych, tras przewodów zaopa
trzenia w wodę, energię, odprowadzenia ścieków. W nawią
zaniu do podanych bowiem elementów mapowych w planie
realizacyjnym znajdą rozwiązanie: linie rozgraniczające
terenów o różnym przeznaczeniu, drogi, linie komunikacyj
ne, przebieg inwestycji liniowych, obrysy projektowanych
obiektów budowlanych, charakterystyczne wymiary i wza
jemne odległości założeń geometrycznych w układach prze
strzennych osiedli, bloków, ulic, placów i osi urbanistycz
nych nawiązanych do architektonicznych akcentów perspek
tywicznych.
Choć zadania związane z zabudową pojedynczych nieru
chomości są ważnym zagadnieniem podstawowym, to jednak
musimy zdawać sobie z tego sprawę, że wyjściowym obsza
rem działania, przesądzającym o sposobie zagospodarowania
terenu, jest obszar stanowiący miasto, dzielnicę, część dziel
nicy, osiedle.
Analiza stanu istniejącego i prognoza zagospodarowania
obszaru podlegającego ochronie zabytkowej starówki, mo
dernizacji centrum, śródmieścia, przebudowie miasta lub
zaprojektowaniu nowego osiedla musi się opierać na pełnej
znajomości zjawiska narastania i zmian infrastruktury w
funkcji czasu, w dynamicznym rozwoju ilościowym i ja
kościowym. Przytoczyć tu można znaną prawdę o naukach
przyrodniczych i technicznych.
Nie można ograniczać rejestracji zjawiska do jednora
zowej obserwacji, planów gospodarczych i zagospodarowa
nia przestrzennego, nie sposób sprowadzić do jednego, je
dynego rozwiązania.
Inwentaryzacja urządzeń nad- i podziemnych przeradza
się w ciągłą funkcję usystematyzowanych obserwacji prze
twarzanych w formy matematyczne, kartograficzne i opi
sowe. Ciągłość zjawiska pociąga za sobą ujęcie organiza
cyjne zapewniające realność trwania przedsięwzięcia, jego
dostosowania do występujących na bieżąco zmian i wyko
rzystania elaboratu do zamierzonych celów.
Zrozumiałe jest, iż obserwacja i dalsza obróbka materiału
obejmie całe uzbrojenie terenu w sposób współzależny —
kompleksowy.

Przechodzimy zatem z pojedynczych, choć często wystę
pujących zadań inwentaryzacyjnych, do usystematyzowa
nego działania, do nieprzerwanego prowadzenia zjawiska
w jego ciągłej zmianie i do naukowo określonego sposobu
wykorzystania gospodarczego i technicznego zasobu infor
macji.
Przechodzimy zatem do instytucji katastru uzbrojenia
terenu. Powstanie ona tylko wówczas, gdy uzyska rangę
powszechnego obowiązku ogólnopaństwowego w fazie jej
tworzenia, prowadzenia i wykorzystania^ W przeciwnym
przypadku zawierać będzie niekompletny materiał infor
macyjny i częściową użyteczność, a więc ograniczony zakres
oddziaływania gospodarczego.
Kataster uzbrojenia terenu powinien być podstawą dla
pełnej analizy, interpretacji i wniosków w dziedzinie
infrastruktury terenu miejskiego i obejmować wszystkie
przewody i urządzenia, a między innymi: wodociągów, ka
nalizacji, gazu, ,elektroenergetyki, telekomunikacji, ciepłow
nictwa, estakad, wiaduktów, pomostów, przejść, konstrukcji
transporterów nadziemnych, tuneli podziemnych, budowli,
chodników, metra, SKM, rurociągów na podporach, uzbro
jenia Odgromniczego, zbiorczych tras podziemnych prze
wodów, podwodnych budowli, specjalnycn przewodów urzą
dzeń budowli nad- i podziemnych i innych.
Oczywiście zjawisko dyscypliny technologicznej zdjęć
i odwzorowania geodezyjnego, kartograficznego i opisowego
w inwentaryzacji i katastrze będzie podobne, tak uściślone
w obu przypadkach, aby uwypuklały wszystkie elementy
materiałowe, funkcjonalne i przestrzenne. Przy czym ujęcie
metodyczne prac wykonawczych w działaniu terenowym, na
gruncie, w opracowaniu kameralnym, w układzie operatów
systemu składowania materiałów powinno wynikać z pro
cesu technologicznego zakładania i prowadzenia katastru.
W obu przypadkach, a więc inwentaryzacji i przy zakłada
niu katastru reżim technologiczny i techniczny powinien
wydobywać wszystkie elementy typowe dla charakterystyki
przestrzennej i branżowej uzbrojenia terenu.
Struktura założeń rozbudowy miast wymaga, aby w spo
sób ścisły ustalać w trójwymiarowym układzie położenie
przewodu na całej jego długości, ze specjalnym wyróżnie
niem punktów konstrukcyjnie charakterystycznych i cechy
techniczne przewodów lub urządzeń o podstawowym zna
czeniu. Nie jest wykluczone, iż dotychczas przyjęte tech
niczne rozwiązania i tryb postępowania w procesie inwen
taryzacji ulegnie modyfikacji, uzupełnieniu lub wzbogace
niu.
Na przykład, dotychczas, przewody napowietrzne marko
wane były na mapach, szkicach potowych słupami nośny
mi i rodzajem przewodu. Już obecnie oczywista jest niedo
skonałość ujęcia przestrzennego i elementów branżowych
przewodów górnych. Do zminimalizowanych danych tech
nicznych zaliczyć należy oprócz rzutu poziomego słupów
nośnych i ich obudowy fundamentowej — wysokość zawie
szeń lub oparcia przewodów, wielkość zwisu, odległość dol
nej tworzącej zwisu do powierzchni ziemi, torowiska, szosy,
nasypu, ilość i gabaryt przewodów. Jaką treść odnieść do
kartografii a jaką do kart jest już dalszym tematem roz
ważań, w polu których znajdą się jeszcze inne zagadnienia.
Zmiany w zagospodarowaniu terenu, a szczególnie na
obszarze zainwestowania miejskiego, pozostają we wzajem
nej zależności choć zachodzą w różnych okresach czasu. Za
leżności wynikają z ich funkcji, z warunku bezkolizyjnego
sąsiedztwa, a wyrażane są między innymi odległościami
gabarytów poziomych i pionowych budowli. Wyznaczenie
ich na gruncie pociąga za sobą ustalenia dokładności teore
tycznie wymaganej precyzji i dopuszczalnej w warunkach
wykonawstwa terenowego.
Na etapie projektowania i realizacji położenia przewo
dów nad- i podziemnych obowiązują normatywne wza
jemne odległości. Linie zabudowy ulic, tras, placów stwa
rzają twardą dyscyplinę lokalizacji, nieunikniony obowiązek
ustalenia dokładnego położenia pionowego i poziomego
istniejących przewodów.
Rzędne pionowe w intensywnej eksploatacji terenu bu
downictwa wysokiego i podziemnego stają się pełnopraw
nymi partnerami współrzędnych poziomych, a ich waga
i znaczenie w rozwiązaniach inżynierskich rośnie. Muszą
one być wyprowadzone z miejskiej osnowy geodezyjnej.
Miejska osnowa geodezyjna reprezentuje wówczas oczy
wiście wyższy stopień dokładności. Zabezpiecza ona wówczas
precyzję ustaleń i związków inwestowania miejskiego, obiek
tów budowlanych, obiektów inżynierii miejskiej na całym
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obszarze miasta. W przeciwnym przypadku nie spełni swej
zasadniczej roli w przestrzennym planowaniu pionowym.
Kataster uzbrojenia terenu będzie ścisłym i komplekso
wym zestawieniem danych o uzbrojeniu terenu, a nara
stał — w fazie jego zakładania ze spływu wszelkich do
stępnych materiałów weryfikowanych w systemie kontroli
terenowej i kameralnej. Obowiązkowo dostarczony materiał
przez zainteresowane instytucje będzie Przetvzarzany w sy
stemie informacji techniczno-opisowej, uzupełniany nowymi
danymi z obszarów i tras, dla których uzyskany materiał
został zdyskwalifikowany. Uzupełniające pomiary uzbroje
nia terenu podejmowane będą bądź w trakcie ich odkrycia
(przekopy, roboty drogowe, eksploatacyjne, renowacja),
bądź za pomocą wykrywaczy elektronowych, a także z do
kumentacji projektowej itd.
Segregacja materiałów łączy się z ustaleniem zasadni
czych cech branżowych, udokumentowanych danych, dat;
podlegają one weryfikacji przed ich włączeniem do skład
nicy zasobu katastralnego. W wyniku prac przygotowaw
czych powstanie operat, mapy i rejestry katastru uzbroje
nia terenu. Operat zawierać będzie rysunki, notaty połowę,
opisy branżowe, obliczenia, wykazy współrzędnych prze
strzennych nawiązane do miejskiego układu odniesienia.
Mapy katastru uzbrojenia terenu wbrew praktyce ubiegłych
dziesiątków lat nie będą miały formatu wstęgowego wzdłuż
osi ulicy, trasy, lecz będą zestawem arkuszy sekcyjnych
w miejskim układzie kartograficznym. Nowy format map
wprowadzony został eksperymentalnie już w kilku miastach
na skutek lokalizacji uzbrojenia na terenach pozaulicznych.
Materiał wprowadzony do katastru musi być skontrolo
wany pod względem kompletności danych charakteryzują
cych właściwości techniczne przewodu, urządzeń, ści
słości odwzorowania sytuacyjno-wysokościowego przewodów
i urządzeń, prawidłowości nawiązania uzbrojenia terenu do
miejskiego układu odniesienia. Wszelkie odstępstwa od
przyjętego wzorca katastralnego pociągną za sobą wymóg
uzupełnienia lub eliminację materiałów.
Zakładanie katastru polega na obowiązku techniczno-Organizacyjnego usystematyzowania zakwalifikowanego ma
teriału. Każdy dokument, geodezyjne dane obliczeniowe
przewodu w układzie trójwymiarowym związane będą
z jednostką katastru uzbrojenia terenu. Jednostką tą będą
ulice, odcinki ulic, place, obszary w liniach rozgraniczają
cych. Przewody w jednostkach katastru uzbrojenia terenu
zostaną oznaczone tak, aby numeracja ich była niepowta
rzalna na obszarze miasta i wiązała się pod tym samym
oznaczeniem w paszportyzacji branżowej. Zespół jednostek
katastru uzbrojenia terenu powinien być sumowany
w zamkniętych obszarach bilansowych w obrębie, w części
dzielnicy, w części miasta i w całym mieście.
Zestawienia zbiorcze obejmą poszczególne przewody
obszaru miasta lub osiedla. Już na obecnym etapie opra
cowań dane, obliczenia geodezyjne i oznaczenia powinny
być przystosowane do wprowadzenia do elektronicznej tech
niki obliczeniowej.
Tak przygotowany materiał w określonym systemie tech
niczno-organizacyjnym staje się katastrem uzbrojenia te
renu. Nie może on jednak pozostać układem statycznym,
niezmiennym w swej treści, w formie, w przekrojach infor
macyjnych. W miarę rozbudowy miasta musi on pomnażać
swą treść: obraz kartograficzny, ścisłość odwzorowania
i opis branżowy jako materiał.
Prowadzenie katastru wiąże się z obowiązkową stałą jego
aktualizacją i bieżącego wprowadzania zachodzących zmian
w terenie do treści mapy, do opisu, do obliczeń i do danych
geodezyjnych, aby stał się wyjściowy dla nowych poczynań
inwestycyjnych i rozbudowy systemu uzbrojenia terenu.
Kataster nie może kostnieć w bezruchu, musi on być
doskonalony. Doskonalenie polegać będzie na osiąganiu
wszechstronnej sprawności, a przede' wszystkim — przy
śpieszaniu tempa uzupełnień operatu, wzbogacaniu treści,
wszechstronnym i bezzwłocznym przetwarzaniu danych opi
sowych, geodezyjnych i ekonomicznych.
Podane wyżej cechy katastru uzbrojenia terenu powinny
optymalizować działalność inwestycyjną w dziedzinie za
gospodarowania terenu, rozbudowy miasta i jego urządzeń.
Kataster musi być zatem dostępny dla kierownictwa gospo
darczego miasta, dla miejskich jednostek projektowania, za
kładów komunalnych i innych instytucji upoważnionych,
w ich zakresie działania lub zainteresowań. Ekonomika roz
budowy miasta i jego infrastruktury zobowiązuje do ma
ksymalnego wykorzystania istniejących zasobów uzbrojenia.
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2 katastru uzbrojenia terenu korzystać będziemy jako ze
źródła urzędowej informacji o położeniu przestrzennym
i niektórych jego właściwościach technicznych.
Wiele jest dziedzin życia gospodarczego i potrzeb tech
nicznych, dla których kataster uzbrojenia terenu będzie
podstawowym źródłem dalszych opracowań, założeń pro
jektowych i decyzji gospodarczych. Przechodząc do wyko
rzystania katastru uzbrojenia terenu dla innych celów,
można wysunąć zainteresowania — statystyki ogólnopaństwowej i resortowej. Kataster umożliwi zestawienie
zbiorcze uzbrojenia terenu w ujęciu obszarowym, jego roz
mieszczenie i stopnie zagęszczenia przewodów na trasach
i ulicach, na całym obszarze miasta.
Na jego podstawie można określić:
— ilość nieruchomości budynkowych i gruntowych, pod
łączonych lub mogących być podłączonymi do sieci uzbro
jenia,
— stopień wykorzystania uzbrojenia terenu w zbiorczym
lub branżowym związku z nieruchomościami budynkowymi,
działkami budowlanymi, nie zabudowanymi bądź niebu-.
dowlanymi,
— wartość majątku narodowego zawarta w podziemnym
uzbrojeniu terenu.
Z dalszych rozważań wynika, iż obraz kartograficzny
miasta wzbogacony zbiorczym zestawieniem uzbrojenia te
renu pozwala na określenie wartości i użyteczności gruntów
miejskich dla różnych celów zainwestowania miejskiego.
W połączeniu z mapą ewidencji gruntów i budynków sta
nowi on punkt wyjścia również dla określenia atrakcyjności
lokalizacyjnej, na przykład: handlowej, przemysłowej, danej
nieruchomości. A więo kameralna analiza map miasta, a w
tym mapy uzbrojenia terenu dają przesłankę realną do
określenia użytkowej wartości lokalizacji obiektów przemy
słowych, handlowych, mieszkaniowych, usług kulturalnooświatowych i rozrywkowych.
Na podstawie omówionych materiałów powinno się obli
czać wysokość stawek i czynszów za dzierżawę, użytkowanie
i wieczyste użytkowanie, gruntów.
Nie można sobie wyobrazić rzeczowo i rzetelnie przygo
towanego bilansu terenów uzbrojonych, nie można mówić
o uzasadnionych wnioskach o doinwestowaniu lub zagos
podarowaniu terenu, jeżeli nie oprzemy się również na
katastarze uzbrojenia terenu.
Wreszcie wspomnieć należy o podstawowych funkcjach
katastru uzbrojenia terenu w gospodarce miejskiej przy
opracowaniu:
— szczegółowych planów zagospodarowania przestrzen
nego,
— realizacyjnych planów zagospodarowania inwestycji,
terenów działek budowlanych i terenów obiektów bu
dowlanych,
— projektów nowych układów urządzeń komunalnych lub
ich renowacji i eksploatacji, a także innych układów techniczno-usługowych,
— terenów pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe
∣v miastach i osiedlach,
— projektów dokumentacji technicznej obiektów inży
nierii miejskiej,
— korelacji poziomej i pionowej projektowanego poło
żenia przestrzennego przewodów w stosunku do istniejącego
uzbrojenia terenu, a w tym obiektów podziemnych, z za
chowaniem obowiązujących odległości między nimi.
Przy okazji wypada podkreślić z całym naciskiem iluzoryczność normatywów usytuowania przewodów i linii, bez
znajomości geodezyjnego położenia istniejącego uzbrojenia
terenu.
Kataster uzbrojenia terenu jako urzędowe źródło infor
macji'wydaje: wyrysy, odrysy, odbitki, odpisy z operatu,
niezbędne dla omówionych wyżej celów, prowadzi okre
sowe zestawienia w postulowanych i obowiązujących ukła
dach; stanowi podstawę wyjściową do zaprojektowania
i stworzenia banku danych o stanie zagospodarowania
obszaru miasta.
Większość prezydiów wojewódzkich rad narodowych do
ceniła w pełni znaczenie geodezyjnej informacji o uzbroje
niu terenu miasta. Zobowiązują one inwestorów do bez
zwłocznego zgłaszania robót uzbrojenia istniejących i ukła
danych bieżąco przed ich zasypaniem a miejskie służby

geodezyjne — do operatywnego pomiaru na gruncie i za
ktualizowania map miasta.
Uchwały te przynoszą bezpośrednie i wielostronne ko
rzyści miastom. Zabezpieczają one prawidłową realizacją
inwestycji, aktualizują mapę miasta celem *dalszego wy
korzystania przy następnym projektowaniu uzbrojenia, przy
ich eksploatacji i naprawach. Nade wszystko Stwarzaja
realne warunki do koordynacji szczegółowego rozlokowania
przewodów na trasach i ulicach. Materiał z inwentaryzacji

składa się na sukcesywne uzupełnianie katastru uzbrojenia
terenu miasta.
♦

Na zakończenie należy zaznaczyć, że w Ministerstwie
Gospodarki Komunalnej znajduje się w opracowaniu zespół
przepisów o katastrze uzbrojenia terenów w miastach
i osiedlach, które uregulują omawianą sprawę w skali
ogólnokrajowej)

Jolanta Balandynowicz
Olsztyn

Automatyzacja prac urządzeniowo-rolnych w NRF i Austrii
W pracy tej na podstawie literatury omówiono automa
tyzację ewidencji gruntów i prac polowych, urządzania te
renów rolnych i komasacji oraz sporządzania map w NRF
i Austrii.
W Polsce wzrasta obecnie coraz bardziej zainteresowanie
automatyzacją prac urządzeniowo-rolnych. Ciekawe wydaje się, co w tej dziedzinie zrobiono już za granicą? `
W pracach urządzeniowo-rolnych w Austrii i NRF obję
to modernizacją kolejno następujące dziedziny geodezyj
nego urządzania terenów rolnych:
— ewidencję gruntów,
— prace połowę,
— sporządzanie map,
— komasację.
Przedstawimy obecny stan automatyzacji w wymienio
nych wyżej dziedzinach.
Ewidencja gruntów

Ęowody, dla których automatyzację prac geodezyjnych
rozpoczęto od ewidencji można zestawić następująco:
— od połowy XX wieku istniały dobre i niedrogie ma
szyny analityczno-liczące, przydatne dla celów statystycz
nych,
— rozpowszechnione zostały karty perforowane,
— ewidencja stanowi podstawę planowania państwo
wego.
Współczesny kataster austriacki zawiera nie tylko dane
geodezyjne, ale i opisowe: powierzchnię działki i dochód
z niej, rodzaj upraw oraz własności gleby. W odpowiednim
biurze federalnym nanosi się dane dotyczące działki na
kartę perforowaną o numerze zgodnym z numerem dział
ki w księgach gruntowych. Tereny nie użytkowane rolni
czo: góry, kopalnie żwiru itp. opatrywane są specjalną
symboliką. Każde biuro katastralne przesyła do urzędu
centralnego roczny wykaz zmian w stanie władania. Taki
system ewidencyjny obejmuje około 90% powierzchni kra
ju. Jest on wykorzystywany do sporządzania zestawień
technicznych i statystycznych zarówno lokalnych, jak
i ogólnopaństwowych w postaci kart lub gotowych formu
larzy.
Wspomniany proces może być też przeniesiony na inne
dziedziny zastosowań, na przykład w Wiesbaden (NRF)
gromadzi się na kartach perforowanych i opracowuje auto
matycznie obserwacje z 800 stanowisk pomiaru poziomu
wód podziemnych.
Prace połowę

W Hessen (NRF) prace pomiarowe początkowo prowa
dzono za pomocą tachimetrów redukcyjnych (firmy: Zeiss,
Wild, Kern). Krokiem naprzód w kierunku automatyzacji
stało się wprowadzenie teodolitów kodowych (firmy : Fen
nel i Kern), a ostatnio teodolitów wyposażonych w dal
mierze elektrooptyczne. Odczyty rejestruje się na filmie,
który po wywołaniu jest tłumaczony przez maszynę 284
na 5-kanałową taśmę dziurkowaną. Przez 8 lat taśmy opra
cowywano na maszynie liczącej Z-23, długości obliczano:
w oparciu o pomierzone kąty paralak,tyczne, współrzędne
punktów ciągów i punktów mikropomiarów. Od 3 lat

eksploatowano również maszynę Z-31. Na tej maszynie,
poza wspomnianymi wyżej obliczeniami, można także pro
wadzić ewidencję gruntów i wyznaczać powierzchnię kon
turów klasyfikacyjnych.
Do zadań biura urządzeniowo-rolnego należy tylko przy
gotowanie taśmy z numerami punktów do obliczania miar.
Kontrolą zajmuje się następnie odpowiedzialny pracownik
ośrodka obliczeniowego. Jego zadaniem jest sprawdzenie,
czy wszystkie potrzebne numery punktów znalazły się na
taśmie, a po wykonaniu obliczeń, czy błędy nie przekra
czają wartości granicznych.
W Baden-Wirtembergii, w celu przyspieszenia prac po
miarowych, korzysta się z dwukrotnych zdjęć lotniczych
obszaru poddawanego scaleniu. Wykonuje się:
a) zdjęcia starego stanu,
b) zdjęcia zastępujące nowe pomiary sieci dróg i ro
wów wyniesionych w toku projektowania scaleniowego.
Zdjęcia opracowywane są za pomocą Stereoplanigrafu
C-8 (firma Zeiss), ∣w wyniku tego opracowania otrzymuje
się karty dziurkowane z tak zwanymi współrzędnymi ma
szynowymi, transformowanymi na współrzędne państwowe.
Po przeprowadzeniu transformacji nowe współrzędne
umieszczane są na taśmie współrzędnych.
Sporządzanie map

Ogromnie pracochłonną czynnością jest sporządzanie map
i szkiców. Automatyzacja tych prac polega na kierowaniu
procesem kreślenia za pomocą taśmy dziurkowanej, za
wierającej współrzędne nanoszonych punktów.
W Hessen korzysta się z koordynatografu ARISTO ste
rowanego przez maszynę GEOGRAPH 3000. Kartowanie
i kreślenie na folii odbywa się z szybkością 4 m/min, przy
dokładności 0,1 mm. Opis mapy w postaci cyfr i liter może
być także nanoszony automatycznie dzięki specjalnemu pro
gramowi.
Mapa, której sporządzanie trwałoby 2—3 tygodnie, powstaje obecnie w ciągu 3—4 godzin.
W Baden-Wirtembergii stosowano dotychczas do karto
wania automatyczny koordynatograf KOORDIMAT (firmy
Zeiss), pracującej w oparciu o dziurkowane karty współ
rzędnych. Obecnie korzysta się z koordynatografu CORADOMAT (firmy Ccradi — Szwajcaria), który kreśli również
linie ciągłe. Kartowanie 200 ha z drogami, punktami topo
graficznymi i granicami władania trwa około 4 godzin.
Urządzenie terenów rolnych i komasacja gruntów

Z myślą o automatyzacji prac scaleniowych w taki spo
sób, aby możliwe było zakończenie ich w okresie rocznym
w Baden-Wirtembergii zorganizowano specjalne centrum
obliczeniowe. Centrum to obsługuje 24 biura terenowe i wy
posażone jest w zestaw IBM 360/30, składający się z:
— 1 jednostki centralnej 2030 (pojemność pamięci 65 536
komórek),
— 1 Wybierarki i jednocześnie dziurkarki 2540 (wybiera
nie z szybkością 60 000 kart/godz., dziurkowanie —
18 000 kart/godz.),
— 1 szybkiej dziurkarki 1403 (szybkość 66 000 wierszy/gcdz.),
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— 6 urządzeń 2401 do zapisu i odczytu informacji na
bębnach magnetycznych,
— 2 urządzenia 2311 do zapisu i odczytu dysków magne
tycznych.
Elektroniczny sprzęt pomocniczy stanowią: 1 sorter,
1 mieszacz do kart, 1 kopiarka, 1 urządzenie tłumaczące
zapis dziurkowany na tekst, 7 dziurkarek i 5 sprawdzarek.
Do sporządzania map i szkiców służy automatyczny koordynatograf CORADOMAT.

Umieszczając lupę kolejno nad punktami załamania gra
nic określa się i notuje na karcie kierunek do punktu
i odległość. Na podstawie tych danych maszyna cyfrowa
oblicza powierzchnie według wzoru:
2F = rlrisina

Obecnie zajmiemy się omówieniem prac urządzeniowych
i komasacyjnych wykonywanych w geodezyjnym centrum
obliczeniowym. Schemat organizacyjny tych prac przedsta
wia rysunek 1.

Zdjęcie lotnicze

rozdzielanie
krajanie
wiercenie

Rys. 1.

Schemat organizacyjny

automatycznego

Pomiary powierzchni konturów klasyfikacyjnych dla ce
lów szacunku wykonuje się przy użyciu DIGIMETRU (fir
my Coradi). Przyrząd ten zbudowany jest z:
a) ruchomego ramienia o długości 50 cm, połączonego
z tarczą o średnicy 16 cm i zaopatrzonego na końcu w lu
pę nastawczą,
b) pulpitu sterowniczego,
c) układu sterującego,
d) dziurkarki do kart (firmy IBM).

108

opracowywania scalenia

Górne klatki reprezentują zespoły danych przekazywane
przez terenowe biura do spraw urządzeniowo-komasacyjnych: wyciągi z ksiąg gruntowych i katastralnych, listy
uczestników scalenia, zdjęcia lotnicze, mapy szacunku, pro
jekty sieci dróg i rowów, projekty nowego podziału scala
nego obszaru oraz dokumenty aktualizujące informacje.
Dolne klatki przedstawiają wynik pracy centrum: zestaw
wymaganych formularzy i wykazów o formacie A4 oraz
mapy postępowania scaleniowego i nowego stanu.

Biuro terenowe

Centrum
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i centrum obliczeniowego podaje się na rysunku 2 schemat
cyklu pracy IV etapu.
V etap — obliczanie potrąceń i odszkodowań wyni
kających z przekazania pewnych obszarów na cele publicz
ne. Po otrzymaniu z centrum wykazu powierzchni i war
tości dla nowych kompleksów z podziałem na klasy i użyt
ki, terenowe biuro sporządza projekt wstępny. Nowe dział
ki wyznacza się na mapie, zamieniając wartości na po
wierzchnię.
VI e t a p — wyznaczanie granic i powierzchni nowych
działek oraz miar czołowych. Na podstawie wypełnionego
formularza powierzchni do wydzielenia, obliczane są w
centrum długości nowych granic według wzoru:
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Rys. 3. Obliczanie miar do wyznaczenia działki na gruncie
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Rys. 2. Schemat etapu IV. Obliczanie powierzchni nowych kom
pleksów i sporządzania mapy nowego stanu

Automatyczne opracowanie scalenia można podzielić na
osiem etapów, w czasie których utrzymywana jest ścisła
łączność między centrum obliczeniowrym i biurem tereno
wym. Są to:
I etap — przyjęcie starego stanu. Biuro terenowe
dostarcza do centrum obliczeniowego wyciągi z księgi grun
towej i katastralnej. Według nich zapisuje się na. taśmie
magnetycznej dane dotyczące uczestników scalenia i scala
nych działek. Zapisy stanu całego scalanego obszaru zaj
mują około 2500 taśm.
II etap — kierowanie wymianą gruntów: przejęcie
oszacowania gruntów. Uczestnicy scalenia deklarują zmia
ny, jakie chcą wprowadzić w swym stanie posiadania (wy
mianę, dołączenie gruntów zakupionych, zmianę adresu
właściciela itp.).
Centrum wprowadza zmiany do zapisu starego stanu. Na
dostarczonych mapach klasyfikacyjnych przy użyciu Digimetru, dokonuje się graficznie oszacowania gruntów.
III etap — w}rznaczanie współrzędnych załamań kom
pleksów oraz dróg i rowów, w oparciu 0 poligonizację
i pomiary biegunowe. Dla dużych sieci poligonowych czas
obliczeń w,ynosi około I sek. Tabelaryzacja 200 ciągów
z 1000 punktów trwa około 1 godziny. Druk jednej strony
wykazu współrzędnych (256 wartości) zajmuje około 5 sek.
Po tym etapie terenowe biuro do spraw urządzenia i sca
leń wykonuje projekt nowej sieci dróg i rowów. W wyni
ku otrzymuje się nowy podział obszaru scalanego na kom
pleksy.
IV etap — obliczanie powierzchni nowych komplek
sów i kreślenie mapy z nową siecią dróg i rowów. Pole
powierzchni F wyznacza się ze współrzędnych Xt, Yt we
dług wzoru:
2F = Σ(X∏ + Xπ+1)(Yn+1- Y„)
Mapy kreśli się za pomocą CORADOMATU.
Na uzyskanych mapach określa się graficznie wartości
elementarnych części kompleksów (z rozbiciem na klasy).
Dla zilustrowania ścisłej współpracy biura terenowego

2(a-d)
b

oraz prostopadłe do nich szerokości działek według wzoru:
2F
X =------------a+y
Oznaczenia literowe występujące we wzorach wyjaśnia ry
sunek 3.
Dla wyznaczenia działek na gruncie podawane są miary
czołowe, gdzie:
s∙x

a
s = ]∕b1

zl a1

Dla wykonania podziału jednego kompleksu z trzema no
wymi działkami centrum potrzebuje na:
a) obliczenie powierzchni
— 9 sek
b) obliczenia miar czołowych
— 6 sek
c) dziurkowanie i sortowanie
— 45 sek
razem: 60 sek
Postępowanie tradycyjne zajęłoby około 1,5 godziny.
VII etap — sporządzanie zapisu nowego stanu na taś
mie magnetycznej oraz wycena drzew owocowych. Po
VII etapie uczestnicy scalenia otrzymują wykazy działek
w nowym stanie. Następnie odbywa się okazanie projektu
i jego zatwierdzenie.
VIII etap — automatyczny druk dokumentów i kar
towanie nowej mapy pól. Podczas całego cyklu pracy cen
trum wysyła do biura terenowego maksymalnie wyczer
pujące zestawy aktualnie uzyskanych informacji. W ostat
nim etapie drukuje się, włączane do księgi gruntów wy
kazy uczestników scalenia oraz zestawienia powierzchni w
starym i nowym stanie, wykaz numerów szkiców scale
niowych oraz potrzebne dokumenty dla władz administra
cyjnych i finansowych.
Sporządzana jest nowa mapa pól i na niej, za pomocą
DIGIMETRU, kontrolowana jest powierzchnia nowych
działek.

Dotychczasowe osiągnięcia związane z automatyzacją prac
scaleniowych są znaczne. Należy przypuszczać, że wraz
z ogólnym rozwojem techniki, obecnie prowadzone prace
zostaną udoskonalone.
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Próba określenia minimalnej długości dróg w obrębie scaleniowym
1. Omówienie problemu

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się bu
dowie sieci dobrych dróg polnych, gdyż dostępność pól w
dużym stopniu zależna jest od jakości i długości dróg szcze
gólnie tam, gdzie stosuje się nowoczesną mechanizację.
Wprowadzenie do gospodarki wiejskiej ciągników, kombaj
nów i nowoczesnych maszyn rolniczych spowodowało, że
koszty transportu stanowią poważną pozycję w ogólnych
kosztach produkcji. Chcąc koszty te zmniejszyć do mini
mum trzeba sieć 'zaprojektować tak, ażeby czas przejazdów
z ośrodka gospodarczego do pól był możliwie najkrótszy.
Cel ten osiągniemy przez skrócenie rzeczywistej długości
dróg łączących siedlisko z polami oraz poprzez poprawę
jakości dróg (ulepszenie nawierzchni, poszerzenie, regulacja
spadków, konserwacja itp.), co pozwoli na zwiększenie
szybkości przejazdów.
Momentem ograniczającym ilość dróg jest ochrona ziemi
uprawnej. Zbytnio zagęszczona sieć uszczupla powierzchnię
produkcyjną gospodarstwa oraz zwiększa koszty związane
z ich utrzymaniem i konserwacją. Budowa nowych dróg
podraża prace urządzeniowe, co też uzasadnia ograniczenie
długości dróg do wielkości niezbędnej.
W pracach urządzeniowych mamy do dyspozycji szereg
mierników charakteryzujących układ dróg polnych. Opra
cowaniem ich zajmowali się w swoich pracach m. in. No
wak (2), Wolszczan (7) i Urban (4). Nowak liczy tzw. wska
źniki zagęszczenia dróg, które podają długość dróg przypa
dającą na jednostkę powierzchni. Wzory zalecane przez
Wolszczana i Urbana porównują rzeczywistą odległość pól
(liczoną po drogach od pola do siedliska) do odległości pro
stoliniowej. Mówią więc o rozwinięciu sieci drogowej.
Każdy z powyższych mierników w sposób specyficzny
określa układ dróg. Czasem wystarczy obliczyć jeden wska
źnik, w innym zaś przypadku dobrze jest znać wszystkie.
Zależeć to będzie od konkretnej sytuacji, wymaganej do
kładności i od celu, jakiemu służyć ma opracowanie.
Opracowane wzory mają zastosowanie przy charakteryzo
waniu dróg wewnętrznych gospodarstw wielkotcwarowych,

Rys. 1. Fragment układu dróg i działek we wsi Woia Plawska:
--------- drogi, skala 1 : 5000
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jak też służą do porówmywania tych układów w różnych
gospodarstwach. Przydatność ich do analizy układu dróg
na gruntąch gospodarstw indywidualnych jest już mniej
sza. Trudno bowiem osądzić na podstawie wskaźnika za
gęszczenia dróg, czy 60 mb dróg na ha jest wystarczające,
albo też odpowiedzieć na pytanie, który obręb ma lepszy
układ? Brak tu powiązania wskaźnika z czynnikami, które
decydują o potrzebie dróg, i od których długość dróg jest
uzależniona. Podobne uwagi można mieć do -wzorów opie
rających się na porównaniu odległości rzeczywistej z pro
stoliniową. Do czynników determinujących układ dróg za
liczyć można:
a) topografię terenu (doliny strumieni, kompleksy leśne,
terasy, Wizniesienia itd.),
b) położenie ziemi ornej w stosunku do budynków,
c) warunki szczególne, jak linie kolejowe, rzeki, zbiorniki
wodne itd.,
d) wielkość i strukturę gospodarstw,
e) wielkość i ilość działek, ich kształt i kierunek.

Pierwsze trzy czynniki można uznać jako trwale, gdyż ich
zmiana jest niemożliwa. Będą one różne w poszczególnych
obiektach i trudno na ich podstawie zawyrokować, w jakim
stopniu przyczyniają się do wydłużenia sieci drogowej. Dla
tego też należy wykluczyć je z rozważań mających ustalić
teoretyczne potrzeby długości dróg. Wielkość gospodarstw
i działek oraz ich struktura są elementami, które można re
gulować w trakcie scaleń. Możliwe jest powiększanie go
spodarstw, jak też właściwe formowanie i lokalizowanie
działek własnościowych. I te dwa ostatnie czynniki w spo
sób zasadniczy decydują o ilości dróg.
Jak wielki wpływ ma układ działek na wielkość sieci
drogowej można zilustrować przykładem wsi Wcla Plawska
z powiatu Mielec, gdzie przy działkach o układzie sznuro
wym ilość dróg prywatnych stanowi blisko 1/6 gruntów
obrębu. Nie jest to przykład odosobniony. Bardzo często
spotyka się działki, których szerokość wynosi 2—10 m, na
tomiast długość osiąga kilka kilometrów.

W niektórych wsiach podział pierwotnych, długich dzia
łek szedł w kierunku dzielenia ich w poprzek. Ponieważ
działka macierzysta obejmowała różne gleby podziału doko
nywano w taki sposób, aby każdy zainteresowany uzyskał
w swoich częściach wszystkie występujące gleby. Stąd
działkę dzielono nie tylko na tyle części, ilu było udziałow
ców, ale na ilość znacznie większą, co w rezultacie dopro
wadziło do powstania dużej ilości drobnych działek. Przy
tego rodzaju działkach, jak również i przy działkach wą
skich sznurowych, aby umożliwić dostęp do każdego upra
wianego kawałka gruntu tworzone były wspólne lub indy
widualne dojazdy. Dojazdy te w skrajnych przypadkach
przebiegają przy co drugiej miedzy tak, aby każda działka
miała zabezpieczony dojazd. Zachodzą więc sytuacje, że
polna droga dojazdowa odległa jest od takiej samej o 10—
15 m, przy Czym szerokość ich wynosi 2—3 m. W niniej
szej pracy przedstawiono próbę teoretycznego wyliczenia
minimalnej długości dróg polnych w zależności od wielko
ści i kształtu działek jak też od ich układu.
W ,pracach projektowych ciągle dążymy do rozwiązań,
które w danych warunkach są najlepsze. Zachodzi więc
konieczność znalezienia wzorca, względem którego ocenić
można projekt.
2. Potencjalna długość dróg

W nr 1/1971 Przeglądu Geodezyjnego Μ. Stelmach (3)
podał metodę, za pomocą której możliwe jest ustalenie op
tymalnych kształtów działek, przy których koszty eksplo
atacyjne (K) są najmniejsze. Niezbędnym warunkiem jest
tu jednak ustalenie ilości pól płodozmianowych w gospo
darstwach, gdyż obliczenia kosztów odnoszą się właśnie do
pól, a .nie do działek. Ilość pól w pojedynczym gospodar
stwie, czy też we wszystkich gospodarstwach wsi ustalamy
korzystając z metody modelowej przedstawionej przez
Μ. Urbana [5, 6], Wróćmy jednak do obliczenia optymal
nych rozmiarów pola. Wzór na koszty eksploatacyjne (K)
ma postać:

K-±t⅛
+ (∣ + b)j
P

G)

gdzie:
K — dodatkowe koszty eksploatacyjne zależne od kształtu
pola, przypadające na ha na rok,
1 — długość pola w hm,
b — szerokość pola w hm,
P — powierzchnia pola w ha,
X — dodatkowe roczne koszty związane ze 100 m długości
pola,
y — dodatkowe roczne koszty związane ze 100 m szeroko
ści pola,
j — koszt przewozu po polu całego rocznego zbioru z ha
i rozwiezienia nawozów i środków ochrony roślin na
ha na odległość 100 m.
Przekształćmy powyższy wzór podstawiając P/b zamiast Ï
(2)

Zajęta przez działki długość drogi jest wielkością naj
mniejszą, jaka potrzebna jest do zapewnienia dostępu do
wszystkich działek o optymalnym kształcie. Oczywiście nie
Lierzemy tu pod uwagę kształtu całego rozłogu wsi. Tę
długość drogi nazywamy potencjalną długością drogi (Dp).
Wzór na potencjalną długość dróg będzie miał postać:
n

(Pij +^Pi
pij+y
(5)
2
W pewnych wypadkach wygodniej jest posługiwać się wzo
rem na długość dróg przypadającą na jednostkę powierzch
ni, czyli na potencjalną gęstość dróg (Gp).
V 1/(PJ+ *
)>

gdzie F — powierzchnia gruntów ornych obsługiwana przez
drogi. Rzeczywistą długość dróg albo rzeczywistą gęstość
dróg można porównywać z odpowiadającymi im wskaźni
kami potencjalnymi, a otrzymane ilorazy charakteryzować
będą rozwinięcie sieci drogowej. Możliwe są też porówna
nia między obrębami.

Rys. 3. Teoretyczny układ działek obrazujący potencjalne długości
dróg Dp; a. b. c.. . . pola siewne, 1. 2. 3.... działki

Punktem odniesienia są tu jednak fikcyjne wielkości, któ
re nie uwzględniają istniejącej konfiguracji rozłogu. Cały
rozłóg musi być pocięty pewnym układem dróg, aby w spo
sób należyty zapewnić dostęp do działek. Zachodzi więc
konieczność znalezienia takiego modelu sieci drogowej,
w którym długość dróg będzie najkrótsza, a kształt dzia
łek będzie kształtem optymalnym.
Interesujące ujęcie tego problemu przedstawił holender
ski UrzgdzeniOAViec L. Korver (1). Korzystając z jego me
tody można wyliczyć potrzebną długość dróg, znając jedy
nie średnią wielkość działki w obrębie.
3. Minimalna długość sieci dróg polnych

Do rozważań przyjęto regularny kompleks działek oto
czony drogami (rys. 4).

Funkcja ta osiąga minimum, gdy

I

MODEL I

/(Pj÷χ)P

Pj+y
Podstawiając za P kolejno P1, P2, Ps... Pn znajdujemy dla
tych powierzchni pól ich optymalne szerokości. Oznaczając
przez P1 kolejne powierzchnie pól, a przez btn odpowiada
jące im optymalne szerokości wzór powyższy przyjmie po
stać:

(Pqd-X)Pi

Pd+y

(O

Aby usprawnić obliczenia wykreślamy na podstawie wzo
ru (4) wykres i z niego odczytujemy szerokości dla kolej
nych wielkości pola.
Posługując się przykładem gromady Laskowice (patrz cy
towany artykuł Μ. Stelmacha) krzywa ma przebieg jak na
rys.2. Jeżeli znana będzie ilość pól oraz ich rozmiary, moż
na wyliczyć niezbędną długość dróg potrzebną do zaspoko
jenia dostępu do wszystkich działek. Uszeregujmy wszyst
kie pola połączone w działki o kształcie optymalnym
wzdłuż jednej drogi po obu jej stronach (rys. 3).

Rys. 4. Kompleks działek otoczony drogami

Drogi dojazdowe jak i poprzeczne są parami równoległe
i przecinają się pod kątem prostym. W kompleksie jest 16
równych powierzchniowo działek (na rysunku uwidocznio
no podział górnej części kompleksu). Przyjęto oznaczenia:

B
L
Bp
Lp

—
—
—
—

szerokość działki,
długość działki,
szerokość kompleksu,
długość kompleksu.

IlJ

Przyjmijmy, że

Obliczmy ile hektarów dróg przypada na hektar kom
pleksu. Zakładamy, że drogi otaczające kompleks obsługu
ją pola po obu stronach, dlatego do obliczeń wzięto tylko
połowę długości dróg. Powierzchnia kompleksu wynosi
Bp ∙ Lp natomiast długość dróg Bp + Lp stąd
⅛±⅛ = ±+± = ∏z
(7)
Bp-Lp
Bp
Lp
Występujące we wzorze wielkości Bp i Lp nie są znane
przed projektowaniem, dlatego wzorem w tej formie mo
żemy badać tylko zagęszczenie istniejących dróg. Należy
Lp i Bp zastąpić powierzchniami działek, które są w kom
pleksie. Załóżmy, że:
L

Powierzchnia jednej działki wynosi:
<√1 = BL

przyjęto, że L = pB,
stąd
O1 = L‘/p

a więc
L = ]∕pθl
Ponieważ Bp = 2L dlatego też
Bp = 2 √p0?
natomiast
Lp = qBp = 2q )zpθ7
Podstawmy te wartości do wzoru na W:

Do rozważań przyjęto podział kompleksu na równe działki.
Jednak na terenie wsi wielkości gospodarstw, a tym sa
mym i działek, są zróżnicowane. Należy więc wprowadzić
do obliczeń średnią wielkość działek.

Wielkość C nazywamy współczynnikiem dróg. Wzór na
długość dróg przyjmie postać:

Wielkość współczynnika dróg C określają trzy zmienne p, Q
i r.
— P = L/B, jest to stosunek długości do szerokości działki.
Wskaźnik ten określony jest z kolei optymalną szerokością
i długością pola siewnego i ilością pól składających się
na działkę. Ponieważ w cytowanej pracy Μ. Stelmacha
zagadnienie to zostało już omówione, pominiemy tu bliższe
określenie tej wielkości. Do dalszych obliczeń przyjmujemy
wielkość p = 2,5 jako przeciętną dla naszych warunków;
— Q = LpIBp, jest to stosunek długości do szerokości
kompleksu otoczonego drogami. Wielkość q leży w grani
cach od 1 do 2,5;
— r jest to stosunek rzeczywistej ilości działek w kom
pleksie do ilości działek gospodarstw pełnorolnych, które
zmieściłyby się w tym kompleksie. W obręb Scaleniowj'
wchodzą gospodarstwa, które nazywamy gospodarstwami
Chloporobotniczymi. Ich wielkość jest znacznie mniejsza
i w zasadzie nie przekracza 2 ha. Pewna ilość małych dzia
łek musi więc być zaprojektowana razem z działkami du
żymi, chłopskimi. Szczególnie dotyczy to kompleksów poło
żonych bliżej terenów budowlanych. W naszych warun
kach r waha się od 1 do 1,5.
Załóżmy, że q i r przyjmują swoją najmniejszą wartość,
a więc 1, a p jest stałe i wynosi 2,5. Możemy teraz obli
czyć minimalną teoretyczną wielkość współczynnika drógC.

Przyjmując, że p, q i r są od siebie niezależne można róż
niczkując wzór (10) zbadać, która zmienna ma największy
wpływ na C.
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Rys. 5. Kompleks działek otoczony drogami

Rysunek 5 przedstawia ten sam kompleks, w którym od
strony czołowej zamiast 2 dużych działek wprowadzono 4
mniejsze z wjazdem od drogi poprzecznej. W pierwszym
przypadku suma działek w kompleksie wynosi 8, w drugim
zaś 10.
Mniejsze działki przydzielane są małym gospodarstwom
i gospodarstwom robotniczo-chłopskim. Stosunek rzeczywi
stej ilości działek do ilości dużych działek mieszczących się
w kompleksie (r) wynosi w naszym przypadku
r = 10/8 = 1,25
Jeżeli podzielimy powierzchnię dużej działki przez r, otrzy
mamy średnią wielkość działki O.

stąd O1 = Or,
a więc

Sr

\

ql 2√p

2r)zr

C
ACr = - -—Ar

dla min JCr =—0,315 Jr

Widać więc, że Q i r wywierają największy wpływ na
kształtowanie się współczynnika C.
Jeżeli wyliczymy Cmln, które w naszym przypadku wynosi 0,63, ostateczny wzór
' na minimalną długość dróg będzie miał prostą postać:
H7min
· —
=

0,63
JzO

(⅛)

(12)

Wystarczy znać wielkość średniej działki w kompleksie,
aby określić najmniejszą potrzebną długość dróg. Dzieląc
rzeczywistą długość dróg przypadającą na ha gruntów or
nych przez Wmin otrzymujemy liczbę, która wskazuje na
ile niedoskonały jest konkretny układ dróg. Liczbę tę nazy
wamy wskaźnikiem racjonalności układu dróg.
C= -ɪʃi-
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U — wskaźnik racjonalności układu dróg,
Wrz — rzeczywista długość dróg przypadająca na ha grun
tów ornych.

Zaletą wzorów na potencjalną długość dróg (Dp) i na mi
nimalną długość dróg (Wmin) jest· możliwość wyliczenia
tych wielkości przed projektowaniem. Mogą więc być one
bardzo przydatne przy projektowaniu. Można też za ich
pomocą charakteryzować już zrealizowane projekty.
Do projektowania wymagana będzie umiejętność grupo
wania działek w kompleksy przy uwzględnieniu optymal
nych kształtów działek jak też najlepszych rozwiązań, jeże
li idzie o dostępność, a tym samym należałoby stworzyć
szereg modelowych kompleksów dla różnych wielkości go
spodarstw. Zagadnienie to wymaga odrębnego opracowa
nia.

Uniwersytet Warszawski

Uwagi o rozwiązywaniu podstawowych zadań geodezji wyższej
metodą Motodenskiego w aspekcie triangulacji satelitarnej

5 Ar

W roku 1954 Mołodeński podał nową metodę rozwiąza
nia podstawowych zadań geodezji wyższej — prostego i od
wrotnego. Oryginalność metody polega na zastąpieniu linii
geodezyjnej odcinkiem prostej (cięciwą) łączącej punkty na
elipsoidzie. Dzięki temu Mołodeński uzyskał rozwiązanie
w postaci funkcji elementarnych. Jak wiadomo, rozwiąza
nia klasyczne opierały się na rozwinięciu funkcji na sze
regi i przyjmowaniu do obliczeń tylko pewnej liczby po
czątkowych wyrazów tych szeregów. Inny geodeta ra
dziecki, Jeremiejew, przedstawił wzory robocze i przykłady
liczbowe do metody Mołodeńskiego, a także sposób przej
ścia od wyników uzyskanych tą metodą do wielkości geo
dezyjnych uzyskiwanych z rozwiązań klasycznych.
Celem niniejszego artykułu jest nieco odmienne spojrze
nie na niektóre fragmenty metody Mołodeńskiego w związ
ku z możliwością powiązania tej metody z triangulacją sa
telitarną. Podano wyprowadzenie wzorów, równoważnych
wzorom Mołodeńskiego i Jeremiejewa, a wiążących wiel
kości, które otrzymuje się z wyrównania triangulacji sate
litarnej. Obliczenia azymutu i odległości zenitalnej cięciwy
według tych wzorów nie wymagają stosowania metody ko
lejnych przybliżeń, koniecznej przy obliczeniach za pomocą
wzorów Jeremiejewa. Podstawę do opracowania artykułu
stanowiła praca magisterska wykonana przez autorkę ').
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Konsekwencją zastąpienia linii geodezyjnej na elipsoidzie
odcinkiem linii prostej (cięciwy) będzie zmiana pojęć nie
których wielkości geodezyjnych. Podajemy więc niżej de
finicję tych wielkości:
I0 — odległością Sij dwóch punktów o indeksach i, j, le
żących na powierzchni elipsoidy będziemy nazywali dłu
gość odcinka linii prostej przechodzącej przez te punkty.
2° — azymutem geodezyjnym Aij odcinka łączącego punk
ty o indeksach i, j, w punkcie i będziemy nazywać kąt
dwuścienny, jaki tworzy płaszczyzna południka geodezyj
nego w punkcie i z płaszczyzną wertykalną zawierającą
odcinek ij i przechodzącą przez zenit geodezyjny punktu i.
3° — odległością zenitalną kierunku odcinka ij 2) w punk
cie i nazywamy kąt między kierunkiem pionu w punkcie
i a kierunkiem prostej łączącej punkty o numerach i. j.

5 Ap

ɔ

Aq

(12)

Sie,
ląc
ɔrna
:y-

13)
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4° — trójkątem geodezyjnym będziemy nazywać trójkąt
płaski, którego bokami są odcinki (cięciwy) łączące punkty
leżące na powierzchni elipsoidy.
*

Kierunek cięciwy łączącej punkty o indeksach i, j można
określić w przestrzeni za pomocą kątów Φ, A (rys. 1). War
tości tych kątów można otrzymać z rozwiązania sieci trian
gulacji satelitarnej wyrównanej metodą „kierunków zamy
kających”.

Kąty Φ, A można wyrazić przez przyrosty współrzędnych
między punktami i, j w postaci:

Φij = arctg —-zτ∑u√⅛∙+y⅛

(1)

λ. ^arctg __
ɪ) Przenoszenie współrzędnych metodą Molodensldego a wyzna
czanie położenia punktów metodami geodezji satelitarnej — K.
Danielewicz — praca dyplomowa wykonana w 1969 r. w Katedrze
Geodezji Wyższej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dra
inż. Janusza Sledzińskiego.
2) Termin używany w [3].
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Znając współrzędne punktów i, j: B¡, Li, Bj, L¡, można
przejść do układu prostokątnego.
Przyjmijmy, że południk początkowy L = O pokrywa się
z południkiem L punktu i:
Ax'ij — Nj cos BjCos Δ Lij — N¡ cos B¡
∆y'ij — Nj cos Bj sin Δ Lij
(2)
Az'¡j = (1 — e2) (Nj sin Bj — N¡ sin B1)
Założenie to daje niewielkie uproszczenie postaci wzorów,
które niżej wyprowadzamy. Wzór na Φ nie ulegnie zmia
nie, jeżeli zamiast Ax, Ay, Az podstawimy Ax', ∆y', Az,.
Natomiast:
Ay'jj
arctg
— Λij Li
(3)
∆x'ij

r.a azymut. W odniesieniu do trójkąta sferycznego ZiPK
napiszemy analogie Nepera. Oznaczymy najpierw:
1
«i = — (n ÷ ⅞)
βi = y (?í — Aij)
wtedy:
cos - (Φij — Bi)

ɪ

lgαi=----- - ---------------- ctg ɪ (Aij - Li)
sin — (Φij + B¡)

(7)
siny (φ∙j-β-)

j

tg/5i=------ ɪ----------------- Ctgy(A1J-Lf)
c°s-(φiy + Bi)

Azymut A mamy na podstawie:
Aij- a, — βi
(8
Wzory na azymut odwrotny Aji otrzymamy zmieniając
wskaźniki przy B i L oraz przy a i β. Do sprawdzenia obli
czeń można wykorzystać wzór kontrolny Gaussa:
P=Z

Długość cięciwy s¡j otrzymamy podnosząc do kwadratu
kolejno wzory (2) i sumując rezultaty, a następnie znajdu
jąc pierwiastek kwadratowy z tej sumy. Dla uzyskania
krótszego zapisu i wygodniejszych obliczeń wprowadzimy
następujące oznaczenia:
lV,∙cosBl∙∣
N.sinBi
F= j
G= 1
∖NiCosBj∖'
I Ni SinBy
Przez ∣F∣ lub |G| będziemy rozumieli wartość wyznacznika
F łub G, natomiast |FF| będzie oznaczało iloczyn czterech
elementów wyznacznika F:
FF1 = Ni Nj cos Bi cos By

Po przyjęciu takich oznaczeń napiszemy wzór na długość
cięciwy slj:
Rys. 3

(4)

P

Długość rzutu cięciwy na płaszczyznę oxy wyrażają wzory:
<⅛∙ = Sij cos Φij
ALii
dv = F=+4∣FF>in2-^
Azymut cięciwy Aij wyprowadzimy na podstawie rysun
ku 3. W punkcie i zatoczono sferę o promieniu nieskoń
czenie dużym. Przez x, y, z zaznaczono punkty, w któ
rych osie układu współrzędnych przebiją sferę. Zenit punk
tu i przebija sferę w punkcie K. Biorąc pod uwagę trój
kąt sferyczny x Zi PK napiszemy wzór sinusowy:

sin:,y sin Alj∙ = cos Φ,y sin (Aj — Lj)

a następnie wzór sinusowo-cosinusowy:
Rys. 4

sin aj cos Aij = cos B¡ sin Φ,j — sin B,- cos Φ,y cos (A i¡ — L¡)

Iloraz tych wzorów daje wyrażenie na tg Ay;
cos Φij sin (Aj — L;)
(5)
*J
cosB1 sinΦ1j-sinB1-cosφjcos(Aj — L1)
z trójkąta sferycznego Z1PK (na rys. 4) wynika wzór na
azymut odwrotny Aμ:
cos Φij sin (Aij — Lj)
(6)
j, cos BjsinΦij — sin Bj cosΦijcos(Λij—Lj)
W poszukiwaniu związków, które mogłyby służyć do kon
troli obliczeń azymutu wyprowadzimy jeszcze inne wzory
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tg a,

tg∕i∙

ctg y (Φij + Bi)

(9)
'gy(φv-β.)

Można także skorzystać z wzoru kontrolnego wynikają
cego z twierdzenia sinusowego:
CosB1

ccsΦij

∙

sin⅞i

sinAij

(ɪθ)

wiedząc oczywiście, że:

qi — ɑɪ + βi
Występujące w powyższych wzorach wartości Φtj oraz Zij
należy wyliczać na podstawie wzorów (1, 3).
Odległość zenitalną kierunku cięciwy Zij wyznaczymy
z trójkąta sferycznego ZiPK (rys. 3), pisząc twierdzenie
cosinusowe:
cosz,y = sɪn B, sin Φ,y + cosBi cos Φij cos(Z,y — L,)
(11)
Jeżeli mamy wcześniej wyliczony azymut Ay, to z wzoru
sinusowego otrzymamy dwa wyrażenia na sin Zy:
cosΦa
,
cosB¡
sin(Λ,,∙ — Li) = —------ sin(/l,, — L,)
(12)
sin A1j
sιn⅛1∙
Stosowanie wzorów (12) jest wskazane szczególnie dla
krótkich cięciw, ponieważ wtedy z ≈ 90, a cos z → 0.
sin Zij —

witold

Jeżeli wyprowadzone wyżej wzory i przeprowadzone na
ich podstawie obliczenia porównamy z wzorami Mołodeńskiego i obliczeniami Jeremiejewa, to okaże się, że wzory
te nie są bardziej skomplikowane a obliczenia będą mniej
pracochłonne.
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Jeszcze o niezawodności sieci poligonowych
Po przeczytaniu w Przeglądzie Geodezyjnym nr 5 z 1970
roku artykułu mgr inż. Eugeniusza Lukasiewicza na temat
niezawodności sieci poligonowych wielowęzłowych, nasunęły
mi się następujące refleksje:
1. Zagadnienie niezawodności układu powstało w trakcie
badania działania skomplikowanych urządzeń, układów
i mechanizmów, jakimi są na przykład mechanizmy statków
kosmicznych, komputery, telewizory itp., a od niedawna
czynione są próby zastosowania pojęcia niezawodności w za
gadnieniach i zależnościach dotyczących pomiarów geodezyj
nych. O ile jednak w dziedzinie mechaniki czy elektroniki
uszkodzenie pewnych elementów zespołu, czy też podzespołu
ze względu na zależność fizyczną powoduje całkowitą przer
wę pracy podzespołu, względnie zmianę założonych pa
rametrów tej pracy, to w geodezji, gdzie występują tylko
matematyczne zależności skutek jest z reguły zupełnie inny.
Przede wszystkim w geodezji nie ma „dobrych”, „czystych”,
„czynnych”, czy jak kto woli „bezbłędnych” elementów.
Każdy bowiem elementarny pomiar obarczony jest jakimś
mniejszym, bądź większym błędem przypadkowym. W geo
dezji chodzi po prostu o utrzymanie wielkości tych (z re
guły nieznanych) błędów, w pewnych z góry określonych
granicach, tak zwanych błędów dopuszczalnych. Pojedynczy
pomiar obarczony większym błędem przypadkowym od do
puszczalnego wpływa na zwiększenie błędu wyznaczanego
punktu, względnie punktów w jego rejonie, nie powoduje
jednak tak poważnych skutków jak uszkodzenie elementu
w mechanicznym bądź elektronicznym podzespole. Zachodzi
więc tu pełna analogia, lecz skutki mniejszej niezawodności
układu w geodezji nie są tak groźne jak w innych dzie
dzinach techniki.
Przekroczenie na przykład dopuszczalnej odchyłki na
jednym z ciągów obiektu poligonizacji nie dyskwalifikuje
całej roboty, lecz tylko ten jeden ciąg, a przekroczenie błędu
dopuszczalnego w pomiarze jednego z elementów ciągu
(boku czy kąta) może, lecz nie musi, spowodować powsta
nie niedopuszczalnej odchyłki kątowej bądź liniowej w cią
gu, Jeśli nawet błędy pomiarów kątowych w którymkol
wiek ciągu poligonowym, spowodują powstanie niedopusz
czalnej odchyłki kątowej na tym ciągu, to mimo to od
chyłka liniowa może nie przekroczyć dopuszczalnej. Z po
dobnym zjawiskiem spotykamy się często, gdy w obiekcie
poligonizacji mniej niż 30% odchyłek kątowych i mniej niż
30% odchyłek liniowych przekracza pojedynczą wielkość
odchyłek dopuszczalnych, lecz nie przekracza podwójnych
ich wielkości, wówczas pomiar tego obiektu uznaje się za
zadowalający, jest to bowiem zgodne z teorią błędów i z na
turalnym rozkładem Gaussa.

Z powodzeniem mogliśmy ten przepis nieco zmienić, a po
zostając w zgodzie z teoretycznymi założeniami żądać, by
nie 70%, lecz 68% uzyskanych odchyłek mieściło się w gra
nicach pojedynczej odchyłki dopusszczalnej, 31,5% w grani
cach podwójnej i 0,5% w granicach potrójnej odchyłki do
puszczalnej. Jednak taki sposób sformułowania zgodności
wyników z naturalnym rozkładem błędów przypadko
wych — zupełnie zmieni żądaną niezawodność układu
(przy potraktowaniu poszczególnych ciągów jako poje
dynczych jego elementów), gdyż 0,682770 · 0,9545” = 0,6157,
a 0,6827δ8 ∙ 0,954534.5 ∙ 0,9973°5 = 0,4245.
W tej sytuacji żądanie, by wszystkie bez wyjątku ele
menty układu były „bezbłędne”, gdy niezawodność każdego
z nich jest mniejsza od jedności, wydaje się nieco prze
sadzone.
2. Bliższe wniknięcie w zagadnienie niezawodności
układu prowadzi do wniosku, że niezawodność — jak to
wynika z zastosowanego wzoru i zgodnie z definicją przy
toczoną przez prof. Hausbrandta (str. 252 — „Rachunki
geodezyjne”) — stanowi prawdopodobieństwo, że ani jeden
z elementów układu nie został pomierzony z dokładnością
zbyt małą. Wobec tego, że niezawodność układu zależna jest
wyłącznie od niezawodności pojedynczych jego elementów
oraz ilości tych elementów w układzie, więc ilość punktów
węzłowych nie odgrywa żadnej roli w ustalaniu wielkości
niezawodności układu. Ten sam układ ciągów nawiązany do
bezbłędnych punktów nawiązania i do bezbłędnych punktów
węzłowych (wyznaczonych na przykład uprzednio metodą
triangulacyjną) oraz wyrównany jako układ pojedynczych,
dwustronnie nawiązanych ciągów poligonowych będzie po
siadał tę samą ilość pomierzonych elementów. Wobec tego
przy tej samej co i poprzednio niezawodności elementów,
niezawodność takiego układu, potraktowanego jako całość,
będzie identyczna z niezawodnością poprzedniego układu
wielowęzłowego. Zagadnienie więc sprowadza się nie do
wpływu ilości punktów węzłowych na wielkość prawdopo
dobieństwa, że określony wynik zostanie osiągnięty, lecz do
trudności wykrycia i zlokalizowania błędów przekraczają
cych określone wymagania dokładnościowe.
3. Na podstawie niepełnych informacji dotyczących ilości
kątów i boków w przykładowo rozwiązanym siedmiowęzłowym układzie można przypuszczać, że ilość elementów tego
układu wynosi nieco więcej ponad 300. Przy założeniu jed
nakowej niezawodności wszystkich elementów tego układu
oraz w przybliżeniu równej długości wszystkich ciągów,
należy się spodziewać uzyskania odchyłek zgodnych z na
turalnym rozkładem błędów przypadkowych według prawa
Gaussa. Odchyłki bowiem liniowe stanowią liniowe funkcje
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Tablica 1
0, 1

0,0
I

fśr
Procentowy udział
w zbiorze według
Gaussa
Wprowadzony

8
0

0,3

0,2

0,5

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

1,1

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

8
0

8
0

7,5
0

7
0

7
0

6,5
6,5

6
6,5

5.5
6.5

błędów przypadkowych, a więc i układają się w ten sam
sposób co błędy przypadkowe.
Tymczasem wprowadzone przez autora artykułu odchyłki
poważnie odbiegają od normalnego rozkładu Gaussa, co
ilustrują tablice 1 i 2.
Tablica 2

Ilość odchyłek

Λ
Ar
od 0 do:

Według Gaussa

Wprowadzonych

0,6
1,4
9 2

7
13
15

0
15
×

Wielkość średniej odchyłki wyznaczonej z wzoru na średni
błąd pojedynczego spostrzeżenia dla pierwszego wyrówna
nia wynosi:
fir = ± 0,78 m

W tablicy 1 wykazane zostały w procentach ilości błędów
w równych przedziałach utworzonych z odpowiednich części
wielkości błędu średniego.
W górnym wierszu zestawiono wyrażone w procentach
ilości teoretyczne zgodne z normalnym rozkładem błędów
przypadkowych, natomiast w dolnym wierszu — odpowied
nie procentowe ilości odchyłek wprowadzonych przez autora
omawianego artykułu.
W tablicy 2, w kolumnie pierwszej oznaczono przedziały
dotyczące bezwzględnych wartości odchyłek wyrażonych w
odniesieniu do odchyłki średniej, równej ± 0,78, w kolumnie
drugiej — ilości odchyłek w przedziale od zera do odpo
wiedniej wielkości odchyłki, zgodnie z teorią i prawem
Gaussa, zaś w kolumnie trzeciej — ilości odpowiednich od
chyłek wprowadzonych przez autora artykułu do ekspery
mentalnego wyrównania metodą kolejnych przybliżeń
15 ciągów poligonowych w 7-węzłowym układzie. Jak to
widać z zestawień w tablicach 1 i 2, wprowadzone odchyłki
dla poszczególnych ciągów wyraźnie odbiegają od teore
tycznych założeń układania się błędów przypadkowych
i różnią się od nich daleko mniejszym zasięgiem, to jest
małą wzajemną rozbieżnością. Wszystkie odchyłki niewiele
odbiegają od średniej wielkości, co jest tym bardziej nie
właściwe, że poszczególne ciągi poligonowe posiadają nie
jednakowe długości. W tej sytuacji wprowadzenie jednej
odchyłki przeszło trzykrotnie większej (drugie wyrównanie)
stwarza pozory wystąpienia grubego błędu, gdy w rzeczy
wistości podobna sytuacja może powstać wskutek przypad
kowego, niekorzystnego układu błędów przypadkowych na
jednym z ciągów.
Przy trzystu bowiem pomierzonych elementach zgodnie
z rachunkiem prawdopodobieństwa istnieje możliwość wy
stąpienia błędu średniego 2,94 raza większego od błędu
średniego. Wyniki wyrównania, w którym odchyłki na cią
gach układają się zupełnie odmiennie od normalnego roz
kładu błędów przypadkowych, nie stanowią „niezawodnej”
podstawy do wyciągania zeń wniosków.
4. Naturalnie zlokalizowanie grubego błędu w wielowęzłowym układzie jest trudniejsze niż w pojedynczym
ciągu dwustronnie nawiązanym do punktów obarczonych
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3
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2
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2
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tak małymi błędami w porównaniu z błędami poligonizacji,
że można je traktować jako bezbłędne. Jednak w praktyce
geodezyjnej zdarzają się najrozmaitsze przypadki. Weźmy
na przykład poligonizację miejską I klasy w terenie zwar
tej zabudowy.
Często zachodzi konieczność tworzenia gęstej sieci bardzo
krótkich ciągów poligonowych (o długościach od 300 do
700 metrów). Taką poligonizację można nawiązać do punk
tów triangulacyjnych wzajemnie odległych od siebie, na
przykład około 1,5 km, rozbijając przy wyrównaniu na kilka
rzędów, bądź też utworzyć wielowęzłowy układ wyrównu
jąc równocześnie wszystkie ciągi poligonowe. Można jednak
również dogęścić sieć triangulacyjną i rozbić w ten sposób
układ na szereg pojedynczych, dwustronnie nawiązanych,
krótkich ciągów poligonowych.
Rozpatrzmy wyszczególnione alternatywy. Dopuszczalna
odchyłka liniowa dla poligonizacji I klasy na ciągu o dłu
gości do 600 metrów wynosi:
/max ” 0,08 m
zaś średnie błędy punktów nawiązania powinny być
mniejsze od 0,05 m. Jeśli dwa punkty nawiązania dowol
nego ciągu poligonowego nie są wzajemnie powiązane ce
lową, wówczas średni błąd położenia tych punktów wzglę
dem siebie może osiągnąć wielkość rzędu:

0,05 m/T = 0,07 m
Należy również uwzględnić, że błędy rzeczywiste w około
68o∕o przypadków są mniejsze od średnich, a w około 32%
przypadków większe od średnich. Dla kombinacji dwu
punktów triangulacyjnych (dwóch elementów o tej samej
niezawodności) otrzymamy następujące prawdopodobieństwa
układania się tych błędów. Teoretycznie, zgodnie z rachun
kiem prawdopodobieństwa, obydwa punkty będą posiadały
błędy rzeczywiste mniejsze od średnich w około 0,682 — 0,46,
to jest w 46% przypadków, a w około 10% przypadków
(0,322) błędy rzeczywiste obydwóch punktów przekroczą
wielkości ich błędów średnich. W pozostałych 44% przy
padków jeden z punktów będzie obarczony błędem rzeczy
wistym mniejszym od błędu średniego, drugi zaś — więk
szym. W tej sytuacji uzyskanie dopuszczalnej odchyłki
liniowej na ciągach poligonowych krótszych od 600 metrów
wymagałoby bezbłędnego pomiaru wszystkich ich elemen
tów, co jest rzeczą nieosiągalną, bądź też wyrównania tych
ciągów z założeniem błędności punktów nawiązania, co znów
nie jest praktykowane. W podobnej sytuacji jedynym roz
sądnym wyjściem wydaje się utworzenie wielowęzłowych
układów krótkich ciągów nawiązanych do niezbyt gęstej
sieci triangulacyjnej i wyrównanie ich metodą kolejnych
przybliżeń właśnie po to, aby błędy punktów nawiązania
„rozprowadzić” tak, aby wszystkie ciągi posiadały dopusz
czalne odchyłki. Jak widać z przytoczonego przykładu, two
rzenie układów wielowęzłowych i wyrównanie ich metodą
kolejnych przybliżeń może, w niektórych przypadkach,
okazać się korzystne, w innych zaś, jak na przykład w przy
padku przytoczonym przez autora artykułu „Niezawodność
sieci poligonowych wielowęzłowych”, jest wybitnie nieko
rzystne, a na pewno każdorazowo wymaga poważnego za
stanowienia się.

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP
*

- jest obowiązkiem każdego geodety
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Graficzna metoda ułożenia równań błędów
Załóżmy, że dla określenia położenia układu m punktów
Pt (i = 1,2, 3... m), leżących na płaszczyźnie XOY1 mie
rzymy w pewnej konstrukcji geodezyjnej jakąś wielkość
geometryczną U. Wielkość skalarna V przybiera wtedy
określone wartości dla każdego układu m punktów. Wy
nika z tego, że jeśli układowi m punktów na płaszczyźnie
przyporządkujemy punkt M w przestrzeni 2 m wymiaro
wej w ten sposób, że każdej z dwóch współrzędnych każ
dego z m punktów układu na płaszczyźnie jest równa jed
na z 2 m współrzędnych punktu M w przestrzeni 2 m wy
miarowej, to wielkość skalarna U przybiera wtedy okreś
lone wartości w poszczególnych punktach przestrzeni 2 m,
to znaczy, że istnieje w niej pole skalarne wielkości U.
Fole to można krótko wyrazić wzorem:
U = U(M)
gdzie:
M≡ P1, Si... Pm
(1)
Jeśli
-U = [ʌ-ɪ
*
X2, ɪɜi ʌi · ■ ∙ ^2ffι-P

m]

(-)

czyli równanie błędu prawdziwego w postaci wektorowej.
We współrzędnych Ortokartezjahskich mamy:

dr

[<ix1, dx2 ... dx2m_j, dx2∣n]

(U)

co po podstav√ieniu do wzoru (9) daje znane równanie
błędu:

(12)
Stosowane w konstrukcjach geodezyjnych wielkości geo
metryczne są uzależnione tylko od k spośród m punktów
układu (na przykład odległość dwóch punktów, kąt między
prostymi łączącymi 1 punkt z dwoma innymi).
W tym wypadku tylko pochodne cząstkowe w kierunku
współrzędnych k punktów są różne od zera. Przykładowo
dla odległości PtPj będzie:

to

P1 = [x1, x2]
P» = [⅛ «* 1
Pm

dx2y

[ɪɪin-1
* ɪini]

lub ogólnie:

Pi = [x2.-1.x2i] dɪa i = 1, 2 . . m
(3)
W przestrzeni 2m będą też istniały powierzchnie ekwipotencjalne o równaniach U (M) — const. Powierzchnie te bę
dą miały dla nas decydujące znaczenie, ponieważ przecię
cie m 2m powierzchni w przestrzeni 2m wyznacza jed
noznacznie punkt M, czyli położenie całego układu m
punktów na płaszczyźnie.
Interesujące jest różniczkowe przesunięcie powierzchni
ekwipotencjalnej pod wpływem różniczkowej zmiany wiel
kości skalarnej U, ponieważ przesunięcie to możemy in
terpretować jako błąd prawdziwy mierzonej wielkości geo
metrycznej U. Wiemy z teorii pola, że gradient wyraża
zmianę wielkości pola w kierunku normalnej:
SU
grad U== ——
(4)

_

Sn

Z algebry wektorów wiemy, że rzut dowolnego wektora dr
na normalną określa iloczyn skalarny o postaci:
dn = ñ· dr
(5)
gdzie n jest wektorem jednostkowym w kierunku nor
malnej.
Ponieważ gradient ma kierunek zgodny z normalną do
powierzchni ekwipotencjalnej, więc:
grad U

(13)

W celu wykreślenia geometrycznych związków występują
cych w wektorowym równaniu błędu (9) doprowadzimy je
do postaci zrównoważonej, dzieląc obie strony przez błąd
obserwacji U (odchylenie standardowe):

— = — grad U dr
σ
σ
i po prostym przekształceniu mamy:
ε
∣gradU∣... —
— =------------------ n dr

(14)

(15)

σ
σ
Załóżmy, że m = 1, to znaczy wyznaczamy położenie jed
nego punktu, wtedy punkt P1 na płaszczyźnie i punkt M
w przestrzeni 2m utożsamiają się, powierzchnie ekwipotencjalne U (M) = const są znanymi nam miejscami geo
metrycznymi (na przykład dla odległości D od dowolnego
punktu stałego S — jest to okrąg o środku w S i pro
mieniu D).
Podamy teraz konstrukcje geometryczne wektora n dla
poszczególnych wielkości geometrycznych podlegających
pomiarowi (rys. 1, 2, 3).

(ð)

grad UI

Zmianę dU pola odpowiadającą przesunięciu w kierunku
normalnej określa wzór:

dU =

(7)

Podstawiając (4) i (5) otrzymujemy:
dU = grad U| ∙n∙ dr

(8)

Podstawiając zaś (6)
dU = ⅛rad

grad U

Uwaga. Wektor n jest wektorem jednostkowym; je
żeli w konstrukcjach operujemy wektorem innym, to

—

dr

będzie ostatecznie:

dU = grad U ∙ dr = ε

(9)
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Tablica 1

ɪ
grad U1

1
Jrt

1
!grad Ul

4»

116,4
110,2

1

Oznaczenie

Błąd
m

47

10-*
5

2144

53,9

-0,723

48
49

5
5

—
—

—

—
—■

—

1771
1873

50

5

—

—

—

—

1356

159,0

51

5

795

259,0

-0,754

+ 0,652

1424

52

5

836

329,0

+ 0,034

+ 0,599

—

*■

Zrównoważone równanie błędów

Punkt B

Punkt A

Obserwacje

"r

<fc.4

<fy=4

—

—

+ 0,102
+ 0,963

+ 0,990
-0,186

-65,9
(-’0)
0
0

67,1
(-67)
0
0

0,992

-0,129

0

0

155,0

+ 0,789

+ 0,627

—

—

—

-195,6
(193)
+ 11,2
(+9)

+ 166,6
(+171)
-323,7
(-327)

nn

-0,694

<⅛

⅛'B

0

0

+ 11,6
+ 106,4
(+106)
-157,8
(-150)
+ 122,3
( + 114)
0

+ 116,2
20,7
( -20)
-19.7
(-18)
+ 67,3
(+89)
0

I

W tablicy podano w nawiasach współczynniki obliczone metodą analityczną
Czas ułożenia równań błędów — 45 minut

. ...

to znaczy musimy podzielić jego współrzędne przez długość.
Zauważamy, że wyrażenie:
∣grad U |
σ

· .

Znaczy to, że równanie błędu obserwacji w układzie jest
sumą równań błędów ułożonych dla każdego punktu.

1
Jn

stąd

— = — n dr
σ
Jn
i

Rys. 3

gdzie Jn jest znaną nam z metody francuskiej szerokością
wstęgi wahań, a kierunek n jest prostopadły do osi wstęgi
wahań. Rozpatrzmy teraz układ m punktów wyznacza
nych.
Ponieważ pole skalarne U i grad U w punkcie M prze
strzeni 2m interpretujemy jako pewne funkcje układu m
punktów, to składowe gradientu w kierunku współrzęd
nych wybranego punktu stanowią wektorowy odpowiednik
pochodnej cząstkowej. Znaczyłoby to, że w celu znalezie
nia równania błędu wielkości geometrycznej należy roz
patrywać tę wielkość po kolei w każdym punkcie układu,
traktując pozostałe punkty jako stałe. Spróbujmy udowod
nić powyższą tezę.
Ponieważ
SU
SU
SU
(17)
grad U
<7x2m-1
*i ’ S
S
*i

piʃ
L

Przykład: Wcięcie grupowe dwóch
= 1" ≈ 5 ∙ 10-6). Przykład zaczerpnięto ze
Szkic sieci przedstawiono na rysunku 4.
X=43SB
= 4552

punktów (σ =
strony 74 [4],

Wektorij jednostkowe katów Ju(przykted wg SHausbrandta. „Rachunki Geodezyjna"sir. 7d)

X = 3744
<J≈G935

1

więc znane nam już równanie błędu ma postać:
∣grad If∣t - —
1 Γ SU
------------ n∣tdr = — I-------m-----------------m L⅛ι
1 / SU
m ∖ Sx2 k-i

/

dr

(18)

gdzie wskaźnik k oznacza, że rozpatrujemy wielkość geo
metryczną U w punkcie k.
Wektorowe równanie błędu dla układu punktów ma
postać:

I
Składowe- nκ, ⅞

X= ZlSS
y÷szπs

,
-

y

(/= 7220

Rys. 4

Po narysowaniu wektorów jednostkowych n∣4 na rys. 4,
rzutujemy je na osie układu xoy, otrzymując nx, nυ. Rzuty
przez 1/Jn dają współczynniki równań błędów (tablica 1).
Uwaga. W metodzie tej należy zawsze przyjmować od
powiednie błędy średnie obserwacji, gdyż pozwala to na
ułożenie zrównoważonych równań błędów.
Charakterystyka metody

Metodą graficzną możemy uzyskać dokładność około 1%,
pod warunkiem staranności w konstrukcjach i tak dobra
nej skali szkicu, aby odległość punktów była około 5 cm.
Wtedy stosujemy wektory n o długości 5 cm, a ich współ
rzędne dzielimy przez 5.
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Na ułożenie równań potrzeba nam 5—10% czasu w po
równaniu z metodą form prof. Hausbrandta (gdy współczyn
niki kierunkowe oblicza się na maszynie), zaś około 50%
czasu, gdyby współczynniki kierunkowe określano z nomogramów prof. Hausbrandta.
Zastosowanie metody

1. Kontrola ułożonych równań błędów.
2. Wstępna analiza dokładności.
3. Wyrównanie z dokładnością do 2 cyfr znaczących.
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Bytom

Konieczność rejestracji zachowania się
geodezyjnych kominów przemysłowych na terenach górniczych
Spośród rozmaitych budowli obserwowanych na terenach
wpływów eksploatacji górniczej kominy przemysłowe wy
różniają się jako obiekty wyjątkowej wysokości. Wysokość
kominów przemysłowych przy niewielkich ich podstawach
z reguły jest przyczyną pewnych obaw, że stateczność tych
budowli m-ogłaby być naruszona w przypadku wystąpienia
nadzwyczajnych wpływów eksploatacji górniczej, znacznie
odbiegających w formie i wielkości od powszechnie obser
wowanych, normalnych zjawisk. Toteż z uwagi na koniecz
ność zachowania dużej ostrożności budowle te poddaje się
na ogół okresowym kontrolnym pomiarom geodezyjnym.
Należy tu dodać, że kominy przemysłowe należą do budowli
inżynierskich pozostających w trudnych i często zmiennych
warunkach pracy w okresie ich eksploatacji. Oprócz znacz
nych obciążeń, odkształcalności działań dynamicznych itp.,
dodatkowe zagrożenia stwarzają agresywne środowiska ga
zowe, wysokie temperatury i wilgotność odprowadzanych
przez nie gazów i spalin.
Kominy przemysłowe na terenach górniczych, przy eks
ploatacji z podsadzką płynną nie są na ogół — jak już
wspomniano — obiektami szczególnie wrażliwymi na de
formacje terenu, jak rozciąganie czy krzywizny, z uwagi na
niewielkie wymiary ich podstaw. Natomiast wielkości zmian
pochyleń terenu ze względu na wysokość tych obiektów
muszą być brane w rachubę, a tym samym muszą być bra
ne w rachubę różnice osiadań punktów na obwodzie podsta
wy komina. Jak wielkie mogą być w normalnych warun
kach oddziaływania wpływów podziemnej eksploatacji gór
niczej na taki smukły, wysoki obiekt budowlany można
zorientować się, analizując przykład z praktyki autora. Tak
więc na przykład jedna z kopalń wybrała do 1963 r. pod ko
minem kotłowni PKP w Bytomiu sześć podkładów węgla,
o grubości 1,7—4,4 m. o sumarycznej grubości około 17 m,
na głębokościach 120—420 m. Komin ten o wysokości 64 m,
o średnicy przy podstawie 5,5 m, pochyleniu tworzącej
płaszcza 3O%o zniósł wpływ tej eksploatacji zupełnie dobrze.
Obniżenie jego osiągnęło wprawdzie znaczną wielkość
1,1 m, ale maksymalna różnica osiadań dwóch przeciwle
głych reperów (z czterech Zastabilizowanych na fundamen
cie podstawy) wynosiła tylko 7 mm. Daje to wartość po
chylenia:
7
-------- =1,3 mm/m
5,5
Przeliczając to w uwzględnieniu wysokości komina można
ocenić, że największe wychylenie w tym kierunku środka
wylotu komina mogło wynosić:
1,3 × 64 = 83 mm

co przy podstawie o promieniu 2,75 m jest z pewnością
wielkością znikomą.
Jeżeli jednak weźmie się pod uwagę okoliczności przed
stawione powyżej, wskazujące na możliwość osłabienia ele
mentów konstrukcyjnych komina w procesie jego eksploa
tacji na skutek oddziaływania korozji i wysokich tempera
tur, a także fakt, że tego rodzaju konstrukcje budowlane
przenoszą zazwyczaj znaczne obciążenia stałe i zmienne, że
w wyniku dokonywanej pod nimi eksploatacji górniczej
mogą ulegać w pewnym stopniu zmianom warunki posado
wienia wskutek zmian modułu ściśliwości podłoża, a wresz
cie możliwości pewnych odchyleń od normalnego przebiegu
procesu osiadania, które nie zawsze dają się w zadowala
jący sposób przewidzieć, celowość okresowych obserwacji
podbieranych kominów okazuje się uzasadniona. Obserwa
cje te stwarzają również podstawę do zajmowania właści
wego stanowiska w przypadkach spornych, gdy zachodzi
konieczność wypowiedzi w sprawach roszczeń o odszkodo
wanie z tytułu szkód górniczych. Tak na przykład wspom
niany wyżej komin był obserwowany przez autora i pra
cowników działu mierniczego do spraw eksploatacji pod
miastem Bytomiem, wysokościowo przez niwelację precy
zyjną reperów założonych w jego podstawie oraz sytuacyj
nie — przez wyznaczenie wielkości ruchów środków komi
na na wysokości przekroju wylotu i przekroju środkowego
względem środka podstawy. W tym celu z trzech różnych
punktów terenowych odrzutowano za pomocą teodolitu
skrajne punkty płaszcza komina we wspomnianych wyżej
trzech jego poprzecznych przekrojach na łaty o podziale
centymetrowym, Zamocowywane na czas pomiaru poziomo
na zewnętrznych ścianach komina nad jego podstawą.
Uśrednione wielkości odczytów pozwoliły na graficzne od
tworzenie ruchów środków komina na obu górnych przekro
jach względem przekroju najniższego.
Wyniki tych obserwacji pozwoliły z kolei na oddalenie
roszczeń domagających się od kopalni pokrycia nakładów
na kotwienie komina.
Inny przykład z praktyki pozwala wyrobić sobie pogląd
na możliwości konfrontacji ze soba wyników uzyskanych
przy stosowaniu różnych sposobów obserwacji f,eodezyjnvch.
Na terenie pewnych zakładów przemysłowych wytypowa
no do obserwacji trzy kominy:
— komin K, o wysokości H = 140 m i średnicy podstawy
d = 14 m,
— komin S, o wyskości H — 120 m i średnicy podstaw>'
d = 12 m,
— komin N, o wysokości H = 100 m i średnicy podstawy
d = 8.5 m.
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W filarze zakładów prowadzi się eksploatację górniczą
pasami, w 50% z podsadzką płynną. Kominy te obecnie
obserwowane są dwiema metodami:
— niwelacji precyzyjnej reperów ustabilizowanych nad
fundamentami podstaw tych kominów,
— fotogrametryczną dla określenia wychyleń z pionu
wierzchołków kominów.
Wyniki wspomnianych wyżej pomiarów niwelacyjnych nie
mogły być dotychczas w pełni prawidłowo wykorzystane,
ze względu na brak prostej i łatwej metody, pozwalającej
na określenie wychyleń z pionu wierzchołków kominów
z różnic osiadań punktów ich podstaw. Wyniki te były wy
korzystane tylko dla informacji o dość ogólnym, orienta
cyjnym charakterze.
Opracowana przez autora prosta metoda wyznaczania
wektorów poziomych wychyleń wierzchołków budowli
smukłych z niwelacji ich podstaw pozwala na bardziej peł
ne niż dotychczas wykorzystywanie wyników obserwacji
wysokościowych oraz umożliwia ich konfrontację z wyni
kami obserwacji sytuacyjnych, wykonywanych metodą foto
grametryczną, wcięć triangulacyjnych, różnicową itp.
Komin K posiada cztery repery, których osiadania stwier
dzone w czwartym cyklu pomiarów wynosiły odpowiednio:
— reper 125 — osiadanie 10 mm,
— reper 126 — osiadanie 9 mm,
— reper 127 — osiadanie 10 mm,
— reper 128 — osiadanie 10 mm.
Konstrukcję graficzną dla wyznaczenia metodą autora wy
chylenia wierzchołka komina na podstawie ruchów piono
wych punktów fundamentów przedstawia rys. 1, a zastoso

zaś wychylenie z pionu wierzchołka komina:
P = 12 mm
w kierunku południowym.
Oba te wyniki świadczą o ruchach mieszczących się jesz
cze w granicy wstęgi odchyłek pomiarowych.
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Ryss. 2

Obserwacje reperów komina N nie wykazały żadnych
różnic osiadań, w związku z czym można przyjąć, że wierz
chołek komina nie wykazuje wyraźnych ruchów wywoła
nych wpływami prowadzonej eksploatacji górniczej.
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Rys. 1

wany w rozpatrywanym przypadku jej uproszczony wa
riant — rys. 2. Oba rozwiązania oparte są na zasadach teorii
rzutów cechowanych.
Według rysunku 2 największe nachylenie średniego prze
kroju poprzecznego komina przechodzącego przez figurę
utworzoną z reperów wynosi:
T = 0,12 mm/m
zaś wychylenie z pionu wierzchołka komina:
p = 140 × 0,12 = 17 mm
w kierunku wschodnim.
Komin S posiada trzy repery, których osiadania stwier
dzone w czwartym cyklu pomiarów, wynoszą:
— reper 122 — osiadanie 0 mm
— reper 123 — osiadanie 1 mm
— reper 124 — osiadanie 0 mm
Odpowiednią konstrukcję graficzną według uproszczonego
wariantu metody autora przedstawia rys. 3, z którego wy
nika, że największe pochylenie płaszczyzny reperów wynosi:
T = 0,1 mm/m
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T ■ 0.10 rr,m∕∣∏

U -· 120 m
p · 12,0 mm

Rys. 3

W celu podniesienia dokładności opisanej wyżej metody
należy:
— dokonać zdjęcia sytuacyjnego rozmieszczenia reperów
W fundamencie komina z możliwą do osiągnięcia najwyższą
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dokładnością i określić przy tej okazji rzeczywiste wymia
ry średnicy komina na wysokości reperów;
— niwelację reperów wykonywać jako niwelację precy
zyjną, podając wyniki z dokładnością do 0,1 mm;
— ciąg niwelacji precyzyjnej dla obserwacji komina po
winien stanowić oddzielny, niezależny, jak najkrótszy
obwód, wyrównywany niezależnie i dopiero po tym włączo
ny do całej sieci wysokościowej danego terenu;
— niwelacja precyzyjna reperów komina powinna być
wykonywana co najmniej dwukrotnie niezależnie w każ
dym cyklu pomiarów, a każda para reperów powinna być
obserwowana z oddzielnego, możliwie blisko reperów poło
żonego stanowiska;
— należy przestrzegać warunków równości celowych, to
znaczy wykonywać niwelację „metodą ze środka”; wykony
wanie niwelacji metodą „w bok” jest niedopuszczalne;
— odchyłka dwukrotnego określenia różnicy wysokości na
stanowisku nie powinna być większa od 0,2 mm;
— przy stabilizacji reperów należy przestrzegać lokali
zacji ich w jednej, w przybliżeniu poziomej płaszczyźnie.
Obserwacje omówionych wyżej kominów prowadzone są
obecnie również metodą fotogrametryczną przez Przedsię
biorstwo Miernictwa Górniczego z Bytomia. Wyniki pomia
rów przedstawiają się następująco:
Komin K — p =F 35 cm,
o = 690
Komin S — p = 66 cm,
o = 77°
Komin N — p = 34 cm.
o = 155°
przy czym o oznacza kąt kierunkowy wektora wychylenia,
(w stosunku do kierunku północy). Wyniki te przedstawiają
dane wyjściowe, a więc aktualne wychylenia kominów,
a nie zmiany położenia wierzchołka jak przy opisanej po
przednio metodzie, w której podano właśnie zmiany wy
chyleń w odniesieniu do pierwszego cyklu pomiarów. Do
piero następne cykle pomiarów pozwolą na określenie po
dobnych zmian metodą fotogrametryczną i pełną konfron
tację wyników.
Zwraca się jednak uwagę na fakt, że sposób ten pozwoli
określić wektory sumaryczne wywołane łącznym oddziały
waniem eksploatacji i innych czynników (na przykład par
cia wiatru) na komin. Dla informacji podaje się, że wychy
lenia wspomnianego poprzednio komina w Bytomiu, według
obserwacji autora, były rzędu kilku centymetrów, a anali
za wydaje się potwierdzać, iż wywołane były wpływem
parcia wiatru.
W zeszycie nr 6 kwartalnika „Ochrona terenów górni
czych”, dr inż. Μ. Żak podaje wyniki obserwacji 152 m
komina elektrowni Jaworzno, z których wnioskuje, że wy
chylenia pod wpływem parcia wiatru dochodziły do 11,3 cm
przy prędkości wiatru do 7 m/sek. Tego samego rzędu, a na
wet nieco większe były ruchy wywołane działaniem czyn
ników Iermicznych, a mianowicie — jednostronnym nagrze
waniem się ścian komina.
Metoda autora — określania ruchów poziomych wierz
chołka komina na podstawie ruchów pionowych jego fun
damentów podaje wektory wychyleń nie zaburzone oddzia
ływaniem tych czynników. Wynika z tego również koniecz
ność określania wychyleń wierzchołków kominów dwiema
różnymi metodami: wysokościową i sytuacyjną i konfronto
wania ich wyników z sobą.
Wyniki zastosowanej w omawianym przypadku metody
fotogrametrycznej wskazują na istnienie dużych wychyleń
kominów z pionu, nie pozostających w żadnym związku
z wpływami eksploatacji wewnętrznej, na co z kolei wska
zują wyniki uzyskane metodą autora. Wychylenia te mogą
być na przykład spowodowane osiadaniami fundamentów
podłoża, wskutek obciążenia gruntu ciśnieniem pochodzą
cym od ciężaru posadowionej na nim budowli, mogą to być
wreszcie skutki długoletniej eksploatacji kominów w śro
dowiskach silnie korodujących. Wpływ dalekich eksploa
tacji raczej należy wykluczyć z uwagi na fakt, że kominy
znajdują się w centrum filara o dużych wymiarach, a od
legła eksploatacja nie mogła wywołać tak dużych zmian
pochyleń terenu.
Dokonana wyżej analiza pozwala wysunąć jeszcze jeden
wniosek, że przy wszelkiego rodzaju obserwacjach sytuacyj
nych wychyleń kominów należy mierzyć prędkość i kieru
nek wiatru, a operacji tych dokonywać dla kilku przekrojów
poprzecznych komina, co powinno pozwolić na określenie
Oddzialyvzania różnych czynników ubocznych.
W związku z wykazanym wyżej stanem kominów zale
cono wykonywanie dalszych ich obserwacji dwiema meto
dami — niwelacyjną i fotogrametryczną oraz wykonanie
profilowania osi pionowej kominów, również dwiema meto

dami — fotogrametryczną i dla kontroli metodą kątów róż
nicowych.
W następnym cyklu pomiarów fotogrametrycznych stwier
dzono zmiany wychyleń wierzchołków kominów w stosun
ku do cyklu początkowego, które w przypadku kominów N
i S były rzędu 2—6 cm, a więc niezbyt duże, i pozostające
chyba jeszcze w granicach dokładności pomiarów sytuacyj
nych. Natomiast różnica wychylenia wierzchołka komina K
między pierwszym a drugim cyklem pomiarów fotograme
trycznych była dość znaczna i licząc wektorowo wynosiła
około 22 cm, bo zmienił się też kąt kierunkowy wychyle
nia o 35°.
Wyniki obserwacji przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wychylenie kominów wyznaczone metodą fotogrametryczną
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Z tablicy 1, przez bezpośrednie arytmetyczne porównanie
wyników uzyskuje się nieco mniejsze wielkości, gdyż przy
takim sposobie postępowania nie uwzględnia się charakteru
wektorowego ruchów.
Obserwacje niwelacyjne reperów Zastabilizowanych nad
podstawami kominów wykazały znikome zmiany położenia
pionowego, nie wskazujące na to, by tak wielkie ruiny
wierzchołków kominów mogły być Wjnvolane przyczynami
górniczymi. Wyniki tych pomiarów i ich interpretacji
przedstawiają się następująco.

Komin K — różnice w osiadaniach reperów w grani
cach 0,1—0,9 mm. Największe wychylenie średniego prze
kroju poprzecznego komina w płaszczyźnie reperów T =
= 0,07 mm/m w kierunku EEN. Wychylenie wierzchołka
z pionu p = 9,8 mm w kierunku EEN.
Komin S — różnice w osiadaniach reperów w grani
cach 0 — 0,5 mm. Największe nachylenie średniego przekroju
poprzecznego komina w płaszczyźnie reperów T = 0,04 mm/m
w kierunku W. Wychylenie wierzchołka z pionu p = 4,8 mm
w kierunku W.
Komin N — różnice w osiadaniach reperów w grani
cach 0,4—0,9 mm. Największe nachylenie średniego prze
kroju poprzecznego komina w płaszczyźnie reperów
T = 0,08 mm/m w kierunku NW. Wychylenie wierzchołka
z pionu p = 8,0 mm w kierunku NW.
Wyznaczenie wielkości nachyleń przekrojów poprzecz
nych oraz ocenę na tej podstawie zmian położenia wierz
chołków komina dokonano, posługując się opisaną poprzed
nio metodą graficzną (rys. 1).
Tak niewielkie wielkości wychyleń wierzchołków komi
nów, oszacowane na podstawie stosunkowo bardzo dokład
nego pomiaru (niwelacja precyzyjna), pozostające w bardzo
dużej dysproporcji z wychyleniami określonymi metodą fo
togrametryczną, pozwoliły na stwierdzenie, że z bardzo du
żym prawdopodobieństwem można te duże ruchy wierz
chołka komina K przypisać wpływom niegórniczym tym
bardziej, że plan izolinii osiadań powierzchni wykazywał
w pobliżu komina K zmianę nachylenia terenu rzędu za
ledwie 0,4 mm/m. Należało się liczyć z możliwością nieko
rzystnego zsumowania się wpływów czynników zewnętrz
nych. W związku z tyhn zalecono wykonywanie pomiarów
fotogrametrycznych, co najmniej z trzech stanowisk, aby
każdorazowo można było uzyskać dane kontrolne, wykony
wanie niwelacji precyzyjnej reperów komina bezpośrednio
po zakończeniu obserwacji fotogrametrycznych oraz wyko
nywanie dodatkowych pomiarów prędkości i kierunku wia
tru podczas obserwacji fotogrametrycznych.
Ponieważ zaobserwowane dość znaczne wychylenie w każ
dym przypadku mogłoby też wskazywać na możliwość po
wstania pewnego impulsu inicjującego znacznie jeszcze
większy ruch wierzchołka komina, zalecono wykonywanie
dodatkowych
pomiarów
kontrolnych,
zagęszczających
zwykle cykle obserwacji, które pozwoliłyby na wyjaśnienie
aktualnej tendencji zachowania się wierzchołka komina.
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Przykład ten świadczy też dobitnie o konieczności wyko
nywania obserwacji zachowania się kominów przemysło
wych na terenach górniczych dwiema metodami niwela
cyjną i sytuacyjną.
Metoda sytuacyjna pozwala na odtworzenie najprawdo
podobniejszego wychylenia wierzchołka komina pod wpły
wem sumarycznego oddziaływania wszystkich przyczyn,
a więc daje wynik ważny ze względu na bezpieczeństwo
pracy.
Metoda niwelacyjna pozwala natomiast łatwo ocenić, jaki
jest udział wpływów górniczych w7 sumarycznym wychyle
niu wierzchołka komina, wywołanym oddziaływaniem eks
ploatacji górniczej oraz czynników zewnętrznych i we
wnętrznych.
Wyniki następnego cyklu pomiarów niwelacyjnych po
twierdziły słuszność przedstawionego wyżej poglądu, że ru
chy wierzchołka komina K stwierdzone pomiarami fotogra
metrycznymi musiały być wywołane oddziaływaniem czyn
ników zewnętrznych.
Na podstawie wyników niwelacji precyzyjnej, wykonanej
w dniu 26.XI.1969 r. oceniono wychylenie wierzchołka ko
mina K na p = 28 mm w kierunku E.
Ocenione w podobny sposób wychylenia wierzchołków
kominów N i S wynosiły odpowiednio 12 mm i 8 mm.

Mgr inż. Konrad

LITERATURA
1. E. Krynicki, E. Włodarczyk, W. Włodarczyk —
Zabezpieczenie kominów przemysłowych przed działaniem ko
rozyjnym gazów gorących. Przegląd Budowlany 1964, nr 4

2. L. Kral — Spotykane pęknięcia w piecach szybowych do wy
pału "wapna. Przegląd Budowlany 1964 nr 12
3. J. Wędzony — Zastosowanie stacjonarnego niwelatora hy
drostatycznego do zdalnych pomiarów deformacji niektórych
obiektów, w pracy zbiorowej ,,Ochror.a powierzchni przed szko
dami górniczymi”. ZG SITG Katowice 1969
4. T. Senkara- Interesujący przypadek awarii komina. Ru
dy i Metale Nieżelazne 1968 nr 2

5. Μ. Seifert — Przebudowa komina fabrycznego w krakow
skiej gazowni miejskiej. Gaz i Woda 1939, nr 12
6. K. Bartel — Rzuty cechowane. PWN, 1952
7. K. Trojanowski — Przyczyny uszkodzeń i sposoby geode
zyjnych obserwacji kominów przemysłowych na terenach gór
niczych. Wiadomości Górnicze 1969, nr 12

8. K. Trojanowski — Możliwości oceny wychyleń wierzchoł
ków kominów przemysłowych. Rudy i Metale Nieżelazne 1970,
nr 5

9. K. Trojanowski — Propozycja graficznego określania
ruchów poziomych wierzchołków’ kominów przemysłowych na
podstawie niwelacji Przegląd Górniczy 1970, nr 5

eckes

Instytut Geodezji AGH — Kraków

Geodezyjna obsługa montażu urządzeń prowadzących
stalowych zamknięć zasuwowych w wielkich budowlach piętrzących
1. Wprowadzenie

Wielkie budowle piętrzące, stanowiące skomplikowany
zespół różnorodnych elementów, wymagają starannej obsługi
geodezyjnej w czasie budowy. Wysoka dokładność realizacji
niektórych elementów w przestrzennym układzie współrzęd
nych wymaga stosowania specjalnych metod odpowiadają
cych specyficznemu układowi konstrukcji. Szczególna pre
cyzja jest wymagana przy montażu turbozespołów oraz urzą
dzeń prowadzących stalowych zamknięć zasuwowych. Pre
cyzja montażu torów tocznych i ślizgów uszczelnień podyk
towana jest koniecznością zapewnienia właściwej pracy
zamknięć zasuwowych, to jest uzyskania pełnej szczelności.
Wielka budowla piętrząca posiada zazwyczaj szereg zam
knięć awaryjnych, zaliczanych przeciętnie do II klasy waż
ności stalowych konstrukcji wodnych oraz odpowiadające
im zamknięcia remontowe, zaliczane przeważnie do III kla
sy. Wymiary zamykanych świateł mogą być rzędu 100 m2.
Oprócz tych występują też, już znacznie mniejsze, zamknię
cia zasuwowe rur ssących. Urządzenia prowadzące głębino
wych zamknięć zasuwowych (zwanych też zasuwami) posia
dają nieraz znaczne wysokości, dochodzące do 20 m. Usta
wienie torów tocznych i ślizgów uszczelnień w lokalnym
układzie współrzędnych sekcji z dopuszczalnym błędem, rzę
du 1 mm, przy zachowaniu odpowiednich efektów ekono
micznych, jest poważnym zagadnieniem geodezyjnym.

Schematyczny układ urządzeń prowadzących w szybie
głębinowego zamknięcia zasuwowego został przedstawiony
na rysunku 1.
Na rysunku tym użyto następujących oznaczeń: 1, 2 —
szczeliny dylatacyjne sekcji turbozespołu, 3, 4 — wnęki,
5 — rurociąg ciśnieniowy, 6, 7 — znaki osi y wyznaczone
na ścianach wnęk szybu, 8, 9 — znaki osi x wyznaczone na
dnach wnęk, 10, 11 — znaki osi sekcji, 12, 13 — tory toczne
zasuw, 14, 15, 16, 17 — ślizgi uszczelnień.
Realizacja urządzeń prowadzących według tradycyjnych
metod jest wykonywana w oparciu o płaszczyzny pionowe

2. Przegląd niektórych stosowanych metod

Realizacja i sprawdzenie stalowych urządzeń prowadzą
cych zasuw są wykonywane w lokalnym układzie współrzęd
nych sekcji x, y, h, którego osie są równoległe do osi ukła
du współrzędnych budowli X, Y, H. Jeżeli przyjmiemy
układ taki, że oś x jest identyczna z osią sekcji, zaś oś y
jest równoległa do osi zapory, to wysoka dokładność reali
zacji jest żądana w płaszczyźnie pionowej zgodnej z kie
runkiem osi x, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na uzys
kanie szczelności.
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wyznaczone przez zawieszone piony lub płaszczyznę kolimacyjną teodolitu. Od tych płaszczyzn są odmierzane pro
stopadle odcinki precyzyjnymi podziałkami lub łatami. Przy
zastosowaniu teodolitu, w związku z niewielką szerokością
szybu, zachodzi konieczność dwu- lub trzykrotnego piono
wania ze stanowisk pośrednich na specjalnych pomostach

rozmieszczonych na różnych wysokościach, przy zachowaniu
warunku powiązania spostrzeżeń.
Sprawdzenie ustawienia urządzeń prowadzących wykonu
je się w analogiczny sposób przez precyzyjne domierzanie
odcinków na Zaprojekowanych rzędnych do zawieszonych
pionów lub płaszczyzn kolimacyjnych teodolitów.
Metody te mimo niewątpliwych zalet, takich jak prostota
pomiaru i możliwość zastosowania tradycyjnego sprzętu,
mają istotne wady, które sprawiają, że uzyskanie wysokiej
dokładności może leżeć na granicy możliwości mimo sta
rannego pomiaru. Istotną wadą są również niskie efekty
ekonomiczne wynikające z oczekiwania na uspokojenie się
pionów, blokowanie wnęki lub całego szybu dla innych
prac, a nawet ze względu na precyzję pomiaru wstrzymanie
pracujących w bliskim sąsiedztwie silników, wibratorów
itp„ co ma oczywiście negatywny wpływ na tempo cało
kształtu prac budowlanych.

wierzchnie 1 i 2 skrzyń elektromagnesów (rys. 2a), tworzące
płaszczyzny m1 i m2, progi, na których opiera się naprężony
drut, oddalone odpowiednio od płaszczyzn m1 i m2 o war
tość q oraz stałe odległości p środków tarcz celowniczych
9 i 10 od płaszczyzn m1 i m,. Napięta pomiędzy zaczepami
17 i 18 nić nylonowa pozwala na szybkie ustawienie urzą
dzenia pomiarowego w takim miejscu, że powierzchnia
miernicza śruby mikrometrycznej znajduje się bezpośrednio
naprzeciw naprężonego drutu. Warunek ten zapewnia
umiejscowienie zaczepów nici nylonowej w odległości rów
nej połowie szerokości podstawy urządzenia pomiarowego
od pionowej płaszczyzny Symetralnej skrzyń I i II. Podsta
wą urządzenia pomiarowego jest magnes stały o sile chwy-

3. Projekt nowej metody pomiaru
Przestudiowanie istoty pomiaru realizacyjnego i spraw
dzającego pozwala rozdzielić ten problem na dwa ściśle
związane ze sobą zagadnienia:
A. Pionowe ustawienie osi elementów konstrukcyjnych
względem przyjętego układu współrzędnych.
B. Sprawdzenie płaskości (odchyleń od płaszczyzny) po
wierzchni torów tocznych i ślizgów uszczelnień.
W podanych wyżej metodach pomiaru czynności zagad
nienia B były wykonywane tą samą metodą geodezyjną, co
czynności zagadnienia A. Wyznaczenie odchyleń gładzi od
płaszczyzny, powstałych w czasie transportu lub na skutek
naprężeń występujących w czasie montażu, znanymi przy
rządami warsztatowymi jest bardzo utrudnione ze względu
na brak przystosowania ich do posługiwania się nimi w ta
kich warunkach. Istotną wadą ich jest też duża trudność
w nawiązaniu pomiarów środkami warsztatowymi (na przy
kład liniałami) do założonego układu odniesienia.
Poszukiwanie nowej metody pomiaru, pozwalającej na
uzyskanie wysokiej dokładności przy korzystnym efekcie
ekonomicznym, nasunęło autorowi koncepcję zaprojektowa
nia przyrządu, którego konstrukcja pozwala na wyraźny po
dział programu czynności pomiarowych według zagadnień
A i B, przy pełnym zachowaniu warunku ścisłego powiąza
nia geometrycznego. Metoda pomiaru z zastosowaniem ni
niejszego przyrządu w znacznym stopniu eliminuje praco
chłonne wielokrotne pionowanie metodami klasycznymi.
A oto założenia autora odnośnie do czynności pomiarowych,
ich charakterystyka z uwzględnieniem podziału ich na za
gadnienia A i B:
A. Pionowanie przy użyciu precyzyjnych pionów optycz
nych lub też przez bardzo dokładny pomiar kąta poziome
go pomiędzy dwoma punktami projektowanego przyrządu,
leżącymi na różnych wysokościach.
B. Sprawdzenie płaskości gładzi z wysoką dokładnością,
Wykonane zaprojektowanym przyrządem. Zastosowanie pre
cyzyjnego. pomiaru niewielkiej odległości od stalowego dru
tu, naprężonego pomiędzy dwoma punktami o znanych
współrzędnych, do gładzi toru tocznego lub ślizgu.

Rys. 2

tu F2, co znacznie zwiększa poręczność posługiwania się nim
w czasie pomiaru wykonywanego w trudnych warunkach.
Klinowe tarcze celownicze służą do geodezyjnej orientacji
przyrządu. Powleczone są czerwono-białą farbą fluoryzu
jącą. Reflektory 13 i 14 oświetlają powierzchnie tarcz ce

4. Opis projektowanego przyrządu pomiarowego

Projektowany przyrząd przedstawiony w przykładowym
rozwiązaniu na rysunkach 2a, 2b, 3 składa się z dwóch
chwytników elektromagnetycznych I i II z wyposażeniem
dodatkowym (rys. 2a i 2b), pomiędzy którymi naprężony
jest silą F1 stalowy drut oraz z urządzenia pomiarowego
(rys. 3).
Na rysunkach tych użyto następujących oznaczeń: 1,2 —
gładzie pomiarowe skrzyń chwytników elektromagnetycz
nych I i II, 3, 4 — progi naciągowe, 5 — stalowy drut po
miarowy, 6 — śruba unieruchamiająca drut, 7 — dynamometr sprężynowy, 8 — śruba naciągowa, 9, 10 — klinowe
tarcze celownicze, 11, 12 — zestawy oświetleniowe, 13, 14 —
reflektory, 15, 16 — gniazda zasilania elektromagnesów, 17,
18 — zaczepy nici nylonowej, 19 — nić nylonowa, 20, 21 —
wkręty dla zamocowania tarczy pionu optycznego, 22, 23 —
ucha (do zabezpieczenia przed odpadnięciem w przypadku
przerwania napięcia), 24. 25 — uchwyty. 26 — podstawa
urządzenia pomiarowego, 27 — kolumna, 28 — nasadka mikrometryczna, 29 — śruba mikrometryczna z powierzchnią
mierniczą płaską. 30 — elektrostykowy zestaw sygnalizacyj
ny, 31 — indeks, 32 — izolacja kolumny, 33 — uchwyt.
Jednoznaczne położenie elementów konstrukcyjnych przy
rządu w czasie pomiaru zapewniają starannie obrobione po

lowniczych i pobudzają zjawisko Auorescencji. Ma to duże
znaczenie ze względu na wymaganą wysoką dokładność po
miaru przeprowadzanego w nie sprzyjających warunkach,
w mrocznym szybie. Przy stosowaniu pionu optycznego
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przewidziana jest możliwość mocowania specjalnych tarcz
wkrętami 20 i 21. Urządzenie pomiarowe posiada indeks 31
(rys. 3) do wykonywania obserwacji w jednoznacznych,
trwale wyznaczonych miejscach. Urządzenie pomiarowe po
winno mieć wycechowaną stałą C, pozwalającą na określe
nie całkowitej odległości pomiędzy płaszczyzną podstawy
a powierzchnią mierniczą śruby mikrometrycznej. Moment
zetknięcia się powierzchni mierniczej śruby mikrometrycz
nej z drutem przy wykonywaniu spostrzeżenia jest zareje
strowany sygnałem świetlnym przez elektrostykowy zestaw
sygnalizacyjny.
Naprężeniu drutu siłą F1 towarzyszy nieznaczne zmniej
szenie się przekroju poprzecznego. Dla proponowanych
wielkości fizycznych zmiana średnicy φ stalowego drutu
wynosi 0,00036 mm i nie ma praktycznego znaczenia na do
kładność pomiaru.
Autor proponuje następujące dane techniczne przyrządu.
Wymiary: skrzynie elektromagnesów — 200 X 120 X 50 mm,
podstawa urządzenia mierniczego — 70 X 70 mm, p =
= 100 mm, Q = 60 mm (rys. 2a), średnica drutu 0 = 1 mm,
zakres mierniczy śruby mikrometrycznej — 25 mm.
Wielkości sił chwytów i naprężenia: naprężenie drutu po
miarowego F1 = 20 kG (196,20 N), siła chwytu magnesu sta
łego F, = 2 kG (19,62 N), siły chwytu elektromagnesów
F3 = F4 = 200 kG (1962,00 N).
Charakterystyka wielkości elektrycznych: oświetlenie
tarcz celowniczych — 4,5 V, elektrostykowy zestaw sygna
lizacyjny — napięcie nie powinno przekraczać 24 V, natę
żenie 5 · 10—3 A.
5. Przebieg pomiaru, wykonywanie spostrzeżeń, obliczanie
wyników

Właściwy pomiar realizacyjny poprzedza przybliżone
ustawienie elementów konstrukcyjnych oraz obliczenie da
nych wyjściowych do realizacji ścisłej. Najbardziej dogod
nymi punktami dla stanowisk instrumentu są punkty S1
i S2 (rys. 4), leżące na przecięciu osi urządzeń prowadzących

mocą przewidzianych tam wkrętów 20 i 21 (rys. 2a i 2b)
w ten sposób, że powierzchnie ich są poziome. Jako stano
wiska pionów optycznych służą wymienione już wcześniej
punkty S1 i S2. Na podstawie wyników pomiarów pionowa
nia wprowadzane są poprawki montażowe. Sprawdzenie
płaskości powierzchni torów i ślizgów wykonujemy przez
pomiar odległości pomiędzy gładzią a naprężonym drutem
przy zaprojektowanych i trwale oznaczonych punktach.
Przy każdym punkcie wykonujemy przynajmniej dwa od
czyty śruby mikrometrycznej.
Współrzędne h mierzonych punktów mają wyłącznie
orientacyjne znaczenie, zaś współrzędne x — decydujące
o uzyskaniu szczelności. Są one równe algebraicznej su
mie: współrzędnej x środka jednej z tarcz celowniczych,
różnicy p — q, średniej z odczytów śruby mikrometrycz
nej i stałej urządzenia pomiarowego C. W zależności od zle
cającego obsługę montażu wyniki mogą być przekazane w
postaci współrzędnych lub w postaci wartości odchyleń od
założonych osi.
Autor przypuszcza, że projektowana metoda może przy
nieść następujące korzyści:
— pomiar według nowej metody może być wykonany
z wysoką dokładnością, której uzyskanie dotychczasowymi
sposobami było osiągane dużym nakładem pracy,
— w metodzie wyeliminowana została znaczna część tra
dycyjnych pracochłonnych pomiarów geodezyjnych, które
wymagały ponadto odpowiednich warunków zewnętrznych,
— dzięki układowi zapewniającemu dużą stałość elemen
tów przyrządu sprawdzenie płaskości może być prowadzone
w trudnych warunkach, bez wstrzymywania równolegle pro
wadzonych innych prac budowlanych i montażowych, co ma
istotny wpływ na całokształt efektów ekonomicznych.
6. Zakończenie

Krótki opis nie wyczerpuje pełnych możliwości zastosowa
nia i wykorzystania projektowanego przyrządu. Może on
być również stosowany do sprawdzania gładzi uszczelnień
poziomych, do obsługi montażu innych konstrukcji stalo
wych, na przykład konstrukcji nośnych pieców siłowni cie
plnych i innych urządzeń, gdzie wymagana jest wysoka do
kładność realizacji.
Dążenie do uzyskania dalszych efektów i korzyści otwiera
drogę do wprowadzenia w nim nowych ulepszeń, na przy
kład zastosowanie tensometrów lub fotograficznej rejestracji
spostrzeżeń ciągłych.
LITERATURA

1. Z. Boretti — Konstrukcje stalowe w budownictwie wod
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Rys. 4

osią y. Pomiar realizacyjny wykonujemy metodą biegu
nową przez odkładanie wyliczonych kątów, na przykład a1,
β1, γ1 i odpowiadających im długości α1, b1, c1. Przy oblicza
niu danych wyjściowych należy uwzględnić wartość p (rys.
2a i 4). Przy niewielkiej różnicy wysokości precyzyjne pio
nowanie może być wykonane teodolitem sekundowym przez
dokładny pomiar kąta poziomego (w kilku seriach) pomię
dzy punktami środkowymi tarcz celowniczych. Ze względu
na strome celowe konieczne jest zastosowanie Iibeli nasad
kowej. Duże ułatwienie może wprowadzić wybór stanowiska
na pomoście pośrednim, przy czym należy go wykonać tak,
żeby stwarzał odpowiednie warunki stałości i bezpieczeń
stwa pomiaru. Przy znacznych różnicach wysokości piono
wanie wykonujemy precyzyjnymi pionami optycznymi typu
Wild ZNL lub Zeiss PZL, celując na specjalne tarcze ce
lownicze przymocowane do skrzyń elektromagnesów za po

3. J. Smoleński — Stalowe zamknięcia wodne. PWN. Łódź—
Poznań 1958

4. Z. Żmigrodzki i inni. — Budowle piętrzące. Tom I i II.
BA. Warszawa 1957
5. PN-62/B-02355 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. To
lerancja wymiarów elementów’ budowlanych. Określenie klasy
dokładności 1 metody sprawdzenia przy odbiorze
6. PN-62/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i pro
jektowanie
7. PN-64/B-03203 — Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym
śródlądowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.
8. PN-67/B-06200 — Konstrukcje stalowe
i badania techniczne przy odbiorze

Wymagania

9. K. Eckes — Przyrząd do geodezyjnej obsługi montażu torów
tocznych i ślizgów uszczelnień stalowych zamknięć zasuwowych
budowli piętrzących. Zgłoszenie pracowniczego projektu wy
nalazczego — 1970
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budowlane.

Inż. ZDZISŁAW ŚWIESCIAK
Warszawa

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
na temat „Geodezja inżynieryjna"
W dniach od 30 września do 4 października 1970 roku od
była się w Warszawie w Domu Technika NOT Międzyna
rodowa Konferencja Naukowo-Techniczna na temat „Geo
dezja inżynieryjna”.
Organizatorami konferencji były stowarzyszenia geode1 ów: Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej, Węgier i Polski. Rolę gospodarza
pełniło Stowarzyszenie Geodetów Polskich — Sekcja Geo
dezji Inżynieryjnej, działająca pod przewodnictwem prof,
dr Tadeusza Lazzariniego.
W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodziły
następujące osoby:
przewodniczący — prof, dr Tadeusz Lazzarini (Polska)
sekretarz naukowy — dr inż. Janusz Martusewicz (Polska)
sekretarz organizacyjny — inż. Zdzisław Swiesciak
(Polska)
Członkowie: prof. dipl. ing. Wladimir Jontchew (Bułgaria),
dipl. ing. Kurtev Tenev (Bułgaria), dr ing. Miroslav Herda
(Czechosłowacja), dipl. ing. Jan Zamecnik (Czechosłowacja),
prof. Mato Jankovic (Jugosławia), obering. Edgar Schneidereit (NRD), dipl. ing. Istvan Koren (Węgry), dr inż. Jan
Gorał (Polska),
dr inż. Wojciech
Janusz (Polska),
doc. dr Marian Pękalski (Polska), dr inż. Aleksander Platek
(Polska).
Konferencja obudziła duże zainteresowanie, co było spo
wodowane następującymi czynnikami:
— intensywnym rozwojem inwestycji budownictwa prze
mysłowego w krajach socjalistycznych,
— wymaganiami w stosunku do geodetów tych krajów
w rozwiązaniu wielu trudnych zagadnień towarzyszących
twórczości inżynieryjnej wielu dziedzin gospodarki na
rodowej,
— potrzebą wzajemnego poznania metod i sposobów roz
wiązań zagadnień geodezji inżynieryjnej oraz
— koniecznością optymalnego wykorzystania najnowszych
maszyn, urządzeń i sprzętu geodezyjnego.

Z Turcji przybył prof. Mahomet Gondogdu Ozgen z Po
litechniki w Istambule.
Z ZSRR przybyli naczelny inżynier Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii przy Radzie Ministrów ZSRR —
inż. G. Droginin oraz inż. G. Satin.
W obradach wzięli udział przedstawiciele władz Między
narodowej Federacji Geodetów: prof, dr Heinz Draheim —
prezydent FIG, dr inż. G. Ewald — wiceprezydent FIG
i dr inż. H. L. Van Gent — wiceprezydent Komisji V FIG.
Konferencję otworzył przewodniczący SGP dr Stanisław
Pachuta. W prezydium zasiedli przedstawiciele państw
organizacyjnych konferencji, a obradom przewodniczył
prof, dr Tadeusz Lazzarini.
Na otwarcie obrad przybyli liczni przedstawiciele władz
państwowych, szkolnictwa wyższego, naczelnych władz geo
dezyjnych, przedsiębiorstw geodezyjnych i instytutów nau
kowych, przedstawiciele kierownictwa NOT i SGP oraz
instytucji zainteresowanych tematem konferencji.
Obrady przebiegały według następującego porządku:

Razem z zagranicy przyjechało na konferencję 115 osób
z 10 krajów, z kraju zaś 114 osób ze wszystkich ośrodków
geodezyjnych.
Na czele delegacji poszczególnych państw przybyli:
Bułgaria — dypl. inż. Kurtev Tenev, Georgii Milev, Pietr
Matov.
Czechosłowacja — dr Miroslav Herda, dypl. inż. Jan
Zamecnik.
NRD — inż. Edgar Schneidereit, inż. Günther Heene,
inż. Ewald Kaschka.
Jugosławia — prof. Mato Jankovió, Akos Detrekoi, Ferec
Tomas.

— 900—1000 — Przejazd do huty „Warszawa”
— 10l°—1300 — Zwiedzanie huty „Warszawa”
— 1330—1500 — Przerwa obiadowa
— 1500—1600 — Referat III „Przegląd wyników badań
własnych oraz nowych w dziedzinie geodezji inżynieryj
nej” — dr inż. Kazimierz Bramorski (Polska)
— 1600—1800 — Komunikaty, dyskusja i filmy
— 1800—1900 — Czas wolny
— 1900—2000 — Przyjęcie u przewodniczącego Stołecznej
Rady Narodowej

Sala obrad. Prof. dr Michał Odlanicki-Poczobutt oraz przewodni
czący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
dr inż. St. Pachuta

30.IX.1970 r. — I dzień obrad:

— 730— 830 — Rejestracja uczestników
— 830— 9M — Otwarcie konferencji
— 900—1000 — Referat I „Obecne i oczekiwane zadania
geodezji inżynieryjnej” — dypl. inż. Istvan Koren (Węgry)
— 1000—1200 — Komunikaty, dyskusja, filmy
— 12c°—1300 — Otwarcie wystawy instrumentów i prac
— 1300—1430 — Przerwa obiadowa
— 1430—1530 — Referat II „Tolerancja w budownictwie
a dokładność tyczenia” — dr inż. Miroslav Herda (CSRR)
— 1530—1730 — Komunikaty, dyskusja i filmy
— 1730—1830 — Przerwa na kolację
— 1900—2200 — Przedstawienie w operetce
X.1970
1.

r. — II dzień obrad

Sala obrad — zaproszeni goście: dr G. Ewald, wiceprezydent FIG
inż. A. Droginin — naczelny inżynier GUGiK — ZSRR, mgr inż.
B. Szmielew — prezes GUGiK, dr St. Pachuta — przewodniczący
ZG SGP, doc S. Kryński, prof. J. Ponikowski, mgr J. Czarnarski — NOT

X.1970
2.

— III dzień obrad

— 900—1000 — Referat IV — „Zastosowanie geodezyjno-inżynieryjnych metod pracy do rozwoju gospodarki so
cjalistycznej” — dr Müller (NRD)
— 1000—1300 — Komunikaty, dyskusje, filmy
— 1300—1400 — Przerwa obiadowa
— 1530—1900 — Zwiedzanie wystawy
— 1900—
— Bankiet pożegnalny.
Przed rozpoczęciem konferencji uczestnicy obrad otrzy
mali opublikowane materiały konferencyjne w postaci 4 re
feratów głównych, wydrukowane w językach: rosyjskim,
niemieckim i polskim, w takich właśnie językach toczyły
się obrady. Wcześniejsze przestudiowanie materiałów po
zwoliło na skrótowe wygłoszenie referatów z pewnymi tylko
uzupełnieniami, co pozwoliło na szerszą dyskusję i wygło
szenie referatów-komunikatów.
Dyskusja miała miejsce po każdym wygłoszonym refera
cie, a także wyświetlano filmy o tematyce związanej
z konferencją.
Po referacie węgierskim wyświetlany był film produkcji
polskiej, zrealizowany przez Instytut Gospodarki Wodnej na
temat kontroli zapór wodnych.
Po referacie czechosłowackim — wyświetlono film pro
dukcji czechosłowackiej o tematyce związanej z pracami
geodezyjnymi przy budowie metra praskiego.
Po referacie polskim wyświetlony był film czechosłowacki
o sieciach niwelacyjnych.
Po referacie NRD wyświetlany był film o pomiarach od
kształceń zapór wodnych; przeźrocza węgierskie o tema
tyce geodezyjnej związanej z obsługą metra budapeszteń
skiego oraz bułgarski film o całokształcie prac geodezyj
nych w Bułgarii.
Zastosowanie symultonu i łączności bezprzewodowej za
pewniło uczestnikom konferencji jednakowy odbiór przed
stawianych materiałów w odpowiednim dla każdej narodo
wości języku. Przebieg obrad nagrano na taśmie magneto
fonowej i będzie on przedmiotem wydawnictwa pokonferencyjnego.
Na zakończenie konferencji podsumowania dokonał jej
przewodniczący prof, dr T. Lazzarini, dziękując przybyłym
za liczny i aktywny udział, a następnie zaprosił na zwie
dzanie wystawy prac i sprzętu geodezyjnego oraz wzięcie
udziału w imprezach towarzyszących.

WAT (Wojskowa Akademia Techniczna) demonstrowała:
— niwelator noktowizyjny,
— kamerę szerokokątną zmontowaną na teodolicie.
Politechnika Warszawska — Katedra Radiolokacji
prof. Sławińskiego demonstrowała
— telemetr RG-I O,
Katedra Geodezji prof. Ponikowskiego eksponowała:
— zdjęcia, plansze i wykresy z pomiarów odkształceń
bryły kulistej zbiornika, z pomiarów kopuły Sali Kongre
sowej Pałacu Kultury i Nauki,
— opracowanie geodezyjne wielopoziomowego skrzyżowa
nia ulic, i z zakresu regulacji linii kolejowych,
— szereg prac dyplomowych i studialnych z pomiarów
geodezyjnych zabytków architektonicznych,
Instytut Geodezji i Kartografii wystawił następujący
drobny sprzęt:
— klinometr bazowy oraz podstawki z bolcami,
— sygnał stałej prostej z tarczą,
— Szczelinomierz stały XYZ,
— Szczelinomierz przenośny XYZ,
— klinometr pochyłomierz nasadkowy,
— urządzenie hydrostatyczne do wyznaczania osiadań
względnych,
— tarczka celownicza z daszkiem,
— reper ścienny nakręcany,
— reper nakręcany — czołowy,
— celownik nakręcany,
— urządzenie pomiarowe do wyznaczania przemieszczeń
wsporników — makieta stanowiska pomiarowego,
— stanowisko bolca dla stałej prostej i klinometru na
sadkowego,
— nowości wydawnicze IGiK oraz katalogi i informatory.
GEOPROJEKT — Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa — przedstawił:
— plansze i wykresy oraz fotografie ilustrujące wyniki
pomiarów geodezyjnych obiektów budownictwa sportowego,
przemysłowego i mieszkaniowego,
Przemawia wiceprezydent FIG dr inż. G. Ewald

Wystawa instrumentów i prac

W czasie trwania konferencji czynna była wystawa
instrumentów geodezyjnych oraz prac z dziedziny geodezji
inżynieryjnej. W wystawie wzięły udział instytucje i przed
siębiorstwa krajowe oraz zagraniczne.
Poszczególne ekspozycje przedstawiały się następująco:
Czechosłowację reprezentował GEO-PLAN — Praha —
pokazując plany miejskie z inwentaryzacji sieci podziem
nych oraz podziemnych sklepów i magazynów, charaktery
stycznych dla miasta Znojmo.
INŻENYRSKA GEODEZJE — Brno — demonstrowała
fotogramy i plansze z inwéntaryzacji kopuł hal wystawo
wych, wykonanej przy podczerwieni, fotografie obrazujące
przebieg prac geodezyjnych przy obsłudze metra w Pradze.
Zdjęcia i rysunki z tyczenia tras z zastosowaniem zmien
nych stanowisk. Demonstrowano przyrząd — kamerę sze
rokokątną, stosowaną przy budowie metra oraz drobny
sprzęt pomocniczy.
Firma H. WILD — Szwajcaria — przedstawicielstwo
w Polsce, przy udziale reprezentantów ze Szwajcarii, de
monstrowała najnowszy sprzęt geodezyjny:
—
—
—
—
—

giroteodolit Wild GAK-1,
serię teodolitów — To, T-IA, T-16, T2, T3
tachymetry samoredukujące RDS, RDH
serię niwelatorów — NKOl, NlO, N2, NA2, N3
dalmierz DI-IO z lustrzanymi sygnałami

Ponadto firma Wild przedstawiła dużą ilość prospektów
z dziedziny reprodukcji kartograficznej oraz aerofotogrametrii.
PZO (Polskie Zakłady Optyczne) wystawiły:
— teodolit TA-6 z automatycznym poziomowaniem koła
pionowego,
— teodolit T-30,
— stereoskop lustrzany SLS-2,
— planimetr biegunowy PL-1.
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Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego z ramienia Węgierskie
go Stowarzyszenia Geodetów — dypl. inż. J. Koren oraz przewod
niczący delegacji NRD inż. E. Kaschka w przyjacielskiej rozmowie
w przerwie konferencji

— plansze ilustrujące wynalazczość pracowniczą,
— operaty techniczne z zakresu pomiarów realizacyjnych,
obsługi geodezyjnej, pomiarów inwentaryzacyjnych oraz
badań i pomiarów odkształceń,
— prace studialne wykonane przez pracowników przed
siębiorstwa.
Była to najładniejsza pod względem szaty graficznej
ekspozycja i najbardziej ciekawa pod względem szerokiego
wachlarza zagadnień.
AGH — Kraków wystawiła prototypy urządzeń po
miarowych:
— precyzyjne piony Iibelowe do centrowania instrumen
tu i sygnału,
— przyrząd do pomiaru osiowości pieców obrotowych
w płaszczyźnie poziomej podczas ich ruchu,
— urządzenie do pomiaru odkształceń pieców obrotowych
podczas ich ruchu,
— urządzenie fotoelektryczne do wykrywania i pomiaru
deformacji,
— przyrząd kontrolno-pomiarowy do pionowania elemen
tów w budownictwie i prefabrykatów wielkowymiarowych,
— Iokalizator urządzeń i przewodów podziemnych,
— urządzenie do oświetlania płaszczyzną światła przekro
jów tuneli,
— stacjonarny niwelator hydrostatyczny ze zdalną reje
stracją,
— ramiona do pomiaru długości metodą zawieszeniową
dla punktów stabilizowanych na obiektach,
— urządzenia analogowe.
Naukowo-Techniczny Instytut Geodezyjny Bułgarii wy
stawił fotosy:
— z wykorzystania aerofotogrametrii i terrofotogrametrii
dla sporządzania planów zabytków archeologicznych,
— z zastosowania metod foto — przy budowlach wodnych,
— prac geodezyjnych przy realizacji budownictwa prze
mysłowego i mieszkaniowego.
Instytut Gospodarki Wodnej — demonstrował reper
wgłębny na statywie.
Verband für Vermessungswesen und Kartographie —
NRD:
— na fotogramie i arkuszach zapisowych maszyn cyfro
wych demonstrowano wykorzystanie maszyn matematycz
nych programowych dla obliczeń, a także podawanie wy
ników prac geodezyjnych związanych z tyczeniem tras ko
munikacyjnych, z jednoczesnym sporządzaniem przekrojów
podłużnych i poprzecznych.
Ponadto demonstrowane było zastosowanie maszyn pro
gramujących dla wyrównań i obliczeń.
Politechnika Krakowska — na sali prac wyłożono do
wglądu zwiedzających prace doktoranckie z zakresu zasto
sowania geodezji w pracach górnictwa podziemnego i ko
palń odkrywkowych. Ponadto wystawiono szereg prac
studialnych.
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne zademon
strowało:
— prace geodezyjne związane z obsługą geodezyjną mon
tażu wysokdSciowców,
— obiekt sportowy TORWAR,
— zastosowanie terrofotogrametrii w pracach projekto
wych — obiekt Teatr BAJ. Cjanokopia w projektowaniu
architektonicznym,
— rola przedsiębiorstwa w pracach projektowych urzą
dzeń podziemnych — wykonanie mapy ulicy, projekt zbior
czy urządzeń, inwentaryzacja.
Prospekty i referaty z Jugosławii
GEOPROJEKT — Split — przedłożył prospekt firmy
z zakresem prac wykonywanych przez geodetów Jugosławii.
Wystawiona była praca prof. Μ. Jankovica (Zagreb) —
„Geodezja inżynieryjna w budownictwie wodnym i melio
racjach Jugosławii”.
*
Wycieczki specjalistyczne i spotkania

w

zakładach

pracy

Wycieczka do huty „Warszawa”. W ramach drugiego dnia
obrad konferencji odbyła się wycieczka specjalistyczna do
huty „Warszawa” w Młocinach. W zwiedzaniu wzięły
udział 162 osoby, przeważnie uczestnicy konferencji przy
byli z zagranicy. Po zapoznaniu się z historią zakładu zwie
dzano: stalownię, prasownię, walcownię-zgniatacz, walcow
nię grubą, walcownię drobną i ciągarnię oraz walcownię
zimnej taśmy.

Koledzy geodeci informowali o wykonywanych pracach
z zakresu pomiarów realizacyjnych, obsługi geodezyjnej
oraz inwentaryzacji powykonawczej. Uczestnicy wycieczki
wyrażali swoje zadowolenie z poznania technologii hutniczej.
Szczególne zainteresowanie skierowane było na prace
geodezyjne związane z pomiarami elementów modularnych
suwnic o dużych rozpiętościach międzynawowych, pomia
rami odchyłek od osi teoretycznej torów podsuwnicowych,
tym bardziej, że pomiary wykonywane są przy zachowaniu
pełnego cyklu produkcyjnego, na dużych wysokościach,
o małej widoczności, wibracji gorącego powietrza i zale
ganiu pyłów i gazów.
Fachowe przewodnictwo po zakładzie spełniali pracownicy
Jiuty w towarzystwie przewodników-tłumaczy z PBP
„ORBIS” oraz koleżanek i kolegów z WOPM, zatrudnionych
na terenie huty. Należy żałować, że nie można było poka
zać zwiedzającym planów: generalnego, dokumentacyjnego
i powykonawczego.

♦

W czasie trwania konferencji doszło do spotkania kole
gów z Czechosłowacji z pracownikami Krakowskiego Okrę
gowego Przedsiębiorstwa Mierniczego.
Odbyło się również spotkanie z dyrekcją i załogą War
szawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, w którym wzięli
udział: prof. Μ. Janković, prof. Kurtev, dr Jelik, mgr Hesounova.
Imprezy towarzyszące

Przyjęcie u przewodniczącego Prezydium Stołecznej Rady
Narodowej. W drugim dniu obrad, w godzinach wieczor
nych, uczestnicy konferencji byli przyjmowani na ratuszu
miejskim przez przewodniczącego Stołecznej Rady Narodo
wej mgr inż. J. Majewskiego, który w ciepłych słowach po
witał zebranych i omówił prace geodetów i ich rolę w od
budowie Warszawy po zniszczeniach wojennych oraz
obecne prace przy rozbudowie .i modernizacji miasta, jak
również przy rekonstrukcji zabytków.
W imieniu uczestników konferencji prof. T. Lazzarini po
dziękował przewodniczącemu za mile słowa pod adresem
geodetów i na pamiątkę tej wizyty wręczył książkę — „Za
rys historii środowiska geodezyjnego w Polsce”.
Przemawiali również prezydent FIG — prof. H. Draheim
oraz przewodniczący Zarządu Głównego SGP dr St. Pachuta.
Program dla pań

Komitet Organizacyjny Konferencji zorganizował program
dla pań towarzyszących swym mężom biorącym udział
w konferencji. Dzięki towarzystwu i opiece małżonki
prof. T. Lazzariniego Pani Irenie Lazzarini i mgr inż. T.
Baranowskiej oraz mgr inż. R. Włodarczyka panie zwiedziły
Park Łazienkowski, domy mody, sklepy i magazyny CEPE
LII i DESY, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy, Muzeum Narodowe, „ścianę wschodnią”
ul. Marszałkowskiej.
Bankiet pożegnalny

Bankiet pożegnalny odbył się 2 października w restauracji
hotelu „Europejskiego”, i miał charakter spotkania towarzysko-koleżeńskiego.
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze

Zwiedzanie Warszawy. W dniu 2.X.1970 uczestnicy kon
ferencji udali się autokarami na zwiedzanie Warszawy.
Trasa zwiedzania była atrakcyjna ze względu na możliwość
poznania miasta zarówno od strony zabytków historycznych,
łącznie z budowlami sakralnymi. Uczestnicy poznali także
nową Warszawę i jej piękną architekturę.
Wycieczka do Żelazowej Woli, Łowicza i Nieborowa.
3 października 1970 r. uczestnicy konferencji w ilości
33 osób udali się na wycieczkę do miejsca urodzenia Cho
pina — Żelazowej Woli, gdzie wysłuchali koncertu, a po
Obiedzie w starej karczmie zwiedzili muzeum regionu ma
zowieckiego w Łowiczu oraz park i pałac w Nieborowie
Inna grupa osób w ilości 30 zwiedziła Wilanów, Zalew
Zegrzyński, Nieporęt.
0
Grupa 20 uczestników konferencji udała się na 2-dniową
wycieczkę do Gdańska, gdzie zwiedzano dzielnicę staro
miejską i osiedla współczesne, Westerplatte, park oliwski
klasztor i katedrę w Oliwie, Operę Leśną w Sopocie’
Gdynię i port gdyński, Rumię, Redę, Puck, Władysławowo.
Rozewie i Jastrzębią Górę, Półwysep Helski aż do Jastarni.
Dużą atrakcją dla uczestników wycieczki był obiad na
„Batorym”.
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Mgrjnz1 STANISŁAW JANUSZ TYMOWSKI
Warszawa

Narada w Katowicach na temat problemów rozwoju geodezji miejskiej
W dniach 17 i 18 grudnia 1970 roku odbyła się w Kato
wicach narada techniczna na temat problemów rozwoju
geodezji miejskiej. Narada przygotowana została przez Od
dział Wojewódzki Stowarzyszenia Geodetów Polskich w po
rozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Miesz
kaniowej PWRN w Katowicach.
Komitet Organizacyjny narady, wyłoniony przez koła za
kładowe SGP przy WPGGK i PWRN w Katowicach, działał
w następującym składzie: przewodniczący — inż. Janina
Waszek, członkowie — inż. Jerzy Herman, inż. Jerzy Koźma,
inż. Zdzisław Malchar.
Celem narady było przeprowadzenie analizy zadań sto
jących przed służbą geodezyjną Ministerstwa Gospodarki
Komunalnej, przedstawienie kierunków jej rozwoju, a także
środków działania.
Obrady toczyły się w Sali Sejmowej Prezydium Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Katowicach pod przewod
nictwem kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej PWRN w Katowicach mgr Leona Dyrdy,
obok którego w skład prezydium wchodzili: mgr inż. Wła
dysław Czerniecki i mgr inż. Edward Mecha.
Obrady otworzył mgr Lecn Dyrda, podkreślając dwa pod
stawowe problemy konurbacji śląskiej, największego zurba
nizowanego skupiska robotniczego w kraju:
— pierwszy — to niedostatki w pokryciu mapami obszaru
województwa,
— drugi zaś — to niedostosowanie tych map do potrzeb
narastających niezwykle szybko i stwarzających coraz to
nowe wymagania.
Ważnymi problemami są w szczególności kartometryczność map ewidencyjnych oraz zagadnienie granic na mapie
zasadniczej.
Na naradzie wygłoszono następujące referaty:

— Władysław Gojny w referacie „Dokumentacja geode
zyjno-prawna terenów miejskich” — przedstawił sprawy
ewidencji gruntów i obsługi zainteresowanych z tytułu
prowadzenia operatu ewidencji gruntów, sprawy rozgrani
czenia i podziału nieruchomości, przekształcenia struktury
terenowej oraz dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb gos
podarki terenami.
— Alojzy Piecuch w referacie „Geodezyjna dokumentacja
inwentaryzacyjna” omówił: problematykę mapy zasadni
czej miasta, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych, a także
ewidencji budynków.
— Florian Poloczek wygłosił referat ,,Geodezyjna obsługa
budownictwa komunalnego” — poruszając w nim zagadnie
nie geodezyjnego opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego, poziomej i pionowej realizacji projektów
technicznych oraz pomiaru obiektów budowlanych.
— Edward Mecha w referacie „Organizacyjno-techniczne
i ekonomiczne środki działania służby geodezyjnej” przed
stawił sprawy organizacji służby geodezyjnej, systemu
płac i rozliczeń za roboty, sprawy planowania i sprawo
zdawczości oraz koordynacji i rozdziału robót. Omówił także
sprawy: środków transportowych i łączności, sprzętu
i odzieży ochronnej, warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy, efektywności wykorzystania czasu pracy ludzi oraz
maszyn i urządzeń, metod gromadzenia i zabezpieczania za
sobu geodezyjno-kartograficznego, a także postępowania
administracyjnego i administracyjno-karnego.
Hubert Rak omówił technologiczne środki działania służby
geodezyjnej, sprawy instrukcji pomiarowych, stosowanych
układów odniesienia, techniki produkcji i reprodukcji map,
a wreszcie sprawy przechowywania ewidencji i udostępnia
nia materiałów geodezyjnych. Mówca nawiązał swoje prze
mówienie do wojewódzkiej konferencji inżynierów i tech
ników, jaka miała miejsce przed VI Kongresem Techników
na Śląsku w obecności Edwarda Gierka i Bolesława Rumiń
skiego i zakończył je następującymi słowami: „Na konfe
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rencji tej padły słowa, że świat przed nami ucieka i Io
szybciej niż nam· się wydaje. Dlatego też sądzę, że i my
na nasze sprawy musimy spojrzeć śmielej, musimy je dys
kutować bez względu na to, czy się to komu podoba czy
nie, bo tylko w twardych konfrontacjach jesteśmy w stanie
wypracować optimum. A o to właśnie chodzi w dobie naj
racjonalniejszego gospodarowania środkami”.
Kierunki rozwoju geodezji miejskiej przedstawił Edward
Mecha.
*

W dyskusji, jaka wywiązała się po wygłoszeniu refera
tów, kolejno zabierali głos:
Marian Viypych (Koszalin) — omówił sprawy podziału
gruntów na cele budownictwa jednorodzinnego, sprawy wie
czystego użytkowania gruntów, sprawy gruntów rolniczych
i scaleń w miastach, sprawy ewidencji gruntów, a zwłaszcza
sprawy obowiązujących wzorów, a wreszcie sprawy skład
nic geodezyjnych na tle rozwoju elektronicznej techniki
obliczeniowej. Powstaje bowiem pytanie, kto ma przecho
wywać taśmy perforowane, zleceniodawca czy ośrodek obli
czeniowy, kto ma przechowywać dane dotyczące scaleń itp.?
Zygmunt Moraczewski (Lódż) — poruszył sprawy aktuali
zacji map miejskich, któr.e wobec dużego ruchu budowlane
go szybko tracą swą wartość, sprawy map, na których pro
wadzone są prace przy ewidencji gruntów, sprawy inwen
taryzacji urządzeń podziemnych, sprawy powołania służby
geodezyjnej w miastach nie wydzielonych z powiatów,
a wreszcie sprawy uporządkowania numeracji porządkowej
nieruchomości.
Bogdan Grzechnik — przedstawił propozycje Instytutu
Urbanistyki i Architektury dotyczące wykorzystania danych
z dziedziny ewidencji gruntów dla celów planowania prze
strzennego, konieczności inwentaryzacji budowanych urzą
dzeń podziemnych przed ich zasypaniem oraz konieczność
inwentaryzacji każdej nowej budowy na mapach. Porządko
wa numeracja nieruchomości powinna istnieć na gruncie.
Stefan Włodarczyk (Zawiercie) — przedstawił ujemne
strony wykonania ewidencji gruntów w oparciu o stan wła
dania a nie o stan własności. Skarb Państwa ponosi niejed
nokrotnie istotne straty, gdyż ci co władają mieniem opusz
czonym nie są właścicielami tego mienia. Czysto spotyka
się również stan występowania własności obo¿ stanu wła
dania, kiedy to do nieruchomości stanowiącej czyjąś włas
ność przyłączone zostało mienie opuszczone. Biura notarialne
nie liczą się z ewidencją gruntów i zawierają akty prze-

Od lewej wiceminister gospodarki komunalnej Michał Zubelewicz
i zastępca przewodniczącego Prezydium WRN Stanislaw Kiermaszek

niesienia własności jedynie na podstawie ksiąg wieczystych,
przez co następuje dezaktualizacja ewidencji gruntów. Rów
nież decyzje o wywłaszczeniach nie są przesyłane do komó
rek prowadzących ewidencję gruntów miejskich i do miej
skich pracowni geodezyjnych. W Zawierciu Rada Narodowa
powzięła uchwałę o rejestracji i ewidencji urządzeń pod
ziemnych przed ich zasypaniem tak co do położenia sytua
cyjnego jak i wysokościowego.
Stanisław Radziejowski (Bytom) — omówił podstawowe
trudności, jakie występują w działalności miejskich pra
cowni geodezyjnych. Należą do nich przede wszystkim zbyt
szczupłe limity etatów i funduszu płac. Tak na przykład
zaspokojenie potrzeb na prace geodezyjne w miastach wy
dzielonych wymaga mniej wiecej 30 pracowników plus
4 pracowników fizycznych. Natomiast w Bytomiu, w Miej
skiej Pracowni Geodezyjnej, zatrudnionych jest łącznie
13 osób. Występują liczne anomalia w tabeli płac: kierowca
zarabia więcej niż kierownik pracowni, a sprzątaczka więcej
niż kreślarz. Taryfa opłat jest całkowicie przestarzała, liczne
akcje zarządzane odgórnie uniemożliwiają planowanie
pracy; niedostateczne jest wyposażenie w sprzęt, a co gor
sza nie można go zakupić; przepisy wykonawcze —·. to
gąszcz instrukcji, w których można się zgubić. Nie można
kupić nawet tych instrukcji, które się ukazują i są zapo
wiadane w pismach jako obowiązujące, nie mówiąc już
o instrukcjach, które ukazały się dawniej. Pracownie geo
dezyjne obciążane są pracami, których one wykonywać nie
powinny, na przykład nadawanie nazw nowym ulicom.
Jerzy Tyra (Lublin) — poruszył sprawę urządzeń pod
ziemnych i konieczności wydania zarządzenia ogólnopańStwowego o inwentaryzacji takich urządzeń przed ich za
sypaniem. W chwili obecnej jedynie rady narodowe niektó
rych miast podjęły takie uchwały (Warszawa, Łódź. Za
wiercie); pomiar urządzeń podziemnych powinien łączyć się
z ich ewidencja; powinien Dowstać kataster urządzeń pod
ziemnych; nowinno powstać stanowisko pracy geodety dla
koordynacji przebiegu przewodów podziemnych.
Ruch budowlany w miastach nie znajduje należytego wy
razu w dziedzinie opracowań geodezyjnych. Na terenie wo
jewództwa lubelskiego, na 14 000 zezwoleń na budowę, tylko
800 miało Pravzidlowa dokumentacje mapowa i projekt
wniesiony na grunt. Stan taki dezaktualizuje many, które
Drzecież kosztowały Skarb Państwa miliony złotych. Należy
wydać zarządzenie i pilnować jego wykonania, aby każda
nowa budowa przed oddaniem jej w użytkowanie była
wniesiona na mapy na koszt budującego.
Bronisław Machnik (Katowice) — przedstawia stan wy
konania many zasadniczej dla obszaru górnośląskiego
okręgu przemvsloweg∩. iest przy tym zdania aby mapa
ta nrzez wniesienie na nia granic własności mogła być rów
nież mapa ewidencji gruntów.
Paweł Niemczyk (Warszawa) — podał, że zgodnie
z uchwała Prezydium Rady Ministrów, aktualizacja mapy
zasadniczej należy do wojewódzkich rad narodowych: omó
wił sprawy koordynacji robót mierniczych: wynagrodzeń,
norm i taryfikatorów; system akordowy zapewne trzeba
bedzie odrzucić, nie uwzględnia on bowiem faktu, że
w dziedzinie geodezji przy pracach polowych często decy
duje pogoda, która nieraz uniemożliwia prace, na przykład
rv>y⅛ — brak widoczność, ulewne deszcze itn.: istnieje dą
żenie do ustalenia jednolitej scalonej ceny wykonania 1 ha.

Przewodniczący narady mgr Leon Dyrda, na prawo mgr inż.
Edward Mecha

nych nie dało pożądanych efektów. Udział geodety przy pro
jektowaniu urządzeń podziemnych dał dodatnie efekty.
*

Następnie głos w dyskusji zabierali:
ZubeIewicz — wiceminister gospodarki ko
munalnej, który Ustqsunkowal się do głosów w dyskusji
i przedstawił zamierzenia resortu dla okresu 1971—1975.
— Stanisław Pachuta — przewodniczący Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, który przedstawił znaczenie narady
i wykorzystanie części zgłoszonych na niej wniosków w
pracach prowadzonych przez SGP przed VI Kongresem
Techników Polskich.
— Bronisław Lipiński — przewodniczący Sekcji Geodezji
Miejskiej SGP, który omówił charakter narady i dał ocenę
przebiegu dyskusji z punktu widzenia przyszłej sesji proble
mowej geodezji miejskiej. Przedstawił on zebranym projekt
uchwały, jaka została przyjęta po dyskusji i wprowadzeniu
poprawek.
— Michał

*
W czasie obrad czynna była wystawa, na której pokazano
kolejne etapy prac geodezyjnych prowadzące od zdjęcia
lotniczego do mapy, a więc kolejno: zdjęcia lotnicze, ich
uczytelnianie i pomiary uzupełniające, pierworys sytua
cyjny> Pierworys wysokościowy, a wreszcie mapa zasadnicza
(druk). Pokazany był również stan wykonania mapy zasad
niczej na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Ciekawe były również przykłady map ewidencji gruntów,
map ewidencji budynków, numeracji budynków.
Z narzędzi geodezyjnych pokazano 2 wykrywacze urzą- .
dzeń podziemnych, polskiej konstrukcji, a mianowicie wy
krywacz urządzeń podziemnych WTR-5 oraz wykrywacz
STU-2. Wystawiono również przyrząd do pomiaru tempe
ratury przymiaru wstęgowego, wykonany jako pomysł ra
cjonalizatorski w WPGGK w Katowicach.

Antoni Wróblewski (Warszawa) — omówił Organizacie
geodezji na terenie Warszawy gdzie rozdzielenie admini
stracji geodezyjnej od wykonawstwa dało korzystne efekty
gospodarcze, prace geodezyjne sa tańsze, a czas ich wvkr'nania trwa krócei: wprowadzenie sv≈temu cen Scalonveh
Powinno przynieść znaczne oszczędności, taryfikatory i ka
talogi norm należy odrzucić.

Zygmunt Szwed (Onole) — poruszył współprace słnżbv
geodezyjnej z innymi działami technicznymi Posnodarki
miejskiej, jak budownictwo, kanalizacja, komunikacja itp.
Bronisław Bucewicz (Warszawa) — poruszył sprawy ka
tastru uzbrojenia terenu i postawił wniosek, aby materiały
dotyczące tras ulic i urządzeń podziemnych wyłączyć z ewi
dencjonowania w powiatowych biurach geodezji i aby prze
nieść ich ewidencję na szczebel wojewódzki.

Zbigniew Rurkiewicz (Warszawa) — podkreślił, że zasto
sowanie fotogrametrii do inwentaryzacji urządzeń podziem-

Przemawia przewodniczący SGP dr Stanisław Pachuta
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Miernikiem tym mierzy się bezpośrednio temperaturę
samego przymiaru a nie temperaturę otoczenia. Spośród
instrumentów geodezyjnych wystawione były 2 pionowniki
optyczne, a mianowicie pionownik optyczny przerzucany
„góra-dół” ZNL Wilda, o dokładności 1 mm na 60 m i pio
nownik optyczny „góra” ZPL Zeissa o dokładności 1 m
na 100 m.
*

W obradach i dyskusji brało łącznie udział niemal
80 uczestników, spośród których:
30 reprezentowało wojewódzkie przedsiębiorstwa geode
zyjne gospodarki komunalnej,
23 — reprezentowało prezydia wojewódzkich rad na
rodowych,
22 — reprezentowało miejskie pracownie geodezyjne,
— 3 reprezentowało zarządy gospodarki terenami z wo
jewództwa katowickiego.
Wśród uczestników konferencji znajdowali się liczni
przedstawiciele miast wydzielonych z powiatów, jak na
przykład: Częstochowa, Pruszków, Gliwice, Bielsko-Biała,
Bytom·, Ruda Śląska, Zabrze, Cieszyn, Kielce, Zawiercie.
Na zakończenie podajemy tekst uchwały przyjętej przez
uczestników narady.
Uchwała narady technicznej na temat problemów rozwoju
geodezji miejskiej odbytej w dniach 17 i 18 grudnia
1970 roku w Katowicach

Reprezentujący służbę geodezyjną resortu gospodarki
i Stowarzyszenie Geodetów Polskich uczestnicy narady,
realizując wskazania uchwał II Plenum KC PZPR o potrze
bie · intensywnego i selektywnego rozwoju gospodarki oraz
przebudowie struktury procesów inwestycyjnych, zauważają
możliwość i potrzebę podjęcia w realizacji zadań miejskiej
służby geodezyjnej skoncentrowanej i kompleksowej dzia
łalności gospodarczej w dostosowaniu do specyfiki wyko
nawstwa geodezyjnego.
Zasady skoncentrowanej i kompleksowej działalności gos
podarczej sprecyzowane w uchwałach KC PZPR, a obejmu
jące „grupy zakładów połączonych ze sobą więzami prze
twórstwa i nastawionych na wytwarzanie nowoczesnych
produktów finalnych... jeżeli ich wyroby mają powszechne
zastosowanie i służą podniesieniu poziomu technicznego pro
dukcji przemysłowej”, w działalności miejskiej służby geo
dezyjnej dotyczą zabezpieczenia w wysokiej jakości doku
mentacji i obsługi geodezyjnej wszystkich zainteresowanych
podmiotów gospodarki narodowej oraz podniesienia poziomu
technicznego produkcji przez wpływ na skrócenie cyklów
inwestycji miejskich i zapewnienie dzięki — między inny
mi — ewidencji uzbrojenia terenu sprawnych warunków
eksploatacji inwestycji.
Efektywna realizacja skoncentrowanej i kompleksowej
działalności gospodarczej miejskiej służby geodezyjnej wy
maga jednak podjęcia szeregu beznakładowych lub nisko
nakładowych przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, spre
cyzowanych w niżej wymienionych wnioskach narady.
I. W zakresie wytyczenia kierunków realizacji zadań
resortowych uczestnicy narady uznają za celowe:

1) zabezpieczyć bardziej efektywną realizację zadań re
sortu w miastach i osiedlach drogą odpowiedniego dostoso
wania organizacji resortowej służby geodezyjnej przez:
— wyodrębnienie ekonomiczne i prawne jednostek spra
wujących funkcje organów administracji, w odniesieniu do
zadań posiadających w warunkach gospodarki socjalistycz
nej charakter koordynacyjny i gospodarczy, mając między
innymi na uwadze możliwość wykonywania nadwyżki
drobnych robót geodezyjnych w ramach terenowych zespo
łów usług oraz koordynowania całokształtu współzależnych
spraw projektowych i geodezyjnych w ramach zreorganizo
wanej komisji doradczej resortu do spraw projektowych;
— skierowanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw
na pełniejszą, szybszą i bardziej hierarchicznie uporządko
waną realizację zadań resortowych,
2) wyłączyć z obowiązku zgłaszania i rozdziału geodezyjne
roboty resortowe, zgłaszając do koordynacji bilans mocy
produkcyjnej i bilans robót,
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3) ujednolicić obowiązujący w resorcie system płac
i system rozliczeń za roboty drogą likwidacji — między
innymi — taryfy opłat i rozciągnięcie na działalność całej
służby jednolitego cennika; zrealizować i skomasować
system obowiązujących norm na roboty geodezyjne i. zwe
ryfikować taryfikator kwalifikacyjny,
4) dokonać doboru jednolitych w całej służbie kryteriów
programowania i rozliczania zadań,
5) wprowadzić:
— technicznie i ekonomicznie uzasadnione zmechanizo
wanie robót i celowe użycie środków transportu i łączności,
— scentralizowany rozdział środków i ułatwienie w na
bywaniu drobnego sprzętu i materiałów,
— rozciągnięcie przepisów bhp na działalność całej
służby i modernizację norm zaopatrzenia w sprzęt i odzież
ochronną;
6) dla zwiększenia efektywności wykorzystania czasu
pracy ludzi, maszyn i urządzeń, wprowadzić zmianowość
wykonywania robót i stworzyć odpowiednie warunki so
cjalne zatrudnionej kadrze;
7) poddać naukowemu rozpracowaniu zagadnienie racjo
nalnego prowadzenia i wszechstronnego wykorzystywania
zasobów geodezyjno-kartograficznych jako źródła wielo
stronnej informacji gospodarczej;
8) przekazać zorganizowanym organom służby geodezyj
nej uprawnienia organów administracji w zakresie postę
powania administracyjnego i karno-administracyjnego, wy
dając jednocześnie w tym samym zakresie resortowe prze
pisy wykonawcze;
9) ograniczyć ilość i skorelować treść instrukcji technicz
nych, nadając im charakter pomocniczy do jednoznacznie
obowiązujących i opublikowanych w trybie Polskich Norm
tolerancji dokładnościowych i przedmiotowych, co do pro
duktu finalnego, zapewniając równocześnie bieżące zaopa
trywanie organów służby w wydawane przepisy tech
niczne;
10) tworzyć dostatecznie wyposażone regionalne pracownie
kartograficzno-reprodukcyjne, eliminujące w pierwszym
rzędzie przestarzałe techniki kreślenia map i reprodukcji
Ozalidowych.
II. Prawidłowa i efektywna realizacja zadań resortowych
wymaga:

1) w zakresie ewidencji gruntów stopniowego wprowa
dzania prawnego stanu granic jako warunku niezbędnego
dla prawidłowej gospodarki terenami oraz środka umożli
wiającego wykorzystanie ewidencji gruntów dla ujawnienia
praw podmiotowych i przedmiotowych nieruchomości w
księgach wieczystych, przy równoczesnym ponownym
określeniu form współdziałania geodezji z sądami, biurami
notarialnymi i organami do spraw wywłaszczeń;
2) znowelizowania przepisów o rozgraniczaniu nierucho
mości;
3) opracowania zestawu problematyki miejskiej wyma
gającej kartograficznego ujęcia, ze szczególnym uwzględ
nieniem spraw związanych z gospodarką terenami i wypo
sażeniem w urządzenia inżynieryjne;
4) wydania przepisów technicznych i prawnych z zakresu
ewidencji budynków rozpracowujących metodologię prze
jęcia istniejących materiałów i efektywnego prowadzenia
ewidencji w przyszłości;
5) wydania odpowiedniej rangi aktów normatywnych
z zakresu projektowania, lokalizacji, tyczenia, inwentary
zacji powykonawczej i ewidencji urządzeń nad- i podziem
nych, obejmując ich działaniem wszystkie miasta i osiedla;
6) współudziału służby geodezyjnej w opracowaniu miej
scowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów
realizacyjnych oraz nałożenia obowiązku geodezyjnego opra
cowywania tych planów;
7) pewnego uregulowania w trybie postępowania admi
nistracyjnego całokształtu czynności technicznych i praw
nych, związanych z geodezyjną obsługą budownictwa;
8) rozbudowy bazy naukowo-technicznej i doświadczalnej
dla naukowego rozpracowania awangardowych zadań re
sortu i regionów w zakresie geodezji miejskiej.

Zdjęcia: Marian Kawecki — Sosnowiec

Branżowa Komisja Wynalazczości
resortu rolnictwa
i wyniki jej działalności w 1970 r.
W roku 1970 Branżowa Komisja Wy
nalazczości resortu rolnictwa, działa
jąca przy Departamencie Urządzeń
Rolnych, rozpatrzyła i zajęła stanowi
sko odnośnie do następujących pozycji
wynalazczych i naukowo-badawczych,
zainicjowanych i zrealizowanych przez
geodetów kadry urządzeniowo-rolnej
resortu rolnictwa oraz pracowników
naukowo-technicznych Instytutu Geo
dezji i Kartografii Politechniki War
szawskiej, w ramach planów rozwoju
nauki i techniki Departamentu Urzą
dzeń Rolnych Ministerstwa Rolnictwa.
1. Wskaźnikowa metoda szacunku
porównawczego gruntów scalanych,
oparta na wartości bonitacyjnej i przy
datności rolniczej gleb — opracowa
na przez mgr Stanisława Wrzochola
i inż. Sławomira Dawidziuka.
2. Urządzenie do projektowania dzia
łek — wynalazek opracowany przez
mgr inż. Karola Szeligę.
3. Sposób układania rejestrów pomiarowo-klasyfikacyjnych po scaleniu
według klasyfikacji gleboznawczej bez
względu na przyjęte zasady szacunku
porównawczego gruntów scalanych —
opracowany przez mgr Stanisława
Wrzochola i inż. Sławomirą Dawidziuka.
4. Sposób usuwania deformacji ma
teriałów kartograficznych na drodze
fotomechanicznej — opracowany przez
mgr inż. Andrzeja Skurzaka.
5. Tablice do obliczania wartości
szacunkowych gruntów scalanych —
opracowana przez mgr Stanisława
Wrzochola i Sławomira Dawidziuka.
6. Drogi transportu rolnego na te
renach nizinnych, wyżynnych i gór
skich — praca naukowo-badawcza
podjęta przez zespół pracowników
Wydziału Geodezji WSR w Olsztynie
pod kierunkiem doc. dr inż. Andrze
ja Hopfera.
7. Sposób projektowania i oblicza
nia figur geometrycznych o żądanej
wielkości powierzchni i wartości sza
cunkowej oraz urządzenie do stosowa
nia tego sposobu — projekt wynalaz
czy opracowany przez geodetę Jerze
go Tomaszewskiego.
8. Elektromechaniczny sposób po
miaru
długości i obliczania po
wierzchni figur prostych na płaszczyź
nie oraz urządzenie do stosowania te
go sposobu — projekt wynalazczy
opracowany przez inż. Waldemara Widora.
9. Składana tyczka miernicza — pro
jekt wynalazczy opracowany przez inż.
Jana Morycińskiego.
10. Technika uzupełniania map ewi
dencyjnych rzeźbą terenu i ich wy
korzystanie w zakresie projektowania
urządzeniowo-rolnego — praca nauko
wo-badawcza wykonana przez zespół
pracowników IGiK.
11. Program sporządzania na ma
szynie GEO-2 wykazów gruntów w
jednostkach administracyjnych według
grup rejestrowych oraz system ewi
dencjonowania gruntów i aktualizo
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wania operatów ewidencji gruntów —
praca naukowo-badawcza podjęta przez
zespół pracowników IGiK.
12. Instrukcja użytkowa kalkulacyj
nej maszyny elektrycznej ELKA, ty
pu 21 i 25 (dla obliczeń geodezyjnych
wykonywanych w rolnictwie) — wy
konawca mgr inż. Zbigniew Zorski
(Instytut Geodezji Wyższej i Astro
nomii Geodezyjnej PW).
*

W 1970 r., podobnie jak w latach
poprzednich, Branżowa Komisja Wy
nalazczości resortu rolnictwa opraco
wała tematykę i projekt planu prac
naukowo-badawczych i wynalazczych
na 1971 r. związanych z wprowadza
niem postępu technicznego i organiza
cyjnego do wykonawstwa prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, który zo
stał zaakceptowany przez dyrekcję
Departamentu Urządzeń Rolnych.
Tematyka (zadania) planu przedsta
wia się następująco:
1. Drogi transportu rolnego na te
renach nizinnych (określenie optymal
nych wskaźników nasycenia drogami
transportu rolnego w toku wykony
wania prac urządzeniowo-rolnych —
temat zapoczątkowany w 1970 r.) —
wykonawca Wydział Geodezji Urzą
dzeń Rolnych WSR w Olsztynie.
2. Badanie i ustalanie zmian struk
tury użytków rolnych i rolniczej przy
datności gleb w gospodarstwach indy
widualnych, dokonywanych przez rol
ników po scaleniu ich gruntów, oraz
skutków tych zmian (efektów ekono
micznych) — przewidywany wykonaw
ca zespół pracowników Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

w Puławach oraz Departament Urzą
dzeń Rolnych Min. Rolnictwa.
3. Uwzględnienie kryteriów i sposo
bów walki z erozją przy opracowywa
niu projektów scaleń gruntów — prze
widywani wykonawcy: zespół pracow
ników WSR w Lublinie przy udziale
Instytutu Mechanizacji i Elektryfika
cji Rolnictwa oraz Instytutu Melio
racji i Użytków Zielonych Min. Rol
nictwa.
4. Ustalenie zakresu i kierunku prac
związanych z mechanizacją i automa
tyzacją rejestrowania danych dotyczą
cych gospodarki ziemią i przetwarza
nia tych danych (ewidencja gruntów,
karty gospodarstw itp.), przewidywa
ny wykonawca — IGiK przy udziale
wojewódzkich biur geodezji.
5. Opracowanie systemu zautomaty
zowanego projektowania działek sca
leniowych w obrębie kompleksu —
wykonawca IGiK.
6. Opracowanie programu realizacji
procesu scalania gruntów na elektro
nicznej maszynie cyfrowej GEO-2 —
wykonawca IGiK.
7. Opracowanie zasad stosowania
metod reprodukcji kartograficznej pra
cy sporządzania map podkładowych
przeznaczonych do projektowania róż-,
nych urządzeń rolnych, przewiβywany wykonawca — zespół pracowników
Departamentu Urządzeń Rolnych.
8. Opracowanie techniki uczulania
folii kartograficznych warstwami dwuazowanymi i dostosowanie do kopio
wania map oraz dokumentów karto
graficznych — wykonawca zespół pra
cowników Pracowni Technologii Map.

J. Zgierski

Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej
między Instytutem Geodezji AGH
a WPGGK w Katowicach
W dniu 10 października 1970 r. w
siedzibie Wojewódzkiego Przedsiębior
stwa Geodezyjnego Gospodarki Ko
munalnej w Katowicach prof. inż. Mi
chał Odlanicki Poczobutt w imieniu
Instytutu Geodezyjnego AGH i mgr
inż. Hubert Rak, dyrektor WPGGK w
Katowicach dokonali aktu uroczyste
go podpisania umowy o współpracy
naukowo-technicznej między wymie
nionymi instytucjami.
Umowa podpisana została w obec
ności aktywu przedsiębiorstwa, przed
stawicieli: podstawowej organizacji
partyjnej, rady zakładowej, koła za
kładowego SGP, klubu techniki i ra
cjonalizacji oraz dyrekcji przedsiębior
stwa.
Dyrektcr H. Rak, wskazując na wie
lokierunkową
specyfikę
produkcji
przedsiębiorstwa, podkreślił w niej
szczególny udział nowych metod pra
cy. W przedsiębiorstwie istnieje pra

cownia reprodukcyjna, pracownia elek
tronicznych
obliczeń
geodezyjnych
(GEO-2), opracowuje się również ma
py Zagadnieniowe. Realizacja inwesty
cji GOPU jak i specyficzny charakter
tutejszego zurbanizowanego regionu
nie pozostają bez wpływu na przekrój
asortymentowy robót, wymagając sto
sowania najnowszej techniki. Dyrektor
podkreślił, że realizacja tych zadań
wymaga dużego wysiłku załogi i że
niemały wkład włożyli tu też absol
wenci Akademii Górniczo-Hutniczej.
Przedstawiając perspektywicznie dal
szy rozwój przedsiębiorstwa dyrektor
H. Rak zaznaczył, że wykonanie po
ważnych zadań przedsiębiorstwa w
przyszłym planie 5-letnim możliwe
będzie głównie dzięki wprowadzaniu
i doskonaleniu nowoczesnej techniki,
podniesieniu organizacji pracy w opar
ciu o szeroko stosowaną informację
naukowo-techniczną.
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„Jeśli zważyć, że w najbliższym cza
sie powstanie na naszym terenie za
kład badań i doświadczeń dla nowych
technologii, że ma być założona pra
cownia terrofotogrametryczna i co
najważniejsze ma nastąpić stały wzrost
mocy przerobowej w jeszcze bardziej
zróżnicowanych asortymentach robót,
to jest sprawą oczywistą, że współ
praca naukowo-techniczna z Uczelnią
nabiera coraz większego znaczenia” —
konkluduje mówca.
Z kolei zabrał głos dyrektor Insty
tutu Geodezji AGH prof, dr inż. Μ.
Odlanicki-Poczobutt, zwiedziwszy uprzednio przedsiębiorstwo, wyraził się
z pełnym uznaniem dla osiągnięć za
łogi, która, dysponując skromnymi
środkami, w szczupłych warunkach
lokalowych, uzyskała niewspółmiernie
duże efekty produkcyjne. Prof. Odlanicki zapewnił ze swej strony o dale
ko idącej pomocy ze strony Uczelni w
postaci konsultacji naukowej, będąc
przekonany, że taka właśnie zsynchro
nizowana współpraca jest nakazem
chwili i gwarantuje uzyskanie jak naj
lepszych efektów. Szczególnie obiecu
jącymi mogą być wzajemne kontakty
w zakresie stosowania terrofotogrametrii, dla której nasz uprzemysłowiony
okręg stawia wyjątkowo trudne za
dania. Prof. Odlanicki zapewnił o po
mocy w zakresie udostępnienia, znaj
dującej się na Uczelni literatury spe
cjalistycznej, informacji naukowo-tech
nicznej dla przeszkolenia pracowników
w niektórych specjalnościach. Z dru
giej strony uważa, że należałoby wy
korzystać dla potrzeb Instytutu nie
które osiągnięcia przedsiębiorstwa w
zakresie reprodukcji kartograficznej.
Porozumienie podpisane przez oby
dwie strony zawiera w skrócie nastę
pujące zobowiązania:

Ze strony WPGGK w Katowicach:

— informować Instytut o ważniej
szych i trudniejszych problemach te
chniczno-produkcyjnych i udostępniać
do badań naukowych wyniki pomia
rów, sprzęt itp.,
— przyjmować pracowników i stu
dentów Wydziału Geodezji AGH na
staże zawodowe, praktyki specjalistycz
ne, wycieczki fachowe.
Ze strony Instytutu:

— sprawować opiekę naukową nad
studentami i badaniami prowadzonymi
w WPGGK, a szczególnie zapewnić
doradztwo mającej powstać komórce
zaplecza naukowo-technicznego,
— przyjmować pracowników delego
wanych przez WPGGK na wewnętrzne
kursy i staże w Instytucie oraz udo
stępniać w ramach działalności informacyjno-naukowej posiadany własny
sprzęt.
*

Po spełnieniu toastów w miłej ko
leżeńskiej atmosferze, zebrani wymie
nili uwagi i spostrzeżenia dotyczące
jak najlepszych form przyszłej współ
pracy, właściwych rozwiązań organiza
cyjnych oraz ustalili wstępnie kolej
ność zarysowujących się tematów, in
teresujących obie strony.
Należy mieć nadzieję, że podpisanie
porozumienia, ujmującego w konkret
ne ramy organizacyjne dotychczasowa,
fragmentaryczną współpracę pozwoli
na rozwiązanie wielu problemów te
chnologicznych.
Inż. Zdzisław Malchar

Współpraca Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych
WSR w Olsztynie z WBGiUR w Gdańsku
Współpraca naukowo-techniczna pla
cówek naukowych i naukowo-dydak
tycznych z jednostkami produkcyjny
mi staje się coraz bardziej nieodzow
nym instrumentem prawidłowego ukie
runkowania działalności poszczególnych
branż gospodarczych. Przybiera ona w
praktyce najróżnorodniejsze formy od
luźnych kontaktów tych jednostek, przez
zlecenia na rozwiązanie pojedynczych
tematów, do najbardziej Wszechstron-'
nej formy krótko- i długotermino
wych umów.
Wydział Geodezji i Urządzeń Rol
nych WSR w Olsztynie od początku
swej działalności dydaktyczno-nauko
wej utrzymuje ścisłe kontakty z jed
nostkami produkcyjnymi. Z uwagi na
specjalizację kontakty te rozwijane są
od lat z wojewódzkimi i powiatowymi
biurami geodezji i urządzeń rolnych.
Od kilku już lat nawiązane zostały
ścisłe kontakty i współpraca pomię
dzy WBGiUR w Gdańsku i Wydzia
łem Geodezji i Urządzeń Rolnych
WSR w Olsztynie.
W początkowym okresie przedmio
tem współpracy były
zagadnienia

132

związane z dopływem kadry inżynier
skiej do pracy w wojewódzkim i po
wiatowych biurach geodezji Wybrzeża
Gdańskiego. Chodziło przede wszyst
kim o odpowiednią organizację prak
tyk dyplomowych i opiekę nad dyplo
mantami; organizację odpowiednich
stanowisk pracy oraz zabezpieczenie
odpowiednich warunków bytowych dla
absolwentów podejmujących pracę na
terenie woj. gdańskiego.
W miarę upływu czasu, wzajemne
kontakty przekształciły się w regular
ną, systematyczną współpracę przy
noszącą obustronne korzyści. W ro
ku 1968, pomiędzy Wydziałem Geodezji
i Urządzeń Rolnych i WBGiUR w
Gdańsku zawarta została umowa o
współpracy na lata 1968—1970. Klau
zule umowy określały ramy tej współ
pracy na wielu płaszczyznach.
Umowa zobowiązywała WBGiUR w
Gdańsku do systematycznego organi
zowania na swoim terenie dyplomo
wych praktyk produkcyjnych dla stu
dentów Wydziału i udzielania pomocy
w uzyskiwaniu danych i podkładów
mapowych Uczelni dla celów dydak

tycznych i naukowych. Uczelnia na
tomiast zobowiązała się do uwzględ
nienia w programie prac naukowych
niektórych tematów związanych z re
gionem gdańskim oraz prowadzenia te
matów prac inżynierskich i magister
skich zaproponowanych przez WBGiUR
w Gdańsku.
W okresie objętym umową o wza
jemnej współpracy WBGiUR w Gdań
sku organizowało corocznie na swoim ·
terenie dyplomowe praktyki produk
cyjne, zapewniając studentom odpo
wiednie warunki i fachową opiekę.
W czasie trwania praktyk, stu
denci — oprócz normalnego realizo
wania programu praktyki — zbierali
dane do swych prac dyplomowych.
Przy klasyfikacji tych materiałów po
mocy i fachowych wskazówek udzie
lali pracownicy inżynieryjno-technicz
ni WBGiUR w Gdańsku, które zapro
ponowało Uczelni kilka tematów prac
dyplomowych, i dzięki wzajemnym
konsultacjom i współpracy w ich pro
wadzeniu, większość z nich wykorzy
stana została w praktycznej działal
ności biura.
W okresie lat 1968—1970 studenci
wykonali 7 prac dyplomowych zwią
zanych tematycznie z woj. gdańskim.
Obejmowały one aktualne zagadnienia
prac biura, a wśród nich takie jak:
— inwentaryzacja stanu władania i
użytkowania wraz z opracowaniem
studiów towarzyszących dla dwóch
mikroregionów woj. gdańskiego,
— opracowanie założeń gospodarczo-Przestrzennych dla dwóch obiektów
objętych programem scalenia,
— opracowanie projektu wyłączeń
niektórych terenów nie zainwestowa
nych z granic
administracyjnych
miast.
Teren woj. gdańskiego stał się także
obszarem działalności
Studenckiego
Koła Naukowego Geodezyjnych Urzą
dzeń Rolnych. WBGiUR w Gdańsku
czynnie pomogło w zorganizowaniu
studenckiego obozu naukowego w ro
ku 1969, dostarczyło także niezbędnych
materiałów i danych do realizacji pro
gramu naukowego. W nadchodzącym
sezonie wakacyjnym organizowany jest
kolejny obóz naukowy, tym razem
wspólny z Kołem Naukowym Studen
tów Prawa Uniwersytetu Poznań
skiego.
Wpływ współpracy obu instytucji
zaznacza sie również w dopływie ka
dry geodetów na Wybrzeże Gdańskie.
Ci absolwenci Wydziału Geodezji i
Urządzeń Rolnych, którzy jako prak
tykanci poznali rejon gdański i jego
specyfikę, z reguły podjęli, po ukoń
czeniu studiów, pracę w wojewódz
kim lub powiatowych biurach geodezji
woj. gdańskiego.
W latach 1968—1970 jednostki te za
trudniły łącznie 15 absolwentów Uczel
ni z Olsztyna, którzy w poważnym
stopniu wzmocnili fachową obsadę,
szczególnie w powiatach. Zapotrzebo
wanie na geodetów z wyższym wy
kształceniem było i jest nadal znacz
nie większe od rzeczywistego dopły
wu, w związku z czym WBGiUR w
Gdańsku ufundowało dla studentów
stypendia, które są jedną z form gwa
rancji dopływu kadr. W roku 1968, za
pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i
Leśnictwa WRN ufundowano 3, a w
1970 r. — 4 stypendia.

Bezpośrednio współpraca WBGiUR
z Wydziałem Geodezji i Urządzeń Rol
nych WSR w Olsztynie na płaszczyź
nie naukowej i technicznej przedsta
wia się głównie:
— w czynnym uczestnictwie przed
stawicieli WBGiUR na zebraniach
naukowych Zespołu Problemowego
Wydziału Geodezji i Urządzeń Rol
nych,
— w wygłaszaniu referatów nauko
wych przez pracowników Wydziału w
WBGiUR w Gdańsku oraz wygłasza
niu referatów opracowanych przez
pracowników tegoż Biura na zebra
niach naukowych w Olsztynie,
— w udostępnieniu przez WBGiUR
danych i podkładów mapowych do
prac badawczych, prowadzonych na
Wydziale.
Należy stwierdzić, że współpraca
Uczelni z WBGiUR w Gdańsku, kon
tynuowana na zasadzie zawartej umo

wy, przyniosła obu stronom duże ko
rzyści.
Dotychczasowe doświadczenia z tej
współpracy wykazały, że może być ona
jeszcze rozszerzona bardziej, głównie
przez szersze wykorzystanie wysoko
kwalifikowanych kadr obu stron w
rozwiązywaniu złożonych problemów
geodezyjno-urządzeniowych.
Dobre rezultaty i obustronne ko
rzyści takiej współpracy, jak również
dalsze perspektywy jej rozwoju spo
wodowały, że zawarta została ponow
nie, tym razem wieloletnia umowa o
dalszej współpracy Wydziału Geodezji
i Urządzeń Rolnych WSR w Olszty
nie z WBGiUR w Gdańsku, która zo
stała
podpisana
w
październiku
1970 roku i obejmuje lata 1970—1975.
Mgr inż. Stanisław Goraj
Wydział Geodezji WSR — Olsztyn
Mgr inż. Antoni Nalepa
WBGiUR — Gdańsk

Nagroda konkursowa Kongresu FIG 1971
— dla młodych inżynierów
Na Sesji Komitetu Permanentnego
FIG w Bernie, w 1961 r. C. Denn,
członek
Stowarzyszenia
Geodetów
Angielskich zaproponował, aby z oka
zji każdego kongresu FIG ustanowić
nagrodę za najlepszy referat lub naj
lepszą pracę fachową nadesłane przez
młodych inźynierów-geodetów ze sto
warzyszeń zrzeszonych w FIG. Gra
nica wieku „młodych” określona zosta
ła na 35 lat. Propozycja ta, sformu
łowana jako wniosek Biura FIG, zo
stała jednomyślnie przyjęta.
Na X Kongres FIG w 1962 r. — nie
nadesłano żadnej pracy. Na XI Kon
gres w 1965 r. nadesłano ich 9, na XII
Kongres FIG w 1968 r. w Londynie
ubiegało się o nagrodę 2 młodych
geodetów.
Biuro FIG na lata 1970—1972 rozpi
sało na XIII Kongres FIG w 1971 r.,
który ma się odbyć w Wiesbaden, kon
kurs z „nagrodą Kongresu FIG 1971 r.”
podając poniższe warunki uczestnicze
nia w tym konkursie:
1) nagroda 2000 DM (marek zachodnioniemieckich);
2) do uczestnictwa w konkursie są
uprawnieni wszyscy młodzi inżynierowie-geodeci ze stowarzyszeń zrzeszo
nych w FIG, urodzeni w 1936 r. i
młodsi;
3) tematy nie są narzucone, przed
kładane referaty powinny być jednak
z zakresu objętego pracami komisji
technicznych FIG grupy B „Pomiary,
fotogrametria i kartografia”, a więc
z zakresu: Komisji 4 — Pomiary kar
tograficzne, Komisji 5 — Instrumenty
i metody pomiarów, Komisji 6 — Po
miary dla celów inżynieryjnych;

4) zgłoszona praca musi być orygi
nalna, nigdzie dotąd nie publikowana
i powinna obejmować od 3000 do 5000
słów;
5) praca musi być napisana na ma
szynie (po jednej stronie arkusza), mu
si być na odpowiednim poziomie i mu
si być dostarczona w jednym z trzech
języków roboczych FIG: niemieckim,
angielskim, francuskim (w 3 egzempla
rzach);
6) prace z poświadczeniem danych
dotyczących osoby autora (załącznik)
przez przewodniczących stowarzyszeń
zrzeszonych w FIG, stwierdzających,
że zachowane są warunki wymieniane
w punktach 2 i 4 muszą być dostar
czone w terminie do dnia 1 maja 1971
r. wiceprezesowi komisji technicznych
grupy B, dr inż. E. Ewaldowi pod ad
resem 6110 Dieburg, Aschaffenburger
Str. 18. Prace nadesłane w terminie
późniejszym udziału w konkursie nie
biorą.
W skład jury konkursu wchodzą:
członkowie Biura FIG, przewodniczący
komisji technicznych 4, 5 i 6, przewod
niczący Stowarzyszenia Geodetów NRF,
dyrektor kongresu (możliwe jest do
kooptowanie do jury rzeczoznawców).
Nagroda będzie wręczona zwycięzcy
podczas uroczystości otwarcia kongre
su, przez prezesa FIG. Zwycięzca w
konkursie będzie zaproszony (na koszt
Biura FIG) do udziału w kongresie i
będzie miał możność wygłoszenia swe
go referatu. Streszczenie pracy w 3 ję
zykach zostanie opublikowane w Biu
letynie FIG.
Decyzja jury nie może być kwestio
nowana, jakkolwiek droga prawna nie
jest wykluczona.

Wykaz imprez naukowotechnicznych planowanych
na rok 1971 w państwach
obozu socjalistycznego
Bułgaria

1. 25—26 marca 1971 r. — Sofia —
konferencja naukowo-techniczna na
temat aktualizacji planów osiedli.
2. Wrzesień 1971 r. — Plovdiv —
spotkanie naukowo-techniczne w cza
sie trwania międzynarodowych targów
w Plovdiv.
3. Październik 1971 r. — Warna —
II Międzynarodowa Konferencja Nau
kowo-Techniczna na temat techniki
obliczeniowej w geodezji.
4. Listopad 1971 r. konferencja na
ukowo-techniczna na temat organizo
wania kompleksów rolniczo-przemy
słowych.
Czechosłowacja

1. Wrzesień 1971 r. — Brno — IX
Giełda Usprawnień (w czasie trwania
międzynarodowych targów).
2. IV kwartał 1971 r. — międzyna
rodowa konferencja naukowo-technicz
na na temat automatyzacji robót geo
dezyjnych.
Jugosławia

1. Wiosna 1971 r. — Belgrad — kon
ferencja naukowo-techniczna na temat
działalności kartograficznej w Jugosła
wii.
NRD

1. 22—24 kwietnia 1971 r. — Drezno
— II konferencja z zakresu geodezji
inżynieryjnej na temat optymalizacji
tras przy zastosowaniu elektronicznego
przetwarzania danych.
2. 23—24 kwietnia 1971 r. — Pocz
dam — konferencja naukowo-technicz
na na temat pomiarów Wielkotowarowych gospodarstw rolnych.
3. 7—8 maja 1971 r. — Poczdam —
konferencja na temat roli pomiarów
katastralnych w rozwoju socjalizmu
w NRD.
4. 20—21 maja 1971 r. — Drezno —
konferencja naukowo-techniczna na
temat dokształcania kadr geodezyj
nych.
Węgry

1. 1 maja 1971 r. Gyor — konferen
cja ogólnogeodezyjna.
2. 2 października 1971 r. — konfe
rencja fotogrametryczna na temat map
Wielkoskalowych i zagęszczenie sieci
fotogrametrycznej.
ZSRR

1. 22—28 Iipca 1971 r. — Moskwa —
VII. narada przedstawicieli stowarzy
szeń geodezyjnych państw socjalistycz
nych.
2. 28.VII,—14.VIII.1971 r. — Moskwa
— Kongres Międzynarodowej Asocja
cji Geofizyki i Geodezji.
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Pole trójkąta

P = -AB-CD = 2r2
2

MDAN

A oto inny typ rozwiązania.
Z warunków zadania wynika, że
P = 2.tf2
ale

r2ctg2 (45 — α∕4)ctgα∕2 = 2πr2

P = —■ sina
2
AB = 2a sin a/2
p = «(1 + sina/2)
P=τp

ctg2 (45 — a/4) tg 2 (45 — a/4) = 2π
podstawiamy

45 — α∕4 = β

Rozwiązanie zadania nr 88

ą więc

P
P

Zadanie nr 88 posiada dwa następu
jące rozwiązania. Dla kąta ostrego

skąd
Pi
P=2π —
P2
pi = 2πP

αl = 30o32'
r1 = 20,11 m

oraz dla kąta rozwartego:
(1 + sin a/2)2 = π sina
Przekształcenie tego równania prowa
dzi do równania 3 stopnia względem
sin a/2, dającego podane już wyżej
rozwiązania.

α2 = 99o08'

r2 = 28,03 m
Spośród 22 nadesłanych odpowiedzi
8 zawiera oba rozwiązania. Nadesłali
je koledzy: Witold Kuckiewicz z War
szawy, Paweł Bednarz z Kozienic, któ
rzy nadesłali po trzy różne warianty
dające oba rozwiązania, Ryszard Szo
stek z Wrocławia, Zbigniew Sanigorski z Wrocławia, Krystyna Turzynska
z Wrocławia, Andrzej Mółka z Nowe
go Sącza, Grupa Pomiarowa Rzeszow
skiego Okręgowego Przedsiębiorstwa
z Machowa i Andrzej Jasiak z Pozna
nia.
Oto rozwiązanie Zbigniewa Sanigórskiego z Wrocławia (rys. 1).
AB — 2rctg(45 —a/4)

CD = rctg(45-a/4)ctga/2

*

skąd

_. A
gL_
*
= 2π
tg’/?(l-tg2/?)
tg3 — tg/5 H— = 0
π

π tg3/?— jitgβ-∖- 1 = 0

Rozwiązanie tego równania prowa
dzi do podanych wyżej wartości ai
i α2 oraz r1 i r2.

W wyniku losowania nagrodę od
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w
postaci wydawnictwa „Zarys historii
i organizacji społecznych geodetów
polskich”. — otrzymał kol. Paweł Bed
narz z Kozienic.
■ Nagrody dodatkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, w postaci
książek otrzymali koledzy: Ryszard
Szostak z Wrocławia,· Zbigniew Sanigórski z Wrocławia, Andrzej Mółka z
Nowego Sącza, Andrzej Jasiak z Poz
nania, Grupa Pomiarowa RzOPM —
z Machowa.

St. J. T.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 88 NADESŁALI
Grzegorz Krawczyk (Szczecin), Witold
Kuckiewicz (Warszawa), Kazimierz Masek
(Puiawy), Stanisław Jaskowiec (Opole), Pa
weł Bednarz (Kozienice), Wiktor Pietrulan
(Szczecin), Henryk Kasiński (Sandomierz),
Ryszard Szostak (Wrocław), Zbigniew Sa-

nigórski (Wrocław), Józet Zdyb (Gdańsk),
Krystyna Turzyńska (Wrocław), Longin
Strutynski (Blachownia Śląska), Remigiusz
Szczepaniak (Warszawa), Saturnin Zygmunt
(Bytom), Kamil Kasprzycki (Bielsko-Biała).
Ksawery Malewicz (Radomsko), Andrzej

Mółka (Nowy Sącz), Henryk Liberek (Ja
rocin Pozn.), Machów — Kombinat Siarki —
Grupa Pomiarowa RzOPM (Rzeszów). An
drzej Jasiak (Poznań), Edmund Musiał (Ra
domsko), Józef Majkuniak (Radom).

Zadanie nr 93

NAGRODA

Różnica dwóch boków trójkąta a i b
przeciwległych kątom a i β równa się
promieniowi r okręgu wpisanego w
ten trójkąt.
Kąt a = 60°.
Znaleźć pozostałe kąty trójkąta.
Dane:

Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci wydawnictw „Zarys
historii organizacji Społecznych Geode
tów Polskich” — od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.

BC= a

AB = b
0D = 0E=τ
a—b = r
Zadanie nadesłał kcl. Roman Arab
ski z Łodzi.
Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 10 maja 1971 roku.
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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.

«H ∖⅛SE0P US∣AZEE

GEODEZJA I KARTOGRAFIA (Mcskwa)

Nr 7 — lipiec 1970 r. —L. A. Ka
sz i n, B. G. Rost — Organizacja
pracy w produkcji topograficzno-geodezyjnej na naukowej podstawie. B.
N. Nejman. Jubileuszowy przegląd
racjonalizacji produkcji. G. J. Boro
dulin — Przegląd współczesnej apa
ratury Swiatlodalmierczej. — G. P.
Rajzman, A. E. Borisow —
O współczynnikach refrakcji ziemskiej
na małych odległościach. — Przodow
nicy pracy komunistycznej — Odgłosy
na artykuł B. S. Kuzmina pt. O pod
stawach metodologicznych zadania wy
równania. — S. P. Glinskij —
50 lat Moskiewskiej Politechniki topo
graficznej . — F. F. Lysienko —
Jeden ze sposobów oceny stopni;!
starzenia się mapy. — B. G. Bogda
now — Metoda kontroli terenowej
dowiązania zdjęć lotniczych. — L. W
Szuchi n a
— Wyniki porównania
dwóch
programów
fOtotriangulacj i
analitycznej. — Μ. J. Burow, B. A.
Nowakowskij
— Uwzględnienie
nieszczelnego przylegania płyty foto
graficznej przy
opracowaniu anali
tycznym zdjęć fototeodolitowych. —
W. J. S o k o ł o w — Próba użytkowa
nia fotogrametrii naziemnej w pracach
inżynieryjnych. — A. J.. Mietielk i n — Zastosowanie fotogrametrii na
ziemnej przy badaniu modelu szalun
ku pneumatycznego. — A. W. Post
nikow — O
dokładności pokazu
czynników treści na mapach historii
świata starożytnego i średniowiecza.
— Μ. J. Nikiszow — Nowy pow
szechny atlas rolnictwa. — A. W.
S z i ł o w — Zastosowanie poliwinyloWochlorkowej taśmy do naklejania i
druku map geograficznych.

Nr 8 — sierpień 1970 r. — A. Sz.

Tatewian — Pewne metody i
schematy konstrukcji sieci poligono
wej II klasy i poligonizacji technicz
nej. — B. J. Z a r u b i n, D. P. Kor a b 1 e w, A. W. K o t k o w, T. W.
Czerwniczan — Próba produkcyj
nego zastosowania
światłodalmierza
ZEITSCHRIFT
FÜR VERMESSUNGSWESEN
Nr 7 — lipiec 1969 r. — W. Beck

— Elementy informacyjne na mapach
topograficznych. — H. Wolf — Two
rzenie modelu w geodezji trójwymia
rowej. — H. Ebner — Sprawdza
nie dokładności wyrównania przy
uproszczonych założeniach, za pomocą
modeli nadrzędnych. — W. Br in
do pke — Postępująca automatyza
cja *fotogrametrycznych zdjęć wysoko
ściowych. — B. W i 11 e — Dokład
ność kalibrowania łat bazowych i ni
welacyjnych dwuobrazowymi kompa
ratorami Breithaupta. — Kr. M ic h a j 1 o V i ć — Racj onalne wyrów
nanie pojedynczych figur trójkąto
wych.
Nr 8 — sierpień 1969 r. — W. Ho fman, L. Hallermann i inni —
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TD-2. — -A. P. Ekomasow — Za
stosowanie światłodalmierza precyzyj
nego w założeniu geodezyjnej siatki
realizacyjnej. — J. E. Dońskich —
Nawiązanie punktów poligonizacji do
znaków ściennych. — Μ. S. Uspien
ski j, W. W. Garewskij — Obniże
nie powierzchni w rejonach eksploa
tacji złóż gazonośnych. — D. A. Sinielnikow — Doświadczenia pra
cy partii kompleksowej. Ju. K. Wol
kow. — Doświadczenia z prac ekspe
dycji zdjęć Stereofotogrametrycznych.
G. F. Lysow — Metoda rektyfikacji
libel instrumentów geodezyjnych. —
F. F. Lysienk o, W. Μ. Makiej e w — Założenie sieci blokowych za
pomocą wyrównania odrębnego ele
mentów orientacji zewnętrznej zdjęć
lotniczych i współrzędnych punktów
terenowych. — D. E. P a t e n k o, L W.
Oberemok — O wpływie tempera
tury na odległość ogniskowej kamery
fOtoteodolitu. — W. J. Jaguszkin
— Zlodowacenia i ich zobrazowanie
na mapach topograficznych. — N. K.
Berezniew, W. A. Szatochin —
Grawerowanie fotochemiczne w tech
nologii odnawiania map topograficz
nych. — W. Ja. Michajlow —
Kształcenie w fotografice na uczel
niach geodezyjnych. — G. L. Ajzensztejn — Urządzenie do utrwalania
linii kropkowanych za pomocą przy
rządów uniwersalnych. — N. Μ. T ie
re chow — Atlasy szkolne — krajo
znawcze. — A. W. Kamenieqkij
— Mapy typu agitacyjno-propagandowego. — J. G. Asmus — Atlas
obszarów ssaków ZSRR. — E. G.
Siergunin1 W. P. Tichonow —
Metoda stwarzania optycznogęstego
obrazu oparta na zasadzie światłorozproszenia. — Podręcznik geodezji in
żynieryjnej dla studentów wydziałów
hydrotechnicznych na uczelniach. —
— L. A. Bogomolow — Konfe
rencja naukowa MIIGAiK. Bibliogra
fia.
Mikołaj Modrynski

Przegląd literatury geodezyjnej w 1968
roku.
Nr 9 — wrzesień 1969 r. — F. S i mmerding — Użycie i pochodzenie sło
wa kataster. W. Sander — Ten
dencje rozwojowe fotogrametrii stoso
wanej do pomiarów własnościowych.
— K. Kraus — Włączenie naziem
nych elementów pomiaru do fotogra
metrycznych pomiarów katastralnych.
— L. Schuller — Nowoczesne me
tody pracy w gospodarce rolnej. —
W. Kick — Geodezja i kolejnictwo.
— P. Schmidla — Nowe metody
pomiaru przy budowie tuneli. — D.
Mahn — Wniesienie granicy spor
nej na mapy katastralne.
Nr 10 — październik 1969 r. — R.

Sigl — wyznaczenie azymutu za po
mocą równoczesnych obserwacji sate
litów z dwu stanowisk. — K.R. Koch
— A.J. Pope — Wyrównanie me

todą najmniejszych kwadratów z wa
riantem zerowym. — H. J. Gotschalk — Wpływ mikrotopografii na
grawimetrycznie wyznaczone poziome
gradienty siły ciążenia. — F. Halmos
— Możliwości stosowania żyroteodolitów
do dokładnego wyznaczenia azymutu.
— E. Gotthardt — Obciążenie pa
mięci przy algorytmie Gaussa i meto
dzie Cholesky’ego. — O. Weber —
Wyznaczenie
kątów
kierunkowych
przez powtarzanie. — D. Grothenn
— Aktualizacja urzędowych map topo
graficznych na przykładzie kilku
państw środkowoeuropejskich. — Elek
tromagnetyczny pomiar odległości i re
frakcja atmosferyczna.

Vermessungs technik
Nr 11 — listopad 1969 r. — Ange-

Iiev — Geodezja i kartografia Buł
garii w latach władzy ludowej. —
G. Straub — Rozwój dokumentacji
nieruchomości instrumentem państwo
wego kierowania użytkowaniem grun
tów — H. U. Sandig — Nawiązanie
poszczególnych obiektów do sąsiednich
gwiazd na zdjęciach nieba — W.
Pau li — Zalety pochylanego reflektoru przy elektrooptycznym pomiarze
długości. — K. Arnold — Wyznacze
nie anomalii grawitacyjnych na pod
stawie obserwacji satelitów. — H.
Klapustein — Program rachunko
wy do wykorzystania przy pomiarze
kominów. — H. Schramm — Uwagi
do użycia precyzyjnego pionu zenitalnego PZL do optycznego przenoszenia
punktu w pionowych szybach kopal
nianych. — K. Dressier — Ryso
wanie profili Stereoautografem 1318
EL Zeissa z Jeny. — K. Pillkahn
— Ręczny radiotelefon UFT 430/31 z
nowym urządzeniem plecakowym i
drugim głośnikiem mikrofonowym. —
D. Boschann i R. Koschnicke
— Autokontrola i rozwiązanie korektury w procesie sporządzania map to
elementy systemu bezbłędnej pracy w
kartografii.
Nr

12

—

grudzień

1969

r.

—

G. Reichardt — Wyniki i cele za
dań badawczych w służbie geodezyjneq. — R. E g e r — Problemy przy po
miarze długich boków przyrządami
elektrooptycznymi. — G. Heene — Za
sady przewidywania błędów w tech
nicznych projektach geodezyjnych. —
G. Zacher — Program obliczeń pla
nów siatek małym komputerem Cellatron SER 2. — Μ. Heenebach i
R. Schulze — Kontrolne pomiary
komina Lippendorf w czasie budowy.
— W. Keller. — badanie przydat
ności prawa pierwiastkowego w karto
grafii geograficznej. — W. Bliss —
Rekonstrukcja autostrad z pomocą fo
togrametrii. — H. Freese — Czyn
ności katastralne dla melioracji —
— H. Lang — Wpływ przyziemnej
warstwy powietrza na krótkie fale od
ległości.
Mgr inż. W. Chojnicki
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Uwagi do teorii przetwarzania zdjęć fotogrametrycznych

Przy rozważaniu podstaw przetwarzania fotogrametrycz
nych zdjęć lotniczych napotykamy na tak zwany warunek
Czapskiego, zwany również warunkiem Scheinpfluga. Mówi
on, że dla uzyskania ostrości obrazu konieczne jest, aby
płaszczyzna zdjęcia, główna płaszczyzna obiektywu (trakto
wanego jako nieskończenie cienki) oraz płaszczyzna ekranu
przetwornika przecinały się wzdłuż jednej prostej, przy
czym jedna para punktów musi być optycznie sprzężona
(to znaczy musi spełniać równanie soczewek). Pomimo wy
raźnego sformułowania, że chodzi w tym przypadku
o ostrość obrazu, można się spotkać z błędną oczywiście
opinią, że warunek powyższy wynika z praw perspekty
wy.
W podręcznikach fotogrametrii warunek Czapskiego nie
jest uzasadniony w sposób wyczerpujący; uproszczenie po
lega na przyjęciu założenia, że obrazem płaszczyzny leżą
cej w przestrzeni przedmiotu jest płaszczyzna w przestrzeni
obrazu. Dalej znajdujemy bezsporny już dowód, że obie te
płaszczyzny przecinają się wzdłuż prostej leżącej w płasz
czyźnie głównej obiektywu.
Oprócz tego pragnę zwrócić uwagę, że teoretycznie rzecz
biorąc, idealny obiektyw pozwala na jednoznaczne odwzo
rowanie utworów przestrzennych, gdyż każdemu punktowi
w przestrzeni przedmiotu odpowiada punkt w przestrzeni
obrazu. Należy jednak podkreślić, że wykorzystanie powyż
szej właściwości nie jest praktycznie możliwe ze względu
na to, że w fotogrametrii (i w ogóle w fotografii) korzy
stamy z rzutu środkowego fotografowanego przedmiotu na
płaszczyznę kliszy, nie mamy natomiast możliwości utrwa
lania obrazów przestrzennych zbudowanych według praw
optyki geometrycznej.
W przypadku zdjęć wykonywanych dla celów topogra
ficznych byłoby to niemożliwe również dlatego, że decydu
jące tu kryterium ostrości jest zbyt mało czułe (co pozwa
la na stałe ustawienie płaszczyzny obrazu kamery lotni
czej ,,na nieskończoność”). Rysunek 1 przedstawia prosty \
tego dowód.

cięcia płaszczyzny zdjęcia z płaszczyzną główną obiektywu.
Szukamy obecnie równania linii l, nie zakładając, że bę
dzie ona linią prostą, która będzie odwzorowaniem prostej
l, zgodnym z równaniem soczewek.
Równanie prostej 1 napiszemy w formie:
a
y = τnx + a, gdzie m = tgα = —
(1)

Weźmy na prostej 1 dowolny punkt P o współrzędnych x,
y. Współrzędne sprzężonego optycznie punktu P' będą wy
znaczone przez równanie soczewek, które w ujęciu anali
tycznym przyjmie postać:
1 _ 1

1

(2)
y
y' f
oraz przez warunek, by punkt P' leżał na prostej PO, co
można wyrazić w formie:
x
x'
(3)
y
y,
Z zależności (1), (2), (3) otrzymamy:
,
fy
ɑ)
y =-------x,, = f(y
—-—
-----(4)
f—y
m(f-y)
W równaniach (4) y występuje jako parametr; po jego
wyrugowaniu otrzymamy zależność między x, a y’, która
będzie poszukiwanym równaniem linii Γ. Po nieskompliko
wanych przeróbkach otrzymamy:
χ, _ af
(5)
Q—f X
Q—f

Biorąc pod uwagę, że
ɑʃ
,
-------- = o

<?

oraz, ze
m= —
a—f--------------------------------- S
równanie linii Γ możemy ostatecznie napisać w formie:
b
b „
y' -------- x' — b lub y' = m'x' — b, gdzie m' = tgβ = -~ (6)
s

S

Z otrzymanych równań wynika, że:
1) obrazem prostej 1 jest prosta Γ,
2) obie proste przecinają się w punkcie S (gdyż dla obu
prostych przy y = O, y' = O, x = x' = OS = — S,
3) w szczególnym przypadku, gdy prosta 1 jest prosto
padła do osi optycznej, prosta 1' jest również prostopadła
do osi optycznej (m = m' = 0).
Analityczny dowód warunku Czapskiego został w ten
sposób przeprowadzony
Dalsze geometryczne właściwości odwzorowania za pomocą
idealnego obiektywu

z jego osią optyczną. Oś x jest śladem płaszczyzny głów
nej obiektywu. Załóżmy także, że punkty A i A' są optycz
nie sprzężone, to znaczy spełniają warunek soczewek.
Przez punkt A prowadzimy dowolną prostą l, którą na
leży traktować jako ślad płaszczyzny zdjęcia prostopadłej
do powierzchni rysunku. Punkt S jest śladem prostej prze

Praktyczne możliwości i potrzeby fotogrametrii sprawiły,
że zajmuje się ona niemal wyłącznie wzajemnymi zależnościami utworów geometrycznych w płaszczyznach zdjęcia,
terenu i planu, a więc w płaszczyznach przecinających
perspektywiczną wiązkę promieni.
Obecnie chcę wskazać na ciekawe właściwości odwzoro
wania, za pomocą idealnego obiektywu, utworów geome
trycznych leżących w płaszczyźnie przechodzącej przez oś
optyczną. Jedną ∣z takich właściwości jest rozpatrzony do
piero co warunek Czapskiego. Zagadnienie to można ująć
szerzej.
Na podstawie znanych właściwości równania soczewek
oraz praw kolineacji środkowej można łatwo zauważyć dla
obecnie omawianego przypadku następujące powiązania:
1) oś kolineacji pokrywa się ze śladem płaszczyzny głów
nej obiektywu,
2) środek kolineacji leży na osi kolineacji i pokrywa się
ze środkiem obiektywu,

3) osie wzajemne leżą w odległości ogniskowej od osi
kolineacji, na tych prostych znajdują się punkty zbiegu,
4) pary punktów optycznie sprzężonych są z punktu wi
dzenia kolineacji środkowej parami punktów odpowiednich,
5) dla szczególnego przypadku kolineacji środkowej, w
którym środek kolineacji leży na osi kolineacji, odległości
punktów odpowiednich spełniają równanie soczewek, w któ
rym wielkość ogniskowej jest równa odległości osi wza
jemnych od osi kolineacji.
Wykorzystując powyższe zależności można łatwo wyzna
czyć graficznie położenie dowolnego punktu obrazu (przed
miotu) znając ogniskową i położenie punktu przedmiotu
(obrazu) lub też wyznaczyć ogniskową znając położenie obu
punktów.
Nawzajem — można wykorzystać właściwości wynikają
ce z równania soczewek dla analitycznego wyrażenia za
leżności między położeniem punktów figur pozostających
w kolineacji środkowej, przy środku kolineacji leżącym na
osi kolineacji. Są to zależności następujące:

według praw optyki geometrycznej znajdują się w zależ
ności, którą przez analogię można nazwać kolineacją prze
strzenną, której płaszczyzna pokrywa się z płaszczyzną

<,

w tym przypadku f wyraża odległość między osiami wza
jemnymi a osią kolineacji.
Dla ilustracji podaję dwa przypadki odwzorowania koła
wpisanego w kwadrat; Odwzorowaniie to spełnia zarówno
prawa optyki geometrycznej jak i kolineacji środkowej
(rys. 2).
Uogólniając, można potraktować podane wyżej figury ja
ko przekroje utworów przestrzennych i wysunąć twierdze
nie, że utwory przestrzenne i ich odwzorowania zbudowane

główną obiektu, a równoległe do niej płaszczyzny wzajemne
oddalone są o długość ogniskowej.
*

Na zakończenie raz jeszcze należy zaznaczyć, że omawia
ne właściwości mają tylko znaczenie teoretyczne. Nawet
w przypadku zdjęć przedmiotów bliskich, możliwa do po
myślenia jednoobrazowa fotogrametria warstwowa, wyko
rzystująca kryterium ostrości, nie ma szans zastosowania
praktycznego.

Teoria o dwustosunku czterech elementów i przejście z niej
do przetwarzania zdjęć lotniczych

KONRAD PIRWITZ
Kiclce

Poważną rolę w studiowaniu fotogrametrii odgrywa geo
metria rzutowa, która daje teoretyczne podstawy niektórym
działom fotogrametrii. Szczególnie jest to widoczne w fo
togrametrii jednoobrazowej, przy rozpatrywaniu przetwa
rzania zdjęć lotniczych. Z własnego doświadczenia mogę
stwierdzić, że kluczem do właściwego zrozumienia teorii
przetwarzania jest dobre przyswojenie teorii o dwustosun
ku . czterech elementów zasadniczych utworu wymiaru
pierwszego.
W swoim czasie spotkałem się z bardzo przekonującym
podaniem wjrprowadzenia wzorów na dwustosunek w książ
ce B. Hallerta „Photogrammetry” i wydaje się, że celowe
jest rozpowszechnianie tego wzoru. Stąd bez zmiany ozna
czeń powtórzę to wyprowadzenie:
Pęk prostych przecinamy dowolnymi prostymi I i It od
powiednio w punktach ABC D i A1 B1 C1 D1. Kąty po
między promieniami a, b, c, d możemy oznaczyć jako ab,
be, cd. Udowodnimy, że dwustosunek
AC AD
sin ac sin ad
— :----- jest równy dwustosunkowi--------- : - ------BC BD
sin bc sin bd
a ten z kolei równa się:
J1C1

J1Di

D1C1

B1D1

co w wyniku daje:
JC

JD _ J1C1

J1D1

BC ’ BD ~ ^I⅛C~1 ' B1D1
Dla przeprowadzenia dowodu wystawiamy z punktu S
prostą prostopadłą h do prostej l. Powierzchnie odpowied-

Rys. i

nich trójkątów ABS, BCS, ADS, BDS możemy obliczyć
dwukrotnie, raz elementarnym wzorem korzystając z pod
stawy i wysokości, drugi — korzystając z boków i funkcji
sinusowej. kąta między tymi bokami. Porównując takie po
wierzchnie piszemy:
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AC-Ii
2
BC-h
2

SA -SC sinac
2
SB-SCsinbc
2
SA-SDsinbd
2

AD -h
2
BD -h
SB-SDsinbd
2
2
Po podzieleniu odpowiednich równań otrzymamy:
AC
SAsinae
BC
SB sin bc.
AD
SA sir. ad
BD
SB sin bil
i dalej:
AC AD
sinac sin ad
BC ’ BD
sinbc s-nbd
W ten sam sposób rozumując Udowodnimy dla odpowiednie’!
czterech punktów A1 B1 C1 D1 leżących na prostej I1, że
A1C1 A1D1
sɪnɑe sina</
B1C1 B1D1
sin be sinb</
czyli
AC AD
A1C1 A1D1
sinac
sina</
BC BD
B1C1 B1D1
sin be
sinb</
lub w skrócie:
(ABCD) = (A1B1C1D1) = (abed) — const.
Ta podstawowa zasada, na której opiera się rzutowość, jest
następująco określana: dwa utwory są rzutowe, gdy każ
demu elementowi jednego utworu odpowiada jeden ele
ment utworu drugiego i gdy dwustosunek czterech elemen
tów jednego utworu jest równy dwustosunkowi odpowied
nich czterech elementów drugiego utworu.
W geometrii rzutowej spotykamy się z twierdzeniami
opisowymi, które, nie poparte wzorem matematycznym,
nie zawsze są trwale przyswajane. Dlatego, pomijając za
warte w podręcznikach fotogrametrii te opisowe twierdze
nia o rzutowości utworów I i II wymiaru, proponuję naj
pierw rozważenie związków analitycznych, a potem cyto
wanie odpowiedniego do tych związków twierdzenia. Tu
znów posłużę się wiadomościami z książki B. Hallerta.
I tak po zapoznaniu się z teorią dwustosunku łatwo jest
wykazać analityczną transformację współrzędnych pomię
dzy dwoma prostymi rzutowymi.

Po przekształceniach można uzyskać pewne uproszczenia
tak że wzór przyjmie postać:

ax' + </
x =--------b.vz + 1

Liczba współczynników wynosi tu trzy, a są one kombina
cją danych współrzędnych trzech punktów. W ten sposób
określona jest współrzędność między dwoma prostymi rzu
towymi.
I w tym miejscu czas jest już podać opisowe twierdzenie
Staudta: „Pomiędzy dwoma utworami podstawowymi wy
miaru I istnieje jedna i tylko jedna rzutowość, w której
trzem elementem jednego utworu odpowiadają trzy ele
menty utworu drugiego”.
Oczywiście ze względów praktycznych rzutowość utwo
rów podstawowych wymiaru II, a w tym rzutowość po
między płaszczyznami, ma szczególne znaczenie w fotogra
metrii. Współrzędność analityczna pomiędzy punktami
dwóch płaszczyzn rzutowych ma wiele wspólnego z oma
wianą rzutowością utworów wymiaru pierwszego i też jest
charakteryzowana za pomocą równań liniowych. Ponieważ
położenie punktu na płaszczyźnie jest określone przez dwie
współrzędne x i y. to dla jednej pary punktów będą wy
stępowały zawsze dwa równania typu:

Ax' + By'+C
Dx' + Ey' 4 1
Fx' + Gy' +H
y~ Dx' + Ey' + 1
Czyli rzutowość między dwoma płaszczyznami jest jedno
znacznie określona, jeśli znamy wartości ośmiu współczyn
ników. Określenie tych współczynników wymaga zestawie
nia czterech par równań dla czterech par punktów położo
nych na dwóch płaszczyznach rzutowych. Warunkiem ko
niecznym rozwiązania jest to, aby trzy punkty płaszczyzny
nie leżały na jednej prostej. A teraz znów odpowiednie
miejsce, aby zacytować podstawowe twierdzenie, że „po
między dwoma utworami podstawowymi utworu wymiaru
II (płaszczyznami) jest określona jedna i tylko jedna rzu
towość przez cztery pary elementów (punktów) odpowied
nich pod warunkiem, że żadne z trzech nie należą do jed
nego utworu wymiaru I (prostej).
I jeszcze warto wrócić do podstawowτych pojęć, jak perspektywiczność i rzutowość. Otóż B. Hallert w cytowanym
już podręczniku tłumaczy obrazowo te pojęcia w zastoso
waniu do fotogrametrii. Mianowicie przykładem perspektywiczności jest zdjęcie lotnicze w momencie ekspozycji, to
znaczy:
zdjęcie

Wykorzystując stałą wartość dwustosunku napiszemy, że:
AC AD
A1C1 A1D1
BC ' BD
B1C1 - B1D1
gdy z kolei pomierzymy współrzędne odpowiednich punk
tów, będziemy mogli wartość dwustosunku wyrazić nastę
pująco:
xt-x1 xt-x1 _ x'3-x'l Xj-x',
xt-x1 ' X1-X2
Xt-X1 ’ Xt-X1
Jeżeli przyjmiemy, że trzem punktom leżącym na jednej
prostej odpowiadają trzy punkty na drugiej, to jest oczy
wiste, że dla każdego innego czwartego punktu położonego
na jednej prostej musi być zawsze odpowiadający punkt
na drugiej prostej, który spełnia powyższe równanie. To
zńaczy mając współrzędne punktów ABCD oraz punktów
A1 B1 C1 możemy za pomocą cytowanego równania określić
współrzędne punktu D1.
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1) każdemu elementowi (punktowi) jednego utworu (pro
stej płaszczyzny) jest podporządkowany jeden i tylko jeden
element utworu drugiego i
2) każde dwa podporządkowane sobie elementy (punkty)
przynależą do jednego elementu utworu trzeciego (pro
stej — promienia).
Jeżeli zamkniemy przysłonę przy położeniu perspektywi
cznym, wtedy zniknie wiązka promieni w kamerze i wy
stąpi ważna zależność między punktami zdjęcia i terenu,
zwana rzutowością.
W tym przypadku rzutowość jest bezpośrednim następ
stwem perspektywiczności. I ta zależność rzutowa nie znik
nie nawet, gdy zdjęcie nie będzie znajdowało się w położe
niu perspektywicznym.
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Pomiar miejskiej sieci poligonizacji precyzyjnej
przy zastosowaniu dalmierza mikrofalowego Telemetr RG-IO
Założenie klasycznej sieci poligcnizacji precyzyjnej w
mieście jest zawsze zadaniem trudnym ze względu na ogra
niczoną swobodę projektowania, a następnie trudną reali
zację projektu. Szczególnie miasta powiatowe ze względu
na specyficzną zabudowę, bardzo ruchliwe ulice przeloto
we, wąskie i krótkie niejednokrotnie ulice boczne oraz luź
ną zabudowę z ogrodami w najbliższej okolicy miasta spra
wiają wiele kłopotów projektantom sieci poligonowej. Na
leży tu jeszcze dodać, że punkty triangulacyjne, do których
zgodnie z instrukcją należy nawiązywać ciągi poligonowe,
znajdują się często daleko poza terenem zainteresowania,
a dojście do nich ciągsmi poligonowymi zmusza wykonawcę
do zakładania wielu punktów nie zawsze potrzebnych do
dalszego Cpracowania terenu.
Możliwość zastosowania dalmierzy mikrofalowych do po
rn, aróte odległości w sieciach poligonowych bardzo uprasz
cza to zagadnienie, zarówno w fazie projektu, jak i reali
zacji, aczkolwiek pewne problemy, jak np. duży ruch ulicz
ny, jest nadal przeszkodą w pomiarach, jednak mniejszą niż
przy pomiarze taśmą lub paralaktycznie.
W Zakładzie Pomiarów Podstawowych IGiK prowadzone
są prace nad zastosowaniem dalmierzy elektromagnetycz
nych w celu opracowania właściwych technologii pomiaro
wych dla różnych prac geodezyjnych. Taka technologia
opracowana zastała między innymi w 1969 roku dla zakła
dania osnów tzw. „pcligonotriangulacji” przy zastosowaniu
dalmierza świetlnego „Kristał" lub też dalmierzy o podob
nych parametrach technicznych. Należy tu zaznaczyć, że po
miar odległości dalmierzem świetlnym, uzależniony od do
brych warunków atmosferycznych, tzn. opady deszczu, śnie
gu lub mgła całkowicie pomiar uniemożliwiają. Najbardziej
celowe ze względów ekonomicznych jest zastosowanie do
pomiaru sieci poligonowej dalmierzy radiowych, ponieważ
tymi dalmierzami pomiar jest zawsze możliwy wyłączając
wybitne złe warunki atmosferyczne, które zwykle są więk
szą przeszkodą dla obserwatora niż dla instrumentów.
Ze względu na parametry techniczne najbardziej odpo
wiednim dalmierzem radiowym do pomiaru osnów poligo
nowych jest dalmierz produkcji polskiej Telemetr RG-10.
Nie oznacza to, że inne dalmierze radiowe produkowane
przez znane firmy zagraniczne byłyby nieodpowiednie do
tej pracy, ale innych dalmierzy polska służba geodezyjna
na razie nie posiada,
Mikrofalowy dalmierz Telemetr RG-IO jest całkowicie
stranzystorowaną i unowocześnioną wersją dalmierza Tele
metr RG-1. W skład podstawowego kompletu dalmierza
wchodzą jak zwykle dwie stacje, z tym że są to stacje wy
mienne, z których każda przez proste przełączenie może
spełniać funkcję stacji głównej lub stacji pomocniczej.
Komplet pomiarowy Telemetru RG-10, może składać się
również z kilku stacji dobranych tak, by możliwy był po
miar we wszystkich kombinacjach w obu kierunkach.
Doboru współpracujących stacji w komplecie dokonuje
producent, w przypadku Telemetru RG-10 — Warszawskie
Z-kłady Radiowe „Rawar”, a opinie o prawidłowości pra
cy dalmierza wydaje Instytut Geodezji i Kartografii.
Przeprowadzone w Zakładzie Pomiarów Podstawowych
IGiK badania modelu, następnie prototypu i serii prototy
powej dalmierzy typu Telemetr RG-10 pozwoliły określić
ich parametry techniczne jak i użytkowe. Miarą dokładno
ści pomiaru boku Telemetrem RG-10 jest błąd standardo
wy. Błąd ten określa dokładność pomiaru odległości w jed
nym kierunku, tzn. bez zmiany funkcji stacji dalmierza,
a wyrażony jest wzorem:
M, = ± (2,4 + 0.4D∙ 10~5) cm

Podczas wykonywania pomiaru odległości w obydwu kie
runkach, tzn. przy zmianie funkcji każdej stacji, można
traktować otrzymane w ten sposób pomiary jako niezależ

ne. W związku z tym dokładność średniej odległości obli
czonej na podstawie dwóch niezależnych pomiarów jest:
1 Ms
m<l = ±
'

√2

W przeciętnych warunkach wyniki zawarte w granicach
Ms otrzymuje się w około 70% przypadków, w granicach
2Ms w 20% przypadków oraz w granicach 3Ms w 10%
przypadków. Błąd przekraczający 3Ms może występować
tylko przy źle wykonywanej obserwacji. Dalmierzem Tele
metr RG-10 można mierzyć odległości od kilkudziesięciu
metrów do ponad 30 km. Jednak ze względu na właściwo
ści techniczne (duża moc sygnału) nie należy go używać
do pomiaru boków krótszych niż 0,5 km. Zarówno para
metry techniczne, jak i zasięg pozwoliły uznać Telemetr
RG-10 przydatnym do pomiarów odległości w sieciach pań
stwowych, lokalnych i osnowach specjalnych (realizacyj
nych). Zebrane doświadczenia i wyniki pomiarów dalmie
rzami typu Telemetr RG-10 pozwoliły opracować w IGiK
Instrukcję pomiarów odległości dalmierzem mikrofalowym
Telemetr RG-10.
W celu rozszerzenia doświadczeń Zakład Pomiarów Pod
stawowych IGiK przy zastosowaniu tego dalmierza wyko
nany został na zlecenie WPGGK pomiar boków poligonizacji precyzyjnej miasta Żyrardowa. Sieć poligonowa obej
mowała około 30 punktów poligonowych, w tym 3 punkty
węzłowe, nawiązana została do 4 punktów triangulacji pań
stwowej. Przy projektowaniu zwracano przede wszystkim
Uwagę na prawidłową konstrukcję sieci poligonowej, w
związku z tym przebieg większości celowych był taki, że
nie można by ich było bezpośrednio pomierzyć taśmą lub
też paralaktycznie. Odległości do punktów nawiązujących
mierzone były bezpośrednio z potrzebnych punktów poligo
nowych, w związku z tym ich długości były ponad 1,5 km.
Trzeba tu dodać, że punkty nawiązujące położone były w
szczególnie trudnym terenie, zalesionym i na stosunkowo
dużych wysokościach. Pozostałe odległości między punktami
poligonowymi zawierały się w granicach od 500 m do 1,2 km.
Pomiary odległości wykonane zostały Telemetrem RG-10
zgodnie z Instrukcją wspomnianą wyżej. Dalmierz komparowany był przed i po wykonaniu pomiarów na krajowym
wzorcu długości — Bazie Narodowej w Skrzeszewie. Po
miary kątów załamania w ciągach poligonowych pomierzo
ne zostały przez WPGK teodolitem Theo 010. Ponadto po
mierzono kąty pionowe, na podstawie których obliczono
wysokości punktów poligonowych z dokładnością +0,1 m.
Do pomierzonych odległości wprowadzono redukcje geode
zyjne na nachylenie terenu (K1) i na średni poziom morza
(K2), według wzorów:
*
ΔΗ
K1 =
2D
Wprowadzono ponadto redukcje Odwzorowawcze GaussaKriigera, do pomierzonych odległości i pomierzonych ką
tów. Sieć wyrównana została metodą pośredniczącą w ukła
dzie państwowym na maszynie cyfrowej UMC-10.
Po przeprowadzonej wstępnej analizie dokładnościowej
założono następujące błędy średnie dla obserwacji: kąto
wych 12,5cc, liniowych ±1,8 cm dla odległości średniej
900 m. W trakcie wyrównania obliczono odwrotność pier
wiastka krakowianowego w celu określenia błędów poło
żenia punktów poligonowych. Po wyrównaniu otrzymano
dla punktów węzłowych błędy położenia punktów mp =
± 3,7 cm, dla środkowych punktów ciągów mp = 5 + 7 cm.
Wyrównanie to wykazało, że punkty nawiązujące znie
kształciły nieco sieć poligonową. Efekty dokładnościowe
byłyby lepsze, gdyby sieć była wyrównana w układzie lo
kalnym.
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Jak widać z podanych wyżej wyników, pomiar odległości
dalmierzem radiowym Telemetr RG-IO zabezpiecza całko
wicie dokładność poligonizacji precyzyjnej, a ponadto zna
komicie ułatwia projektowanie sieci poligonowej. Pomiary
odległości mimo, że wykonywane były w bardzo niekorzy
stnych warunkach meteorologicznych, podczas deszczu, lub
przy braku widoczności, nie straciły na swoich dokładno

ściach. Dużo więcej kłopotów sprawiały pomiary kątów
załamania ciągów poligonowych. Cała praca przy założeniu
tej osnowy miejskiej łącznie z wyrównaniem wykonana zo
stała w czasie o Vs krótszym niż gdyby była wykonywana
metodami klasycznymi, a dokładność punktów została za
bezpieczona.

Prof. dr inż. JURIJ ALEKSANDROWICZ MIESZCZERIAKOW (1921-1970)
19 maja 1970 r. po długiej i ciężkiej
chorobie zmarł prof. Jurij Aleksan
drowicz Mieszczeriakow, przewodni
czący Komisji „Współczesnych Ruchów
Skorupy Ziemskiej” Międzynarodowej
Asccjacji Geodezji. Zmarły — jeden
z najwybitniejszych radzieckich geo
morfologów — był kierownikiem Od
działu Geomorfologii i Paleogeografii
Instytutu ' Geografii Akademii Nauk
ZSRR. Dzięki swej szerokiej i aktyw
nej działalności na polu współpracy
międzynarodowej, szczególnie w za
kresie badań współczesnych ruchów
skorupy ziemskiej, był On znany
i wysoko ceniony, również poza grani
cami Związku Radzieckiego. I w na
szym kraju,
dzięki kilkakrotnym
swym pobytom w Polsce oraz licznym
bezpośrednim kontaktom na między
narodowych zjazdach i sympozjach
naukowych, miał duże grono znajo
mych i przyjaciół, a nawet — współ
pracowników. Bowiem sprawa, której
swe ostatnie lata w znacznej mierze
poświęcił i której nadał realne już
kształty, tj.
sprawa
opracowania
pierwszej mapy współczesnych piono
wych ruchów skorupy ziemskiej na
obszarze Europy wschodniej, wciągnę
ła do współdziałania również polskich
geodetów, geomorfologów i geologów.
Życie Ju. A. Mieszczeriakowa, choć
krótkie, było bogate w pracę i osiąg
nięcia, bo takim je sobie stworzył, mi
mo że na przeszkodzie stawało Mu
często Jego nie najlepsze zdrowie.
Ju. A. Mieszczeriakow urodził się
17 sierpnia 1921 roku w Kałudze,
szkołę średnią ukończył w Ufie. W ro
ku 1945 ukończył z odznaczeniem stu
dia
na
Wydziale
Geodezyjnym
MIIGAiK.
Po ukończeniu studiów rozpoczął
aspiranturę w Instytucie Geografii
Akademii Nauk ZSRR, którą ukończył
obroną rozprawy kandydackiej w 1950
roku. Od tego czasu do końca życia

cała Jego twórcza działalność była z
tym Instytutem związana.
Jako świetny organizator prac nau
kowych, Ju. A. MieszczeFiakow poło
żył duże zasługi dla rozwoju komplek
sowych badań współczesnych ruchów
skorupy ziemskiej w Związku Ra
dzieckim.
Znane prace naukowe prof. Ju. A.
Mieszczeriakowa i Jego wybitna rola
w zapoczątkowanych na świecie na
szerszą skalę, piętnaście lat temu, ba
daniach współczesnych ruchów skoru
py ziemskiej sprawiły, iż z chwilą gdy
w 1960 roku w Helsinkach, podczas
XII Ogólnego Zgromadzenia Między
narodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej, utworzona została — w ramach
Międzynarodowej Asocjacji Geodezji —
Stała Komisja „Współczesnych Ru
chów Skorupy Ziemskiej”, oczywiście
Jemu powierzono jej przewodnictwo.
Dzięki Niemu też Komisja ta była
jedną z najlepiej i najefektywniej
pracujących Komisji Asocjacji. Co 3
lata organizowane sympozja (Lipsk

1962, Aulanko 1965, Leningrad 1968)
dawały plon w postaci zbiorowych wy
dań przedstawionych i przedyskuto
wanych na nich komunikatów.
Kiedy Zcrganizowana została Komi
sja Akadem1Li Nauk państw socjalisty
cznych, w zakresie wielostronnego
Cpracowamia kompleksowego problemu
„Geofizyczne
Badania
Planetarne”
(KAPG), znów prof. Ju. A. Mieszczeriakow został wybrany przewodniczą
cym sformowanej w niej podkomisji
„Współczesnych
Ruchów
Skorupy
Ziemskiej” (1966), której zadaniem jest
koordynacja badań tych ruchów. On
też przewodniczył grupie roboczej
zajmującej się opracowaniem pierw
szej mapy współczesnych pionowych
ruchów skorupy ziemskiej dla obszaru
Europy wschodniej, a więc pierwszej
mapy dla tak dużej części kontynentu.
Dzięki Jego energii i umiejętności or
ganizowania międzynarodowej współ
pracy, to wielkie dzieło bliskie już jest
ukończenia. — Niestety wątłe siły Ju.
A. Mieszczeriakowa wyczerpały się
wcześniej. Zebranie owoców wielolet
niego wysiłku, którego znaczna część
należała do Niego, pozostawił innym.
Frof. Ju. A. Mieszczariakow był
człowiekiem wielkiego umysłu i serca.
Był pięknym przykładem przedstawi
ciela pokolenia wyrosłego w trudnym
dziejowo okresie. Mimo swych wybit
nie dużych osiągnięć i zasług w dzie
dzinie przez siebie reprezentowanej,
był skromny — zawsze umiał i chciał
widzieć zasługi i osiągnięcia innych.
Dawał też temu niejednokrotnie świa
dectwo.
Otwierając międzynarodowe sym
pozja naukowe zawsze wspominał
tych, którzy z tego grona w między
czasie cdeszli w bezpowrotną drogę.
Tym bardziej Jemu taka pamięć się
należy.

Tadeusz Wyrzykowski

Prace Instyiuiu Geodezji i Kartografii opublikowane w łatach (1968-1970)
Tom XV zeszyt 1/34

Julian Radecki — Tablice do. obliczania odległości zenitalnej Polaris.
Jan Ciesielski — Generalizacja osiedli miejskich na ma
pach topograficznych średndoskalowych.
Wojciech Bychawski, Andrzej Nowosielski — Obliczanie
współrzędnych terenowych punktów wyznaczanych metodą
fotogrametrii naziemnej z wykorzystaniem punktów o zna
nych współrzędnych geodezyjnych.
Tom XV zeszyt 2/35

Jerzy Bokun, Danuta Chowańska-Otyś, Maria Jędrzejew
ska, Maria Majewska — Zagadnienie rozkładu względnych
odchyleń pionu w Polsce.

Jerzy Gazdzicki — Algorytm aproksymacyjnego kreślenia
linii prostych koordynatografem automatycznym.
Stanisław Dmochowski — Jednoczesne opracowanie na
autografach posiadających osobne koordynatografy 2 lub
4 arkuszy map będących w zasięgu jednego Stereogramu.
Wojciech Janusz — Określenie podstawowych zależności
między tolerancjami w budownictwie a dokładnościami prac
geodezyjnych.
Wojciech Janusz — Wstęp do generalizacji wyników po
miarów odchyłek projektowych i odkształceń urządzeń
technicznych.
Andrzej Otys — Niektóre metody częstotliwości wzorco
wych dalmierzy elektromagnetycznych.
c.d.n.

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII — dodatek do miesięcznika PRZEGLĄD GEODEZYJNY ukazuje się pod re
dakcją andrzeja Hermanowskiego.
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UKD 711.163:625.72
STELMACH Μ. — Defining Minimum Length of Roadways
on Remembrement Area. — Przegląd Geodezyjny No 3/1971.
The author gives formulas for the probable length of roadways
and minimum amount of roadways on sets of arrable lots as well
as the coefficient of a rational system of roads. These formulas
may be used in planning sets of lots and remembrement.

UKD 528.14
NOWAK e. Graphic Method of Formulating Equations of
Errors. — Przegląd Geodezyjny No 3/1971.
The author gives a graphic method of calculating coefficients of
equations of errors. With the choice of a suitable scale and
careful construction this methods gives large possibilities of sav
ing time. Only 5∙∕∙ td '10∙∕∙ of time is needed to formulate equat
ions in comparison to the method of calculating coefficients by
computer and half of the time in comparison to the method of
calculating coefficients from nomogrammes.

UKD 528.482:69.027:622
TROJANOWSKI K. — Need of Registering Changes in
Chimneys in Mining Areas. — Przegląd Geodezyjny No 3/
/1970
This work proves the necessity of surveying chimneys in order
to register changes caused by mining exploitation. The author
proposes a simple graphic means of defining deviations of the
tops of high constructions by surveying the sinking of their
basis.
,.

UKD 528.48:621.83

ECKES K. — Surveying Service in Fitting up Steel Lead
ing Bar-Bolt Equipment in Big Dams. — Przegląd Geode
zyjny No 3/1971.
The author presents a design of a measuring equipment. It may
be used to check the flatness of track and slide surface of steel
bolts in big dams. This projected device is to assure a high
≡ccuracy of measurement.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów z dnia 21 października 1970 roku — w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 października 1958 roku — w sprawie
zasad i trybu przekazywania w ramach administracji pań
stwowej przedsiębiorstw i instytucji oraz zakładów, nie
ruchomości i innych obiektów majątkowych. (Dz. U. —

28/70—225).

Rozporządzenie reguluje sprawy:
— przekazywanie przedsiębiorstw i instytucji;
— przekazywanie zakładów;
— przekazywanie nieruchomości;
— przekazywanie innych obiektów majątkowych;
— przekazywanie czasowe zbędnych obiektów majątko
wych.
Ustawa z dnia 25 listopada 1970 roku. Prawo budżeto

we. (Dz. U. — 29/70—244).

Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 17 września
1970 roku w sprawie wprowadzenia systemu prognoz jako
podstawy do opracowywania planów 5-letnich i planów per
spektywicznych (Μ. P. — 34/70—266).

Przepisy uchwały dotyczą prognoz średnio, i długookre
sowych, obejmujących okresy od kilku do kilkudziesięciu
lat, opracowywanych w szczególności dla potrzeb planowa
nia gospodarczego. Uchwała nie dotyczy prognoz krótko
okresowych, prognoz przewidywanego wykonania planu na
określony okres kalendarzowy oraz prognoz przebiegu nie
których zjawisk koniunkturalnych o krótkich cyklach. Prog
nozy powinny stanowić integralną część systemu planowa
nia i powinny być wykorzystywane przy opracowywaniu
planów gospodarczych.
Tracą moc:
— uchwała Rady Ministrów z dnia 25.XI.1966 r. — o try
bie prac nad planem perspektywicznym oraz
— uchwała nr 255 Rady Ministrów z dnia 29.VII. 1964 ro
ku — w sprawie organizacyjno-technicznej rekonstrukcji
branż i gałęzi gospodarki uspołecznionej oraz regionów
(Μ. P. — 55/64—261).
Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techni
ki z dnia 8 października 1970 r. — w sprawie zasad spo
rządzania kalkulacji wstępnej prac badawczych. (Μ. P. —

34/70—271).
Zarządzenie reguluje zasady sporządzania kalkulacji
wstępnej prac badawczych, wykonywanych na podstawie
umów (zleceń), niezależnie od charakteru jednostki zama
wiającej oraz jednostki wykonującej te prace. Kalkulacja
wstępna służy za podstawę uzgodnienia między wykonawcą
a zamawiającym wynagrodzenia wykonawcy za pracę
(cena pracy).
Do zarządzenia dołączono wzór kalkulacji wstępnej.
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
25 kwietnia 1957 r. w sprawie utworzenia Rady Geodezyjnej
i Kartograficznej. (Dz. Urz. GUGiK — 4—5/57—14, zmiany —

3/58—9, tamże regulamin Rady). Rada została powołana jako
organ doradczy i opiniodawczy ministra spraw wewnętrz
nych w zakresie organizacyjnych, naukowo-technicznych
i ekonomicznych zagadnień geodezyjnych i kartograficznych,
a w szczególności w zakresie wniosków i projektów doty
czących: organizacji państwowej służby geodezyjnej i karto
graficznej; programowania robót; kierunków prac naukowo-badawczych; działalności wydawniczej; instrukcji technicz
nych; produkcji sprzętu geodezyjnego i kartograficznego;
nauczania i doskonalenia kadr naukowych i technicznych.
Radzie przewodniczy Prezes Głównego Urzędu. W skład Ra
dy wchodzą przedstawiciele: PAN, Politechniki Warszaw
skiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, SGP, szeregu resor
tów gospodarczych oraz 6 znawców zagadnień geodezyjnych
1 kartograficznych. Rada powinna zbierać się co najmniej
2 razy do roku.
Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za styczeń 1971 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów SGP do Zarządu
Głównego w styczniu br. wyniosły zło
tych 75 003,—.
Wypłacono w tym okresie 3 zapomo
gi na sumę złotych 27 000,—.

KRONIKA
VI Kongres Techników Polskich —
przesuniętym na początek września
1971 r.

— Główny Komitet Organizacyjny VI
Kongresu Techników Polskich, w
związku ze zmianami założeń Narodo
wego Planu Gospodarczego na lata
1971—1975, na posiedzeniu w dniu 22
stycznia 1971 roku postanowił przesu
nąć termin obrad VI Kongresu Tech
ników Polskich na początek września
1971 roku. Tak jak poprzednio ustalono,
kongres odbędzie się w Poznaniu.
Ocena użytków rolnych dla celów

scaleń gruntów. — Sekcja Geodezyj
nych Urządzeń Rolnych Stowarzyszenia
Geodetów Polskich zorganizowała w
Warszawie w dniu 21 stycznia 1971 ro
ku seminarium na temat oceny użyt
ków rolnych dla scaleń gruntów.

Ogólne zebranie sprawozdawcze Sek
cji Geodezyjnych Urządzeń Rolnych. —

W dniu 26 lutego 1971 roku, w War
szawie, odbyło się ogólne zebranie
członków Sekcji Geodezyjnych Urzą
dzeń Rolnych SGP. Na porządku obrad
postawiono takie sprawy, jak wybór
przewodniczącego i prezydium; spra
wozdanie z działalności sekcji oraz pro
jekt wytycznych do planu pracy; dys
kusja nad sprawozdaniem i wytyczny
mi; przyjęcie sprawozdania i wytycz
nych do planu pracy; wolne wnioski.
W drugiej części obrad mgr inż. Ma
rian Szymański wygłosił odczyt pt.
„Geodezyjne przygotowanie terenów
budowlanych na wsi ze szczególnym
uwzględnieniem strefy zurbanizowanej”.
Po wygłoszeniu referatu odbyła się dy
skusja.
VII Seminarium IMEKO V. Central
ny Urząd Jakości Miar w Warszawie w
porozumieniu z Podkomitetem Pomia
rów PKPA—NOT zorganizował VII Se
minarium IMEKO V, które odbyło się
w Warszawie, w dniu 21 stycznia 1971
r., w CUJiM i było poświęcone tema
tyce obrad plenarnych IMEKO V. Na
seminarium
omówiono
przesłanki,
treść, dyskusje oraz wnioski następu
jących prac plenarnych IMEKO V: 1.
Aktualne zagadnienia dotyczące wzor
ców i zależności metrologicznych (J.
Terrien — Francja), 2. Zagadnienia od
bioru i przetwarzania pomiarów przez
kalkulatory (R. Perret — Francja), 3.
Nowe metody w technice instrumental
nej (G. Μ. Hato-Jama — Japonia),
Przetworniki w pomiarach medycznych
(D. Bekkering — Holandia). Przewod
niczył seminarium dr inż. Wacław
Grądzki, referentami byli: mgr inż. Z.
Mikowski, mgr inż. E. Kuźmiak, mgr
inż. J. Szamotulski i dr inż W. Grądzki.
II Międzynarodowa Konferencja Geo
dezji Podziemnej. W dniach od 5 do

W okresie tym zmarli następujący
koledzy: Piotr Konik z Oddziału SGP
w Krakowie, lat 65, zmarł 3 stycznia
1971 r. (zawiadomienie nr 873); Bole
sław Uracz z Oddziału SGP w Kato
wicach, lat 62, zmarł 7 listopada 1970 r.
(zawiadomienie nr 874); Mikołaj Pióro
z Oddziału SGP w Kielcach, lat 59,

zmarł 3 stycznia 1971 r. (zawiadomie
nie nr 875).

14 czerwca 1971 roku odbędzie się na
Węgrzech, w Budapeszcie II Międzyna
rodowa Konferencja Geodezji Podziem
nej, której tematyka dotyczyć będzie:
geodezji górniczej, zastosowania geode
zji przy budowie tuneli, tras podziem
nych, kolei, kanałów, magazynów itp.,
a także przyrządów stosowanych w tej
dziedzinie geodezji. W toku obrad prze
widziane jest zwiedzenie: Laboratorium
Badań Geodezyjnych i Geofizycznych
Węgierskiej Akademii w Sopron; Ob
serwatorium Magnetyzmu Ziemskiego
w Tihany, gdzie uczestnicy konferencji
będą mieli możność zaznajomienia się
z kalibracją żyroteodolitów; Katedry
Geodezji Górniczej Politechniki w Mi
skolc; fabryki przyrządów geodezyjnych
MOM w Budapesszcie.

szyn biurowych i urządzeń do operacji
rachunkowych, wyposażenia stanowisk
pracy, wyposażenia stanowiska projek
tanta i konstruktora, stoiska automa
tyzacji kontroli przebiegu procesów pro
dukcyjnych. Stoiska firm zagranicz
nych: Minnesota — Europa — Szwaj
caria — urządzenia do kopiowania i po
wielania; Apeco — Włochy — urządze
nia do kopiowania; Ranx Xerox —
Anglia — urządzenie do reprografii;
Zakład Elektronicznej Techniki Obli
czeniowej w Katowicach — informacja
o systemach i przetwarzanie informacji.

Międzynarodowy Konkurs Fotogra
ficzny. — Z okazji 50-lecia istnienia

firmy szwajcarskiej WILD w Heerbrugg, która przypada w 1971 roku,
firma ta dla uczczenia tej rocznicy ogło
siła międzynarodowy konkurs fotogra
ficzny. Firma pragnęła uzyskać wiele
fotografii oryginalnych, naturalnych
i nie pozowanych, na których widoczne
są instrumenty Wilda (geodezyjne lub
fotogrametryczne), używane w warun
kach i w otoczeniu specyficznych dla
danego kraju.
Ponieważ firmie chodziło o podkre
ślenie międzynarodowego zasięgu pro
dukowanych przez nią instrumentów
konkurs był powszechny i udział w nim
mógł wziąć każdy bez względu na kraj
i narodowość.
Nagrody w konkursie ustanowione
były w wysokości: 500, 250 i 100 fran
ków szwajcarskich.
O warunkach tego atrakcyjnego kon
kursu Stowarzyszenie Geodetów powia
domiło swych członków przez oddziały
i koła SGP.
Wystawa ORGATECHNIKA 71. Ośro
dek Postępu Technicznego w Katowi
cach zorganizował wystawę w dniach
od 9 do 23 lutego 1971 r. na terenach
wystawowych ośrodka. Zasadniczym ce
lem wystawy było: pokazanie warszta
tu pracy inżyniera projektanta, kon
struktora, technologa w oparciu o naj
nowocześniejsze wyposażenie biur i pra
cowni oraz urządzenia krajowe i zagra
niczne ze wskazaniem nowych kierun
ków zmierzających do usprawnienia
i unowocześnienia prac Organizacyjno-technicznych; rozpowszechnienie naj
lepszych rozwiązań i metod w zakresie
eksponowanej problematyki; opracowa
nie wniosków w zakresie możliwości
szerokiego zastosowania eksponowanej
tematyki i opracowanie programu re
alizacji tych wniosków. W pawilonach
wystawy urządzone były stoiska: ma
szyn matematycznych, maszyn i urzą
dzeń do opracowywania tekstów, ma

KASA ZAPOMOGOWA

W styczniu 1971 roku wypłacono
4 zapomogi bezzwrotne na sumę zło
tych 4000 kolegom: z Koszalina — 2,
z Warszawy — 2 zapomogi.

Mapa gospodarcza Gwinei w ujęciu
polskiego eksperta. Niedawno odbyła

się ciekawa obrona rozprawy doktor
skiej na Wydziale Geodezji i Kartogra
fii Politechniki Warszawskiej pod prze
wodnictwem prof, dr Tadeusza Lazzariniego. Praca nosiła tytuł „Koncepcja
podstawowej osnowy geodezyjnej dla
opracowania mapy zasadniczej Gwi
nei”. Autorem tej pracy jest mgr inż.
Jerzy Felczak, który w latach 1963—
—1967 przebywał w Gwinei, początko
wo w charakterze wykładowcy w Li
ceum Technicznym, a następnie w In
stytucie Politechnicznym w Konakri.
Miał więc możność zapoznania się z po
trzebami tego kraju w zakresie map
niezbędnych dla celów gospodarczych.
Obserwacje te i wypływające z nich re
fleksje stały się podstawą wniosków
praktycznych przedstawionych w pra
cy, zapoczątkowanej jeszcze w Afryce,
a zakończonej już po powrocie do kra
ju. Praca spotkała się z wysoką oceną
recenzentów, a jej promotorem był
prof, dr Czesław Kamela, recenzenta
mi: prof. Μ. Odlanicki-Poczobutt i doc.
W Sztompke. Głos w dyskusji zabierał
doc. hab. Bogodar Winid, kierownik
Studium Afrykanistycznego na Uniwer
sytecie Warszawskim, który wyraził
słowa uznania Radzie Wydziału Geode
zji i Kartografii i autorowi za podjęcie
tematu rozprawy doktorskiej, posiada
jącego tak praktyczne znaczenie dla
kraju rozwijającego się jakim jest
Gwinea.
Rada Wydziału nadała mgr inż. Je
rzemu Felczakowi tytuł doktora nauk
technicznych. (Kontynenty 1/1971).
IO-Iecie miejskiej służby geodezyjnej
na Dolnym Śląsku. Komitet Organiza

cyjny przy Miejskiej Pracowni Geode
zyjnej w Świdnicy zorganizował uro
czystość jubileuszową IO-Iecia miejskiej
służby geodezyjnej na Dolnym Śląsku.
Na program uroczystości składało się:
uroczyste otwarcie obrad i powitanie
gości, referat okolicznościowy, ogłosze
nie wyników współzawodnictwa, roz
danie nagród i dyplomów, zwiedzanie
wystawy prac geodezyjnych i sprzętu
geodezyjnego miejskiej pracowni geode
zyjnej, a na zakończenie uroczystości
zwiedzanie miasta.

Cena zł 12.—

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 strannie 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,
— 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: Stowarzyszenia
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

- CZYTAJ I PRENUMERUJ

PRZEGLĄD GEODEZYJNY!

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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UKD 550.38

BARLIK Μ. — Wykonywanie naziemnych prac magneto
metrem kombinowanym z nicią torsyjną oraz ich obsługa
geodezyjna. — Przegląd Geodezyjny nr 4/1971
Autor przedstawił budowę i zasady dziaiania magnetometru z nicią
torsyjną, sprawdzenie i cechowanie kombinowanej wagi magne
tycznej. Omówił również zastosowanie magnetometru w pracach
geodezyjnych, wykonywane przy tych pracach czynności oraz
uzyskiwane dokładności.

UKD 528.482
PĘKALSKI Μ., PRÓSZYŃSKI W. — Badanie niektórych
sposobów wyznaczania odchyleń punktów budowli inży
nierskich względem pionowej płaszczyzny odniesienia. —
Przegląd Geodezyjny nr 4/1971
Autorzy zbadali dwa najczęściej stosowane sposoby pomiaru od
chyleń budowli inżynierskich i wykonywane przy tym czyn
ności. W artykule autorzy podali dokładność odczytywania podziałek przystawianych do budowli oraz dokładność sprawdzania
tarczy sygnałowej w oś celową instrumentu.

UKD 528.489:624.97:621.397.7

DĄBROWSKI W., GRALIŃSKI Μ.. WASILEWSKI A. —
Badanie pionowości masztu TV w Olsztynie. — Przegląd
Geodezyjny nr 4/1971
Autorzy przeprowadzili pomiary pionowości masztu TV o wyso
kości 333 m, stosując przy pomiarach metodę bezpośredniego rzu
towania. Metoda ta jest prosta i szybka. Uzyskane dokładności
wykazują, że przy zachowaniu przyjętych przez autorów warun
ków pomiaru, metoda ta może być stosowana przy budowlach
0 znacznej wysokości.

UKD 528.414.015
BRYŚ H. — Urządzenie do stabilizacji ściennego znaku po
Iigonowego. — Przegląd Geodezyjny nr 4/1971
Autor przedstawił w artykule pomysł i zasady konstrukcji urzą
dzenia do stabilizacji znaku poligonowego. Urządzenie to pozwala
na odtwarzanie centrum punktu poligonowego w odległości 2,2 m
od ściany, w której wmurowany został znak stabilizacyjny. Za
pewnia to dokonywanie pomiaru poza strefą czynnego oddziały
wania refrakcji poziomej.

YAK 550.38
BAPJIIiK Μ.:

McnojiHeHne Ha3CMHbtx pa6oτ kom6hhhpobahHbIM MarHMTOMeTpOM C TOpeitOHHOii HHTbIO H HX Γeθfle3H'ICCκoe o5cjiyiKHBaHHe

Przegląd Geodezyjny nr 4, 1971

Abtop πpeflcτaBMΛ ycτpoiicτBo π πpι∏mιtπ p,eAcτann MamnτoMeτpa c TopcMOHHOił HMTbto. πpoBepκy u TpaflynpoBaHMe «om6mhmPOBaHHfcix MarHMTHfciX eecoB. IIpeflCTaBJieHO τoπte npuMeneHite MarHMτθMeτpa B reofle3MHecκπx paooτax, MCnoflHHeMfcie B oτιιx paδoτax
AeiiCTBMH μ HOflyxIaeMBie tohhoctm.

1

y^K 528.482
IIEHKAJIbCKIi Μ., ΠΡΥΗΙΙίΗΟΚΜ B.: MccflefloeaHHe HeKOTOpbix cπoco6ob OnpeflefleHHH OTKflOHeHiiii πyHκτθB hhHieHepHbix coopyκeHHii oτnocHτeflbHo πλockocth OTHecenHH

Przegląd Geodezyjny nr 4, 1971

ABTOPbi MCCJieAOBafln «Ba πacτo πp∏MenHeMbie cπoco6ι>ι n3MepeHMH OTKJIOHeHMii MHIKeHepHBIX COOPyHteHMii M MCnOJIHHeMBie ∏P>i
otom AeiicTBMH. B cτaτBe aBτopBi coo5ih∏jiπ tohhoctb oτcπeτo⅛
πpπκjιaflBiBaeMBix κ CoopyHteHMHM πικajι π tohhoctb BBefleHMn cnrHaflBHoro m∏τa b B∏3∏pHyκ> ocb MHCτpyMβHτa.

YAK 528.489:624.97:621.397.7

AOMBPOBCKIi B., TPAAIlHCKIi Μ., BACHAEBCKH A.:
MccfleflOBaiiHe
OflbniTHHe

BepτnκajibHoeτH

τejιeBH3H0HH0⅛

Manτbi b

Przegląd Geodezyjny nr 4, 1971

Abtopbi itcnojiHMfln M3MepeH∏n BepτMκajiBnocτM τe,πeB∏3MθHHθii
MaHTBI BBICOTOM B 333 M, ∏PMMeHHH ∏p∏ Π3MepeHMHX MCTOfl He∏OCpeA'
CTBeHHOro ∏pθeKTMpθBaHMH. 3TOT MeTOfl HBJIHeTCH ∏pθCTBIM M CKOPBiM. ΠojιyHeH∏e tohhoctm yκa3BiBaκ>τ, hto πpn coδj∏ofleHM∏ npɪɪHHTbIX BBTOpaMM yCJIOBMM Π3MepeHMH, OTOT MCTOfl MOHtHO IipitMeHHTb flflH πocτpoeκ O 3HaHMTejIBHOii BbICOTe.

YAK 528.414.015
BPbICb X.: Yctpohctbo fljia 3aκjιaflκκ cτeHHθro
Horo 3naκa

πojihγoh-

Przegląd Geodezyjny nr 4, 1971

Abtop npeACτaB∏fl b cτaτι>e ∏Aeιo n κoHCτpyκμκoHHBiii πρμηιιμπ
ycτpoiicτBa ajih 3aκflaflKM πojimγohhoγo 3Haκa. ycτpoiicτBo pa3pemaeτ BθcπpoM3BecτM ιjeHτp πojimγohhoγo πyHκτa Ha paccτθHHMiι
2,2 μ ot cτeHfci, b KOTopoii 6biJi 3aκpe∏jιeH 3Haκ. 3τo o6ecπeHMBaeτ
McnOflHeHne n3MepeHM⅛ BHe 3ohbi aκτιtBHoro bjimhhmh rop∏3θHτaflbHoii peφpaκpMM.
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Porozumienie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych
i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
w sprawie realizacji uchwały Plenum CRZZ i Zarządu Głównego NOT
z dnia 2 grudnia 1969 r.
W celu stworzenia sprzyjających warunków dla pełnej i terminowej realizacji postanowień
zawartych w uchwale Plenum CRZZ i Zarządu Głównego NOT z dnia 2 grudnia 1969 r.
w sprawie aktualnych zadań związków zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych
NOT w podnoszeniu efektywności w gospodarowaniu — Zarządy Główne ZZPR i SGP usta
lają następujące dziedziny, zasady i formy wzajemnego współdziałania wszystkich ogniw orga
nizacyjnych ZZPR i SGP, działających na szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym
(zakładowym):
1. Podnoszenie wiedzy i

kwalifikacji

zawodowych

Dla polepszenia dotychczasowych warunków dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodo
wych kadry geodezyjnej resortu rolnictwa oraz dalszego rozwoju socjalistycznego współzawod
nictwa pracy, wynalazczości i racjonalizacji pracowniczej oraz postępu technicznego, koła za
kładowe SGP i rady zakładowe ZZPR będą:
1) inicjować wspólnie^ w formie permanentnej działalności: kursy, odczyty, konferencje,
narady techniczne, projekcje filmowe i wycieczki techniczno-poznawcze dotyczące organi
zacji i wykonawstwa różnych prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych;
2) rozwijać współpracę z zakładowymi bibliotekami technicznymi w zakresie:
— typowania i zaopatrywania ich w odpowiednie wydawnictwa techniczne i inne (książko
we, broszurowe i czasopisma),
— upowszechniania księgozbiorów bibliotecznych wśród załogi i zachęcania jej do czytel
nictwa jako najprostszej formy samokształcenia, a przeto i podnoszenia kwalifikacji zawo
dowych,
— organizowania i zaopatrywania w odpowiednie materiały punktów Przybibliotecznych in
formacji technicznej i ekonomicznej i upowszechnianie tej informacji;
3) dokładać starań w tworzeniu odpowiedniej atmosfery, zachęty i pomocy wobec pracowni
ków swoich zakładów pracy w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych przez nau
kę i studia zaoczne w średnich i wyższych szkołach oraz zaocznych studiach podyplomowych,
a także przez udział w centralnych kursach stacjonarnych, konferencjach naukowo-technicz
nych, seminariach i sympozjach organizowanych przez zarządy główne SGP i ZZPR, Mini
sterstwo Rolnictwa i inne odpowiednie resorty;
4) organizować wspólne narady zakładów pracy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim
i centralnym w celu omówienia zagadnień technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub
ekonomicznych, interesujących i wiążących dane zakłady pracy;
5) upowszechniać przodujące osiągnięcia i zdobyte doświadczenia: w zakresie bezpośrednie
go wykonawstwa różnych prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, organizacji i prowadzeniu
współzawodnictwa pracy, wynalazczości i racjonalizacji pracowniczej, postępu technicznego
i informacji techniczno-ekonomicznej;
6) otoczyć troskliwą opieką organizacyjną stażystów, dopilnowując po linii społecznej ich
właściwego zatrudnienia i praktycznego szkolenia oraz przygotowania do samodzielnego wy
konawstwa prac geodezyjnych i geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, a także w celu wyrobie
nia wśród młodej kadry geodezyjnej odpowiedniego poczucia obowiązkowości, sumienności,
dyscypliny pracy oraz godności i etyki zawodowej.
2. Inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie specjalistycznego współzawodnictwa pracy

W celu dalszego rozwoju oraz właściwego ukierunkowania socjalistycznego współzawod
nictwa pracy zarówno wewnątrzzakładowego jak i międzyzakładowego, w powiązaniu z aktu
alnymi i perspektywicznymi zadaniami kadry geodezyjnej resortu rolnictwa należy zacieśnić
dotychczasowe współdziałanie w powyższym zakresie wszystkich instancji i organizacji ZZPR
z instancjami i organizacjami SGP przez:
1) uaktywnienie zakładowych komisji współzawodnictwa pracy, składających się z aktywi
stów ZZPR i SGP. które by:
— przeprowadzały akcje przygotowawcze do mobilizacji całej załogi swojego zakładu do
najliczniejszego udziału we wszystkich formach socjalistycznego współzawodnictwa pracy,
w konkursach jakości robót geodezyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń gruntów,
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— inicjowały nowe formy socjalistycznego współzawodnictwa pracy i aktualną tematyką
konkursów jakości robót geodezyjnych,
— uaktualniały istniejące już lub opracowywały projekty nowych regulaminów współza
wodnictwa pracy i konkursów,
— przeprowadzały analizę i ocenę wyników uzyskanych w zakładowym lub międzyzakłado
wym współzawodnictwie pracy i konkursach przez poszczególnych pracowników lub zespoły
pracowników,
— inicjowały, starały się o uzyskiwanie i zabezpieczanie odpowiednich nagród i wyróżnień
indywidualnych i zespołowych dla tych pracowników powiatowych i wojewódzkich biur geo
dezji oraz Departamentu Urządzeń Rolnych, którzy uzyskali w zakładowym lub międzyza
kładowym współzawodnictwie pracy i konkursach najlepsze wyniki.
3. Inicjowanie i rozwijanie wynalazczości i racjonalizacji pracowniczej
Koła SGP i rady zakładowe ZZPR spowodują uaktywnienie istniejących i powstanie no
wych:
— zakładowych lub międzyzakładowych klubów techniki i racjonalizacji,
— zakładowych stanowisk pracy do spraw wynalazczości i racjonalizacji pracowniczej,
— zakładowych komisji wynalazczości pracowniczej w oparciu o postanowienie jednolitego
tekstu uchwały nr 74 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie zasad organizowa
nia, kierowania i koordynacji spraw wynalazczości, rozpowszechniania projektów wynalaz
czych oraz zasad wynagradzania i finansowania w zakresie wynalazczości (Monitor Polski
z dnia 1.Π.1968 r. nr 4, poz. 26) oraz o wydane na podstawie wymienionej uchwały RM —
zarządzenie nr 72 ministra rolnictwa z dnia 25 maja 1964 r. w powyższej sprawie (Dz. Urz.
Min. Roln. z dnia. 31.VII.1964 r. nr 12, poz. 84).
Poza tym zarządy kół zakładowych SGP i rady zakładowe ZZPR roztoczą wszechstronną
opiekę nad wynalazcami i racjonalizatorami, troszcząc, się przede wszystkim o zgodne z obo
wiązującymi przepisami:
— zapewnienie im odpowiedniej pomocy ze strony zakładu pracy przy opracowywaniu
przez nich projektów wynalazczych i racjonalizatorskich,
— terminowe załatwianie zgłoszonych wniosków wynalazczych i racjonalizatorskich,
— właściwy tryb rozpatrywania i oceniania zgłoszonych projektów wynalazczych i racjo
nalizatorskich,
— terminowe i zgodne z przepisami wypłacanie należności twórcom przyjętych projektów
wynalazczych,
— terminowe i we własnym zakresie wdrażanie do produkcji przyjętych projektów wy
nalazczych i racjonalizatorskich oraz właściwe ich upowszechnianie.
4. Inicjowanie, planowanie i wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego

1) zarządy kół zakładowych SGP i rady zakładowe ZZPR wzmocnią dotychczasowe współ
działanie z kierownictwem swojego zakładu pracy w okresie postępu technicznego i organi
zacyjnego przez:
— inicjowanie tematyki do planów postępu technicznego i organizacyjnego,
— współdziałanie w ostatecznym opracowaniu rocznych i wieloletnich planów postępu
technicznego i organizacyjnego,
— współdziałanie we wdrażaniu poszczególnych pozycji planu postępu technicznego i orga
nizacyjnego w bezpośrednie wykonawstwo,
— współdziałanie w upowszechnianiu postępu technicznego i organizacyjnego w innych za
kładach pracy w drodze wzajemnej wymiany osiągnięć i doświadczeń.
2) zarządy kół zakładowych wspólnie z radami zakładowymi będą dokonywać społecznej
analizy i oceny przebiegu" i wyników realizacji planu postępu technicznego do końca czerwca
każdego roku, a o wynikach tej analizy i oceny będą powiadamiać kierownictwo swojego
zakładu pracy oraz zarząd oddziału wojewódzkiego SGP i zarząd okręgowy ZZPR.
5. Organizowanie i prowadzenie opieki bytowej, kulturalnej i zdrowotnej dla geodetów resortu
rolnictwa, wykonujących, kierujących i nadzorujących różne prace geodezyjne bezpośrednio
w terenie

1) Zarząd Główny, ogniwa organizacyjne wszystkich szczebli i rady zakładowe ZZPR, przy
czynnym współudziale Zarządu Głównego, zarządów oddziałów wojewódzkich i kół zakłado
wych SGP, roztoczą wszechstronną opiekę nad geodetami pracującymi w resorcie rolnictwa
w bezpośrednim wykonawstwie, kierownictwie i nadzorze terenowych prac geodezyjnych przez:
— ułatwianie im korzystania z lokali mieszkalnych, stołówek, świetlic i innych urządzeń
socjalno-bytowych istniejących w PGR i POM i innych jednostkach uspołecznionych, dzia
łających w ramach resortu rolnictwa,
— podjęcie starań w Komitecie Pracy i Płac o przyśpieszenie wydania pozytywnej decyzji
dotyczącej wprowadzenia takiego asortymentu odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia, ja
kie przysługuje geodetom zatrudnionym w innych resortach,
— uwzględnienie w szerszym zakresie dla geodetów resortu rolnictwa przydziału wcza
sów wypoczynkowych i rodzinnych oraz w razie potrzeby wczasów leczniczych i leczenia
sanatoryjnego.
2) Zarządy Główne ZZPR i SGP rozważą możliwość realizacji następujących postulatów
zgłoszonych przez geodetów resortu rolnictwa na krajowych zjazdach delegatów SGP:
— powołanie sądów społecznych przy wojewódzkich biurach geodezji i urządzeń rolnych,
kompetentnych do likwidowania ewentualnych sporów między pracownikami lub między pra
cownikami a kierownictwem biur,
— podjęcie kroków w kierunku przyznania wojewódzkim biurom geodezji i urządzeń rol
nych funduszów na cele socjalno-bytowe załóg,
— doskonalenie kryteriów i oceny socjalistycznego współzawodnictwa pracy dla wojewódz
kich biur geodezji i urządzeń rolnych.
6. Sposoby i formy organizacyjne zabezpieczenia wykonania postanowień niniejszego poro
zumienia

x

1) rady zakładowe ZZPR i zarządy kół zakładowych SGP:
a) opracują własne programy działania zmierzające do zabezpieczenia pełnej realizacji postanowień niniejszego porozumienia;
—

*i
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b) zabezpieczą udział swoich przedstawicieli w posiedzeniach rad zakładowych i zarządów
kół zakładowych oraz zebraniach w.w. organizacji;
c) raz na pół roku dokonają podsumowania z realizacji ustalonego programu oraz uchwał
wyższych instancji;
2) zarządy okręgów ZZPR i zarządy wojewódzkich oddziałów SGP:
a) ustalą formy i metody współdziałania i pomocy dla podległych im jednostek organizacyj
nych w realizacji niniejszego porozumienia;
b) ustalą zasady uczestnictwa przedstawicieli zarządów okręgów ZZPR i zarządów woje
wódzkich SGP w posiedzeniach instancji obu organizacji w sprawach będących przedmiotem
obopólnego zainteresowania stron;
c) przynajmniej raz w roku dokonają podsumowania w zakresie realizacji postanowień ni
niejszego porozumienia;
3) Zarządy Główne (prezydia) ZZPR i SGP raz w roku odbywać będą spotkania w celu
podsumowania wyników realizacji niniejszego porozumienia i podejmowania odpowiednich
wniosków zmierzających do pełnego wykonania postanowień niniejszego porozumienia oraz
uchwały Plenum CRZZ i Zarządu Głównego NOT z dnia 2.XII.1969 r.
Porozumienie niniejsze podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Za Prezydium: ZG SGP
przewodniczący
(Doc. dr inż. Stanisław Pachuta)
ZG ZZPR
przewodniczący
(Mgr Tadeusz Rybicki)

Dr ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Poznań

Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie nowych działów
Od Redakcji

Jak poinformowało nas Ministerstwo Rółnictwa, w dniu 16.XI.1970 r. ukazała się in
strukcja ministra rolnictwa (nr UR,ef.003-39/70), zmieniająca wydaną w 1968 r. in
strukcję nr 141 w sprawie scalania i wymiany gruntów. Dokonana zmiana odnosi się
właśnie do treści § 90 ust. 4 lit. c poprzedniego tekstu, który w związku z tym ma
obecnie następujące brzmienie:
„c) uprzedza, że przeciwko temu, kto uniemożliwia faktyczne objęcie w posiadanie
wydzielonych gruntów przez nowego posiadacza, zostaną zastosowane środki prawne
przewidziane w ustawie z dnia 17.VI.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini
stracji (Dz. U. nr 24, poz. 151)”.
W ten sposób, podniesiona przez dr A. Zielińskiego w jego aitykule bardzo ważna
sprawa wprowadzania uczestników scalenia gruntów w posiadanie nowo wydzielonych
działek, rozwiązana została obecnie po myśli autora artykułu, aczkolwiek. w innej nieco
formie. Mimo to redakcja uważa artykuł dr Zielińskiego w dalszym ciągu za bardzo
aktualny, ze względu na bogatą treść, wnikliwą analizę zagadnienia oraz interesujące
wywody prawnicze dotyczące różnych stron omawianego problemu i pozwalające dzięki
temu lepiej i pełniej zrozumieć właściwy jego sens i znaczenie.
I. Jedną z form działania administracji państwowej jest
stanowienie aktów administracyjnych jak i norm general
nych, to jest przepisów ogólnie obowiązujących*1).
Ponieważ obydwa rodzaje aktów mają za cel realizację
zadań postawionych przed administracją państwową, z tego
też względu ważne jest, by nakazy względnie zakazy z nich
wynikające były realizowane. Wymaga tego zarówno poczu
cie praworządności, jak i Samatechnikaadministrowania2).
Z punktu widzenia interesu społecznego byłoby pożądane
dobrowolne wykonywanie aktów administracyjnych i to
nie tylko tych, które nadają stronie jakieś uprawnienia (te
są zresztą najczęściej wykonywane dobrowolnie), ale także
i tych, które nakładają obowiązki. Nie wszystkie akty admi
nistracyjne, nawet te nakładające obowiązki, będą wyma
gały wykonania. Niektóre z natury rzeczy nie będą się do
tego nadawały (na przykład akty o charakterze negatyw
nym) ·). Wszędzie jednak tam, gdzie strona dobrowolnie nie
wykonuje aktu administracyjnego, a nadaje się on do wy
konania, konieczne jest zastosowanie odpowiednich środ
ków przymusu państwowego (środki egzekucyjne).
ɪ) Zb. L e o ń s k i — Egzekucja świadczeń niepieniężnych. War
szawa 1968, s. 5.
’) j.W. s. 6 i 7.

Środki te dzielą się na dwa rodzaje:
— środki egzekucji sądowej i
•— środki egzekucji administracyjnej.
Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj
nym w administracji4) wprowadza podział środków egze
kucji, stosowanych w administracyjnym postępowaniu
egzekucyjnym, na dwie grupy:
a) środki egzekucji administracyjnej należności pienięż
nych (art. 64),
ib) środki egzekucji administracyjnej obowiązków o cha
rakterze niepieniężnym (art. 113).
Wśród środków egzekucji, zaliczonych do drugiej z wy
mienionych grup, będą nas interesowały najbardziej te,
które dotyczą odebrania nieruchomości (art. 138 i n.).
II. Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie no
wych działów następuje na ogólnym zebraniu zwołanym
’) Zob. o tym szerzej J. JendroSka — Zagadnienia prawne
wykonania aktu administracyjnego. Wrocław 1963, s. 23 i następne.
<) Dz. U. 24 poz. 151. Pomijam całkowicie środki egzekucji są
dowej jako nieistotne dla tych rozważań, choć należy zaznaczyć,
że w ramach egzekucji administracyjnej może niekiedy zaistnieć
potrzeba sięgnięcia do środków egzekucji sądowej — por. art. 68
i 115, ust. o postęp, egzekucyjnym w administracji.
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przez wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium rady naro
dowej jako organ prowadzący postępowanie5). Z przebiegu
zebrania sporządza się protokół, który powinien między in
nymi zawierać:
— wzmiankę o zakomunikowaniu zebranym, iż termin
odbytego zebrania uważa się za prawne objęcie
w posiadanie nowych działów (pod. m. —
A. Z.) i
— pouczenie, że przeciwko osobom, które po wprowadze
niu w posiadanie utrudniają lub uniemożliwiają nowonabywcy korzystanie z nowych działów, będzie przysługi
wała sądowa ochrona posesoryjna. .
Z powyższego wynika, że wspomnianym protokołem
organa administracji rolnej kończą prace komasacyjne na
obszarze scalenia. Decyzja o zatwierdzeniu projektu sca
lenia, której część składową stanowi protokół warunków
objęcia w posiadanie nowo wydzielonych działów5) nakła
da więc na dotychczasowych właścicieli i posiadaczy obo
wiązek umożliwienia objęcia we władanie
faktyczne (pod. m. — A. Z.) nowych działów przez
tych uczestników postępowania, którzy dotychczas nimi
nie władali, tym ostatnim zaś daje prawo do takie
go objęcia (pod m. ·— A. Z.).
Moim zdaniem, zarówno obowiązek osób dotychczas wła
dających gruntami, jak i prawo tych, którzy imają je objąć
we władanie faktyczne, powstają dopiero od daty zebra
nia odbytego w trybie wspomnianego § 6 zarządzenia
z 26.III.1968 r. poz. 94. Z tego stwierdzenia wypływa wnio
sek, że ewentualne wcześniejsze objęcie w posiadanie nowo
wydzielonych działów może być powodem procesu posesoryjnego wytoczonego przez dotychczasowego posiadacza7;.
Jeżeli decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia zosta
nie wykonana dobrowolnie — szczególnie w zakresie na
łożonych obowiązków — to organ prowadzący postępowa
nie nie potrzebuje podejmować już żadnych kroków. Pro
blem zaczyna się dopiero wtedy, gdy dotychczasowy właś
ciciel lub posiadacz gruntu objętego scaleniem uniemożli
wia innemu uprawnionemu uczestnikowi postępowania
faktyczne objęcie we władanie nowego działu. W takiej
sytuacji konieczne jest wykonanie decyzji o zatwierdze
niu projektu scalenia za pomocą środków przymusu pań
stwowego.
Należy podkreślić, że ani ustawa’ scaleniowa8), ani wy
dane do niej akty wykonawcze nie zawierają żadnego po
stanowienia odnośnie do wykonania wspomnianej decyzji.
Nie powinno się jednak traktować tego jako uchybienia,
bowiem przepis taki jest zbędny wobec treści art. 3 usta
wy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z któ
rego wyraźnie wynika, że egzekucji administracyjnej
podlegają obowiązki o charakterze niepieniężnym z zakresu
administracji państwowej, gdy wynikają one z decyzji lub
postanowień właściwych organów. Pod tę dyspozycję pod
pada również decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia.
Jeżeli tak jest, to zastanówmy się z kolei, na jakim
organie administracji ciąży obowiązek wprowadzenia w
posiadanie. W interesującym nas przypadku organem egze
kucyjnym będzie rzeczowo właściwy organ administracji
państwowej stopnia powiatowego, to znaczy wydział rol
nictwa i leśnictwa PRN (art. 19 § 1 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym). Wykonanie czynności egzekucyjnych bę
dzie natomiast należało do egzekutora, którego wyznaczy
organ egzekucyjny (kierownik wydziału rolnictwa i leś
nictwa lub w jego zastępstwie kierownik powiatowego
biura geodezji i urządzeń rolnych — art. 30 § 1 w związku
z art. 139 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym). Egzeku
torem może być każdy pracownik wydziału, choć wydaje
się, że najlepiej byłoby, gdyby był nim prawnik lub geo
deta. Jeżeli wykonanie czynności egzekucyjnych (są wy
mienione w art. 140 i n. ustawy o postępowaniu egzeku-*20

cyjnym) napotyka na opór ze strony zobowiązanego, można
się uciec nawet do stosowania przymusu bezpośredniego,
nie wyłączając użycia siły fizycznej (art. 145 ustawy o po
stępowaniu egzekucyjnym).
Z tego co powiedziano wynika więc, że w obowiązują
cym aktualnie porządku prawnym istnieją odpowiednie
środki przymusu państwowego gwarantujące wykonanie
decyzji administracyjnych, a wśród nich także decyzji
o zatwierdzeniu projektu komasacji5) i że ze środków tych
powinno się korzystać we wszystkich przypadkach, gdy
zajdzie taka potrzeba.
W sposób przedstawiany wyżej należy wykonywać rów
nież decyzje wydane w trybie ,art. 14 ustawy scaleniowej.
Oczywiście granice, w jakich będą one wykonywane, są
uzależnione od tego, czy decyzja o zatwierdzeniu projektu
komasacji zostanie w trybie art. 14 uchylona w całości
(wówczas decyzja uchylająca będzie tytułem wykonaw
czym), czy też zostaną dokonane w niej tylko pewne zmia
ny (tytuł wykonawczy obejmie w tym przypadku zmie
nioną część decyzji).
Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia po
woduje powstanie administracyjnego stosunku procedural
nego. Polega on między innymi na obowiązku organu admi
nistracji doprowadzenia postępowania do końca 15).
Jak już zauważyliśmy wyżej, obowiązek umożliwienia
objęcia w faktyczne władanie nowych działów i prawo do
takiego objęcia wynikają z aktu administracyjnego (są
następstwem zawiązania się stosunku administracyjno-prawnego), a zatem ewentualne wymuszenie nałożonych
obowiązków może nastąpić tylko przy zastosowaniu środ
ków przymusu, wynikających z ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Na tym etapie postępowania scaleniowego (w stadium
wykonawczym) — zdaniem moim — brak jest jakichkol
wiek ,podstaw prawnych do wystąpienia ze skargą posesoryjną przeciwko dotychczasowemu posiadaczowi. Musimy
bowiem wyraźnie rozgraniczyć drogę postępowania admi
nistracyjnego od drogi sądowej, a jako kryterium rozgra
niczające przyjąć faktyczne objęcie we włada
nie nowych działów (pod m. — A. Z.).
III. W oparciu o poczynione wyżej uwagi za nieporozu
mienie trzeba chyba uznać treść cytowanego na wstępie
tych rozważań § 90 ust. 4 lit. c instrukcji. Dla wyjaśnienia
problemu należy przypomnieć, co powszechnie rozumie się
przez posiadanie.
Posiadanie polega na faktycznym władztwie nad rzeczą,
tak jak właściciel (art. 336 k.c.). Możemy więc ,mówić o nim
dopiero wtedy, gdy wystąpią równocześnie obydwa jego
klasyczne elementy: corpus (władztwo nad rzeczą) i animus
(jak właściciel) “). Dopóki brak choćby jednego z nich,
trudno mówić o posiadaniu.
Posiadaczowi przysługuje sądowa ochrona posesoryjna
przeciwko każdemu, kto narusza posiadanie, to znaczy fak
tyczne władztwo nad rzeczą. Najogólniej rzecz biorąc, na
ruszeniem władztwa jest każde takie zachowanie się oso
by, którego następstwem będzie wkroczenie w sferę tego
władztwa.
W procesie posesotryjnym sąd bada jedynie ostatni stan
spokojnego posiadania i fakt jego naruszenia, nie bada na
tomiast samego prawa ani dobrej wiary pozwanego
(art. 478 k.p.c.). W świetle tego (art. 478 k.p.c.), postępując
po myśli § 90 ust. 4 lit. c instrukcji, każde powództwo „posesoryjne” musiałoby ulec oddaleniu i to z dwu zasadni
czych powodów:

5) Zob. § 6 zarządzenia ministra rolnictwa z 26 marca 1968 r.
w sprawie powoływania i postępowania komisji... M. P. 14,
poz. 94 — cytowane dalej jako „zarządzenie z 26.III. 1968 r.,
poz. 94” i § 90 ust. 4 instrukcji nr 141 ministra rolnictwa z dnia
20 Iipca 1968 r. w sprawie scalenia i wymiany gruntów — nie publi
kowana — cytowana dalej tylko jako „instrukcja”.
∙) Tak § 4 zarządzenia z 26.III.1968 r., poz. 94.
’) Por. w tej materii orzeczenia Sądu Najwyższego: C 1477/34
z dnia 3.1.1935 r., zbiór urzędowy z 1935 r., poz. 287; CI 2000/36
z dnia 5.1.1937 r., O.S.P. T.VI/1937 poz. 480, s. 455 oraz CI 1608/34
z dnia 19.ΙΠ.1935, zbiór urzędowy 1936 poz. 6.
’) Ustawa z 28 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów
Dz. U. 3, poz. 13 — określona tylko jako ustawa scaleniowa.

Wydaje się, że w dalszej perspektywie nie można utrzy
mać w mocy § 90 ust. 4 lit. c instrukcji. Widzę tu dwa
możliwe do przyjęcia rozwiązania.
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1) dlatego, że nie nastąpiło jeszcze faktyczne objęcie we
władanie,
2) ostatnim spokojnym posiadaczem byłby dotychczasowy
użytkownik gruntów, a więc pozwany.

s) Do odmiennego poglądu doszedł S. Sobczak: Uwagi ðo
instrukcji nr 141 ministra rolnictwa z 20.VII.1968 r. w sprawie sca
lania i wymiany gruntów. Przegląd Geodezyjny nr 5/1970 r., s. 206.
”) Szerzej J. Paliwoda — z aktualnych zagadnień proce
dury scalania i wymiany gruntów, s. 16 — nie publikowany re
ferat wygłoszony w I.N.P. PAN.

Pierwsze — to całkowite pominięcie tego postanowienia
instrukcji jako, że ma ono niewiele wspólnego z samym
wykonaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu komasacji
(wprowadzeniem w posiadanie). Powództwo posesoryjne, to
zagadnienie zupełnie odrębne, dalsze, związane z faktycz
nym władztwem nad rzeczą (nieruchomością), a nie z reali
zacją praw wynikających z aktu administracyjnego (przy
najmniej bezpośrednio).
Druga możliwość — to zmiana przepisu w ten sposób,
że przeciwko każdemu, kto narusza posiadanie, w które
wprowadzono uczestnika postępowania scaleniowego w try
bie stosowanych przepisów, względnie wszedł w nie do
browolnie, przysługuje sądowa ochrona posesoryjna
z art. 344 k.c. Takie sformułowanie jest jednak zupełnie
zbędne; chronią bowiem posiadacza i to dostatecznie przeɪɪ) Zob. J. Ignatowicz — Ochrona posiadania. Warszawa
1963, s. 64 i n., 201 i n.
1≈) Z uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego C 1454/27 z dnia
25.IV.1928, O.S.P. T.VII, poz. 339, s. 421 wynika, że na skutek
czynności organu przeprowadzającego komasację — jej uczestnik
stawał się posiadaczem nowego działu bez potrzeby przedsiębra
nia jakichkolwiek dalszych kroków, szczególnie bez potrzeby obję
cia gruntu we władanie faktyczne.
”) Zob. okólnik ministra sprawiedliwości z 30 czerwca 1936 r.
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
nr 10/1936, s. 379, w myśl którego uczestnik scalenia mógł usunąć
poprzedniego posiadacza w drodze procesu o przywrócenie po
siadania. Por. w związku z tym H. Fijałkowski — Nie
potrzebne procesy sądowe. GROMADA — ROLNIK POLSKI
nr 110/1970, s. 3.
ɪ') Tak — Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały III CZP 12/70
z dnia 4 marca 1970, O.S.N. nr 11/1970, poz. 195.

Mgr inż, BOGUMIŁA NIEBIELSKA
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pisy kodeksu cywilnego i w tym względzie nie jest po
trzebna żadna dodatkowa delegacja.
Skoro obecną praktykę uznaliśmy za nieprawidłową,
spróbujmy wyjaśnić, co zaważyło na takim stanowisku
ustawodawcy. Wydaje się, że pokutują tu jeszcze relikty
okresu międzywojennego. Mam na myśli zarówno orzecz
nictwo sądowe12), jak i stanowisko ówczesnego ministerstwa
sprawiedliwości13).
Zastanówmy się jeszcze na zakończenie, czy uczestniko
wi scalenia, którego nie wprowadzono w posiadanie w try
bie administracyjnym, względnie jeżeli mimo tej czyn
ności gruntu faktycznie nie otrzymał, przysługuje jakieś
skuteczne roszczenie ¡skierowane przeciwko dotychczaso
wemu właścicielowi lub posiadaczowi, a oparte na prze
pisach prawa cywilnego. Wydaje się, że jedyną możliwością
jest tak zwana Skarga wydobywcza o wydanie nierucho
mości (art. 222 § 1 k.c.).
Przesłanką uzasadniającą takie stanowisko jest przepis
art. 16 ustawy scaleniowej. Decyzja o zatwierdzeniu pro
jektu scalenia nie przesądza o tytule własności w stosun
ku do nowego działu (art. 16 ust. 1 zd. 2 ustawy scal.),
ponieważ każda osoba może w drodze procesu sądowego
udowodnić swoje prawo własności do danej nieruchomości.
Z drugiej jednak strony tak długo jak z takim żądaniem
nie wystąpi, uczestnika scalenia, któremu przypadł nowy
grunt, należy uważać za właściciela tego gruntu. Decyzja
bowiem o zatwierdzeniu projektu komasacji stanowi tytuł
do ujawnienia nowego stanu własności w księgach wie
czystych i wiąże uczestników postępowania scaleniowego ɪ4).

_
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Uwagi na temat wykorzystania mapy glebowo-rolniczej
przy opracowywaniu szacunku porównawczego gruntów
Podstawowym czynnikiem wpływającym na racjonalne
prowadzenie gospodarki rolnej w każdych warunkach przyrodniczo-glebowych jest właściwy podział gruntów na dział
ki i pola uprawowe. Zabiegami pozwalającymi od nowa
i prawidłowo ukształtować te podziały są scalenia i wymia
ny gruntów. Istotną stroną procesu scalenia jest nie tylko
właściwe urządzenie terenu z punktu widzenia gospodarki
rolnej, ale także odpowiednia terminowość wykonania
wszelkich prac koncepcyjnych i technicznych.
Jednym z etapów prac scaleniowych mających ogromny
wpływ na całokształt przeprowadzanego scalenia jest sza
cunek porównawczy gruntów poddawanych scaleniu. Szacu
nek ten polega na wyodrębnieniu pewnych powierzchni,
zwanych konturami szacunkowymi, reprezentujących róż
ne wartości gruntów oraz nadaniu względnych wartości po
równawczych (wyrażonych w umownych jednostkach sza
cunkowych) 1 hektarowi poszczególnych konturów szacun
kowych, występujących na określonym obszarze scalenia.
Ponieważ od sposobu wykonania szacunku gruntów zależy
w znacznym stopniu nie tylko jakość, ale i czas wykonania
wszelkich prac scaleniowych, dlatego problem uproszczenia
zasad szacunku jest bardzo ważny.
W myśl obowiązujących przepisów szacunek porównawczy
gruntów przeprowadza się w oparciu o klasyfikację glebo
znawczą przy uwzględnieniu innych elementów lokalnych,
mających wpływ na wartość gruntów, na przykład odle
głość od siedliska, dogodność dojazdu itp.
Ostatnio, na łamach Przeglądu Geodezyjnego dyskutowa
no nad sprawą wykorzystania map glebowo-rolniczych przy
opracowywaniu szacunku gruntów w procesie scalenia.
Mgr inż. Anna Stonawska, w artykule zamieszczonym
w Przeglądzie Geodezyjnym nr 12/1969, dążąc do uproszcze

nia zasad szacunku gruntów proponuje, aby granice kom
pleksów rolniczej przydatności gleb (po odpowiednich uzu
pełnieniach) traktować jako granice konturów szacunko
wych. W artykule tym autorka analizuje ponadto różnice
pomiędzy wartościami kompleksów glebowych wyznaczo
nych kilkoma metodami, przy czym jednak nie opiera
swych badań na materiałach z nowych scaleń, ze względu
na brak tych materiałów.
Niniejszy artykuł jest wynikiem dalszych badań w tym
zakresie. Do porównania wykorzystano mapę szacunku po
równawczego gruntów z nowych scaleń, a jednocześnie
przeprowadzono badanie w odniesieniu do wartości gospo
darstw (a nie — jak w wyżej wymienionym artykule —
tylko do wartości kompleksów), to znaczy dokonano próby
porównania wartości gospodarstw obliczonych na podstawie
szacunku gruntów:
1) wykonanego zgodnie z przepisami instrukcji nr 141 —
w sprawie scalenia i wymiany gruntów Ministerstwa Rol
nictwa z dnia 20 Iipca 1968 r.,
2) opracowanego według propozycji zawartych w artyku
le mgr inż. A. Stonawskiej. Powyższe badania przeprowa
dzono na jednym z obiektów scalenia (obejmującym dwτie
wsie) w powiecie miechowskim.
Na obiekcie tym szacunek gruntów został przeprowadzo
ny w myśl obowiązujących przepisów, czyli podstawą do
określenia granic konturów szacunkowych były granice
konturów klasyfikacyjnych. W zdecydowanej większości
przypadków, bo w około 90%, kontury klasyfikacyjne uzna
no jako kontury szacunkowe. Wyjątek stanowił tutaj nie
wielki zresztą kompleks łąk, na których wykonano melio
racje już po opracowaniu map klasyfikacji gleboznawczej,
a do tej pory nie dokonano jeszcze ich przeklasyfikowania,
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chociaż zmieniły one radykalnie swoją wartość. Łąki te
oszacowano głównie na podstawie opinii rady uczestników
scalenia.
Wartości jednostkowe poszczególnych konturów szacun
kowych zostały wyrażone za pomocą następujących punk
tacji:

RI
100

RII
90

RIIIa
80

RIIIb
70

RIVb
50

RIVa
60

RV
40

RVI
30

Ze względu na ekscentryczne położenie siedliska wzglę
dem gruntów wsi zastosowano strefowy szacunek porów
nawczy gruntów, przyjmując za granicę strefy w jednej
wsi odległość 0,6 km od siedliska, w drugiej zaś wsi 0,8 km.
Z faktem tym związane było obniżenie wartości jednostko
wych dla poszczególnych konturów szacunkowych drugiej
strefy o 10 punktów w porównaniu ze strefą pierwszą.
Szacunek gruntów prowadzono bardzo szczegółowo, wy
odrębniając niekiedy w ramach konturów klasyfikacyjnych
różne elementy rzeźby terenu, na przykład wysokie i roz
ległe skarpy, dość znaczne zagłębienie itp. i obniżając ich
wartość ze względu na mniejszą przydatność rolniczą. Ta
kiej dokładnej oceny warunków terenowych domagała się
rada uczestników scalenia.
Przeprowadzony w ten sposób szacunek porównawczy
gruntów został zaakceptowany przez kierownictwo Wydzia
łu Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Na
rodowej w Miechowie i w pełni przyjęty przez wszystkich
uczestników scalenia. Na jego podstawie opracowano rejestr
szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu..
Wykorzystując powyższy rejestr oraz mapę glebowo-rolniczą w skali 1:5000 tegoż obiektu, w opracowaniu niniej
szym rozpatrywano możliwość oparcia granic konturów sza
cunkowych na granicach kompleksów glebowych. Problem
powyższy będzie miał wtedy sens, jeżeli kompleksom gle
bowym będzie można przyporządkować pewną wartość po
równawczą charakteryzującą jednakowe grunty, a na tej
podstawie zostaną obliczone wartości gospodarstw, i jeżeli
takie postępowanie usprawni nam pracę w procesie sca
lenia.
Pierwszym etapem pracy było określenie wartości porów
nawczych 1 hektara poszczególnych kompleksów glebowych
(traktowanych jako kontury szacunkowe). W tym celu obli
czono wartości ogólne tych kompleksów, mnożąc powierz
chnie wszystkich konturów klasyfikacyjnych występujących
w poszczególnych kompleksach glebowych przez odpowia
dające tym konturom wartości jednostkowe, czyli według
wzoru:

B7.= ∑"j∙P

gdzie:
W0 — wartość ogólna kompleksu,
Wj — wartość jednostkowa poszczególnej klasy bonitacyj
nej,
P — powierzchnia poszczególnego konturu klasyfikacyj
nego.

Następnie zestawiono w grupy kompleksy glebowe tego sa
mego rodzaju i obliczono ich wartości jednostkowe jako

średnie ważone. Jako wagi występują powierzchnie po
szczególnych kompleksów.
Zaznaczyć przy tym należy, że obliczając wartości jed
nostkowe kompleksów glebowych wykorzystano wartości
jednostkowe konturów szacunkowych uwzględniające stre
fy odległościowe przyjęte w szacunku gruntów opracowa
nym na podstawie klasyfikacji gleboznawczej.
Aby uzyskać pełniejszą możliwość porównania szacunku
gruntów opartego na mapie klasyfikacji gleboznawczej i na
mapie glebowo-rolniczej, obliczono wartości kompleksów
tego samego rodzaju oddzielnie w poszczególnych strefach
odległościowych. Średnie wartości tych kompleksów po
szczególnych w strefach, uwidocznione w tablicy 1, obliczo
no według wzoru:
∑W70
Uy ár =

∑P
gdzie:
Wjir — wartość jednostkowa ważona grupy kompleksów
glebowych jednego rodzaju,
W0 — wartość ogólna poszczególnych kompleksów gle
bowych przy grupie,
P — powierzchnie poszczególnych kompleksów glebo
wych.
Jak widać z tej tablicy różnice w wartościach jednostko
wych dla tego samego rodzaju kompleksu glebowego, zlo
kalizowanego w różnych strefach, wynoszą około 10 punk
tów, czyli analogicznie jak w szacunku gruntów opartym
na mapie klasyfikacji gleboznawczej.
Dalszym etapem pracy było obliczenie wartości gospo
darstw (poddanych analizie) na podstawie wartości jednost
kowych kompleksów glebowych. Badaniem objęto 80 go
spodarstw stanowiących 78o∕o powierzchni ogólnej scalanego
obiektu. Pozostały areał tego obiektu stanowiły:
— las — wyłączony z oszacowania,
— łąki, na których szacunek porównawczy nie miał żad
nego związku z istniejącą mapą klasyfikacji gleboznawczej
oraz gospodarstwa jednodziałkowe róźniczan.
Uzyskane wartości gospodarstw zestawiono z wartościa
mi ogólnymi tych samych gospodarstw, ale obliczonymi
z mapy szacunkowej, opartej na klasyfikacji gleboznaw
czej. Zestawienie to obejmowało obliczenie różnic war
tości w ujęciu punktowym i procentowym dla każdego go
spodarstwa. Na podstawie tego zestawienia opracowano ta
blicę 2, która obejmuje ilościowy rozkład gospodarstw w
poszczególnych przedziałach ich wartości z jednoczesnym
zaszeregowaniem każdego gospodarstwa do odpowiedniego
przedziału procentowych różnic wartości.
Aby otrzymać więcej danych odnośnie do badanego pro
blemu, wykonano analogiczne obliczenia drugi raz, przy
czym wartości jednostkowe kompleksów glebowych oblicza
no w skali całego obiektu, a przy opracowywaniu wartości
ogólnych gospodarstw stosowano ogólne zasady Strefowania,
czyli na przykład: kompleks pszenny dobry w strefie dru
giej ma tę samą wartość co kompleks pszenny wadliwy w
strefie pierwszej.
Opierając się na powyższych zasadach uzyskano tablicę 3
średnich wartości jednostkowych dla kompleksów glebo
wych, następnie odpowiadającą jej tablicę 4, zawierającą
analogiczne dane co i tablica 2.

Takl lea 1

Tablic· 3

Strefa
odleg
łościo
wa

1
Pszenny
bardzo
dobry

2
Pszenny
dobry

3
Pszenny
wadliwy

I
II

86,0

77,7
68,8

65,2
57,0

14
Gleby orne
przeznaczone pod
użytki zielone

3z
Użytki zielone
słabe i bardzo
słabe

40,0

30,0

1
Pszenny
bardzo
dobry

2
Pszenny
dobry

3
Pszenny
wadliwy

14
Gleby orne
przeznaczone pod
użytki zielone

3z
Użytki zielone
słabe i bardzo słabe

86,0

78,2

66,4

40,0

30,0

Tablica 2

Ilościowy rozkład gospodarstw według procentowych różnic wartości
Przedziały wartości
gospodarstw
(w punktach)

do 100
100-200
200-300
powyżej 300
Razem:

Ilość gospodarstw,
dla których wartości
przekraczały ±3%

dla dodatnich różnic wartości

dla ujemnych różnic wartości

12-15

9-12

6-9

4,5-6

3-4,5

1,5-3

0-1,5

0-1,5

1,5-3

3-4,5

4,5-6

6-9

9-12

12-15

2
1
—
3

—
—
-

4
1
3
8

1
—
2
3

2
4
1
7

8
8
2
3
21

5
2
2
4
13

1
3
4
2
10

3
3
1
7

2
1
2
5

—
—
1
1

—
2
—
2

—
—
-

—
—
—

—

10
8
8
3
29

Tablica 4

Ilościowy rozkład gospodarstw według procentowych różnic wartości
Przedziały wartości
gospodarstw (w punktach)

do 100
100-200
200-300
Powyżej 300
Razem

12-15

9-12

1
—
1
2

—
—
—
—

6-9
2
1
2
1
6

4,5-6

6
3
— '
—
9

3-4,5

1,5-3

0-1,5

0-1,5

4
6
2
2

5
2
2
2
11

3
4
4
4
15

2
5
2
9
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Ilość gospodarstw, dla
których różnice wartości
przekraczały ±3%

dla dodatnich różnic wartości

dla ujemnych różnic wartości

Na podstawie danych zawartych w tablicach 2 i 4 za
uważamy, że na 80 przebadanych gospodarstw:
1) w pierwszym sposobie uwzględniania stref odległościo
wych w 51 przypadkach, czyli w 65%,
2) w drugim sposobie uwzględniania stref odległościo
wych w 40 przypadkach, czyli w 50%
różnice wartości gospodarstw mieściły się w ± 3%, czyli
w dokładności projektowania działek. Charakterystyczne
jest, że wielkość tej różnicy jest związana na ogół z war
tością gospodarstwa; dla mniejszych gospodarstw różnice
wartości były większe.
Ponieważ ilość przebadanych gospodarstw jest stosunko
wo niewielka, przy czym nie reprezentują one całokształtu
warunków glebowych, trudno więc wyciągać z tego zesta
wienia zbyt ogólne wnioski.
Nasuwa się jednak stwierdzenie, że przedstawiony spo
sób opracowania szacunku gruntów nie daje zadowalają
cych wyników. Przede wszystkim nie do pominięcia są tak
duże różnice wartości dla tego samego gospodarstwa, szcze
gólnie niekorzystne dla niewielkich gospodarstw, a takie
przecież występują w każdej wsi. Różnice te wynikają
z różnego zaszeregowania poszczególnych klas bonitacyj
nych do tych samych kompleksów glebowych.
Wynikające z tego zaszeregowania wartości poszczegól
nych kompleksów glebowych tego samego rodzaju różnią
się niekiedy znacznie od wartości jednostkowej ważonej.
Na przykład dla kompleksu pszennego bardzo dobrego, war
tości te kształtują się następująco: 88,7; 82,7; 92,9; 89,7;
90,0; 82,0, a wartość średnia tego kompleksu wynosi 86,0.
W zależności więc od tego, w którym z kompleksów gle
bowych występuje dana działka, właściwa jej wartość bę
dzie mniej lub bardziej zbliżona do wartości obliczonej
na podstawie wartości jednostkowej ważonej kompleksu.
Jeżeli więc gospodarstwo reprezentuje wiele działek, to
możliwość eliminacji tych różnic przy obliczaniu jego war
tości ogólnej, jest na ogół większa niż dla gospodarstwa
małego, gdyż działki te będą występowały w kompleksach
glebowych o różnych wartościach jednostkowych.
Zastanówmy się jeszcze nad możliwością przyśpieszenia
prac scaleniowych, wynikającą z szacunku gruntów opar
tego na mapie glebowo-roIniczej.
1. Przy obliczaniu wartości ogólnej badanych gospo
darstw:
a) w przypadku przyjęcia za podstawę szacunku mapy
glebowo-rolniczej wystąpiły 582 wycinki szacunkowe. Z tej
liczby obliczano powierzchnie 12 wycinków (granica Strefjr
odległościowej przecinała pewne kontury klasyfikacyjne),
a pozostałe przepisywano z uaktualnionego operatu ewi
dencji gruntów, bądź też tylko sumowano odpowiednie wy
cinki klasyfikacji gleboznawczej, tworzące jeden kontur
szacunkowy;
b) przy szacunku gruntów opartym na klasyfikacji gle
boznawczej wystąpiły 702 wycinki szacunkowe, z czego na
leżało policzyć powierzchnie dla 12 z nich, pozostałe zaś
tylko przepisać z operatu ewidencji gruntów.

1,5-3
3
i|
4j
5

3-4,5

4,5-6

6-9

9-12

à 1
, ɪ,
i 1

2
—
—
2

1
—
3
4

—
—
-.
—

3

16
11
9
4
40

W oparciu o powyższe dane, ułożenie rejestru porównaw
czego gruntów poddawanych scaleniu w przypadku a) bę
dzie mniej czasochłonne niż w przypadku b) (wiąże się to
nie tylko z mniejszą ilością wpisów do rejestru, ale także
z odpowiednio łatwiejszym „zamknięciem rejestru”).
2. Przy zmniejszonej liczbie konturów szacunkowych na
obszarze scalenia (zgodnie z mapą glebowo-rolniczą) pro
jektowanie nowych działek można wykonać znacznie szyb
ciej, konsekwentnie też skrócony będzie czas opracowania
rejestru szacunkowego po scaleniu. W rezultacie więc istnie
je duża możliwość przyśpieszenia całokształtu prac geode
zyjnych w procesie scalenia przy wykorzystaniu map glebowo-rolniczych dla opracowania szacunku porównawczego
gruntów. Pomimo niewątpliwych korzyści ekonomicznych
wynikających z zastosowania przebadanej w niniejszym
artykule metody, uzyskane wyniki dotyczące jej dokład
ności, są niezadowalające. Niemniej jednak nie można de
finitywnie negować stosowania map' glebowo-rolniczych
przy wykonywaniu szacunku porównawczego gruntów.
W metodzie tej bowiem nie wyodrębniono w ramach
kompleksów glebowych mniejszych elementów powierzch
niowych — podkompleksów, które reprezentowałyby zgru
powania lepszych i gorszych gruntów poddawanych scale
niu, a tym samym zmniejszono możliwość uzyskania wy
ników bliższych rzeczywistej wartości gruntów. Poza tym
metoda nie ocenia w sposób niezależny wartości gruntów,
ale całkowicie opiera się na mapie klasyfikacji gleboznaw
czej.
Słuszne byłoby więc wykonać szacunek gruntów na ca
łym szeregu konkretnych obiektów, niezależnie na mapach
klasyfikacji gleboznawczej i glebowo-rolniczej i na tej pod
stawie ocenić możliwość zastosowania mapy glebowo-rolni
czej przy opracowywaniu szacunku porównawczego grun
tów.
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Wykonywanie naziemnych prac magnetometrem kombinowanym z nicią torsyjną
oraz ich obsługa geodezyjna
1. Wstęp

Względne pomiary magnetyczne przeprowadzane są róż
nego rodzaju magnetometrami — wagami magnetycznymi.
Są to wagi typu „H” do pomiaru zmian składowej pozio
mej natężenia pola magnetycznego i „Z” — służące do po
miaru zmian składowej pionowej natężenia pola geomag
netycznego. Pod względem budowy magnetometry dzieli
się na klasyczne (wagi tylko typu „H” lub tylko „Z”) oraz
kombinowane do pomiaru zmian obydwu składowych.
Poniżej podajemy opis oraz specyfikę pracy magnetome
trem kombinowanym z metalową nicią torsyjną typu
1.11.05, produkcji VEB GRW Teltow (NRD), opartą na po
myśle prof. G. Fanselau. Wagi omawianego typu mogą słu
żyć do badania zmian obydwu składowych w czasie (zmia
ny okresowe i nieokresowe), bądź w przestrzeni (badania
geofizyczne). Podajemy też w skrócie opis prac wykona
nych na poligonie doświadczalnym oraz omawiamy osnowę
geodezyjną używaną w przypadku stosowania tego typu
wag.
2. Krótko o budowie i zasadach działania magnetometru
kombinowanego z nicią torsyjną

Rysunek 1 przedstawia ogólny widok kombinowanej wagi
magnetycznej omawianego typu. Osłona termiczna właści
wego korpusu wagi wykonana jest z glinu. Izolacja kor
kowa, grubości około 8 mm, przymocowana jest do we
wnętrznych ścianek osłony termicznej. Chroni ona znajdu
jący się wewnątrz korpusu wagi magnes przed nagłymi
i dużymi skokami temperatury. Właściwy instrument słu
żący do pomiarów JH i ΔΖ składa się z następujących czę
ści: obudowy, systemu magnetycznego (mierzącego), syste
mu optycznego, systemu aretująco-nastawczego, obrotnicy.
Obudowa służy do połączenia wszystkich części składo
wych instrumentu. Jest to korpus wykonany z niemagne
tycznego materiału (glin lub mosiądz) w formie prostopadłościaniu. Górna pokrywa obudowy zaopatrzona jest w dwie
libele: równoległą w stosunku do płaszczyzny wahań sy-

wrotnie) i aretowania magnesu przez jego unieruchomienie
w systemie czterech widełek. Aretowania i przestawiania
systemu dokonuje się pokrętłami widocznymi na rys. 1, na
mniejszej bocznej ścianie obudowy.
W urządzeniu nastawczym zawieszony jest na poziomej
nici torsyjnej system magnetyczny (rys. 2). Przedstawiamy
go nieco szczegółowiej. Magnes (1) umocowany jest w kor
pusie (2). System magnetyczny zawieszony jest na nici tor
syjnej (3), wykonanej z elinwaru lub innego metalu odpor
nego na zmiany temperatury. Obserwację położenia syste
mu umożliwiają lusterka: (4) — do obserwacji w położeniu
„Z” i (5) — do obserwacji systemu w położeniu „H”. Cię
żarek (6) pozwala na regulowanie równowagi systemu mie
rzącego oraz służy do zmian tak zwanych czułości k syste
mu magnetycznego. W czasie obserwacji magnes zajmuje
położenie poziome (pomiar „Z”) lub pionowe (pomiar „H”).
Skala odbijana przez lusterka umieszczona jest — podob
nie jak w innych typach wag — w systemie optycznym,
umocowanym pionowo do górnej części obudowy (rys. 1)
i zaopatrzonym w lusterko oświetlające skalę. Do dolnej
części, do dna „pudła” z mosiądzu, przymocowana jest przez
kolumienkę łączącą obrotnica. Podobnie jak w innych poje
dynczych wagach służy ona do przestawiania wagi w azy
mucie o kąt 180° oraz, co jest nowością, o 90°. Wiadomo
bowiem, że obserwacje zmian składowej ΔΖ wykonuje‘się
w położeniu N magnesu na wschód lub zachód. Jak wy
nika z rozkładu całkowitego wektora natężenia pola magne
tycznego, wtedy to składowa działająca na masę m mag
netyczną magnesu równa będzie wprost składowej piono
wej Wagą kombinowaną można mierzyć zmiany i ΔΖ i zlH,
to znaczy dokonywać pomiaru w obydwu położeniach ro
boczych systemu magnetycznego. Po obrocie dźwigni znaj
dującej się na obrotnicy przy kolumnie (dźwignia ta nie
jest niestety widoczna na rysunku 1) można wagę przesta
wić w położenie robocze „H”, to znaczy N magnesu znaj
dzie się w kierunku na północ magnetyczną (o 90° w sto
sunku do poprzedniego położenia). Aby zmierzyć zmiany
odpowiedniej składowej należy też przestawić system aretująco-nastawczy w położeniu „H" lub „Z”, według ozna
czeń na pokrętle.

Hys. 1

stemu i poprzeczną prostopadłą do płaszczyzny wahań sy
stemu magnetycznego.
Wewnątrz obudowy umocowany jest system aretująco-nastawczy służący do przestawiania systemu magnetycz
nego z położenia roboczego „H” w położenie „Z” (lub od
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Temperaturę wewnątrz obudowy odczytujemy na skalach
termometrów o podziale opisanym w sposób ciągły (od
—20 do +40 0C i od +35 do 55 0C).
Wagę umocowuje się na statywie z drewna z okuciami
z glinu i głowicą zaopatrzoną w 3 śruby poziomujące

i limbus z podziałem stopniowym. Głowicę należy uprzed
nio zorientować busolą. Prawidłowe położenie wagi na sta
nowisku jest takie, w którym lusterko służące do oświet
lania skal termometrów (rys. 1) znajduje się po północnej
strome wagi.
Całość instrumentu mieści się w skrzynce drewnianej.
Statyw przenosi się w pokrowcu parcianym. W osobnej
skrzynce umieszczona jest soczewka Helmholtza z żeber
kami mocującymi cewkę w czasie cechowania oraz z miIiamperomierzem.
Działanie wagi magnetycznej polega na zrównoważeniu
momentów sił działających na system magnetyczny. Wtedy
magnes zajmie położenie równowagi.
Rozpatrzmy najpierw położenie „Z” systemu mierzącego,
uzyskane po odpowiednim przestawieniu pokrętła systemu
aretująco-nastawczego. Na magnes działają wtedy nastę
pujące momenty sił (rys. 3):

Dla niewielkich kątów skręcenia nici (skala
optycznego sięga do 1,5°):
da = Aa = a — a„
Aa tg a
oraz:
n — n„
n — no
ts2a = -— i tgα =

systemu

(7)

(8)

gdzie n i n0 są to odczyty na skali odbitej od lusterka,
a f jest ogniskową systemu optycznego.

Otrzymamy więc ostatecznie wzór na różnicę składowych
pionowych natężenia pola magnetycznego na dwóch punk
tach:
mge sin/?+ τ
λ,
ɪ ,
x,l
ɑ
—---- (n — no) 4------ ---- (n—n.Hn — n )
Z-Zo = ---------(9)
2/m
V
'
8M/3

Oznaczając:
kz =

mge sin/? + τ
2/M

(10)

jako czułość systemu zapiszemy (9) w postaci:
Z - Zo = kz(n - no) +

—ʌ

(n - n0)2(n - n')

(11)

Dla niewielkich zmian wartości anomalii magnetycznej
składowej Z między stanowiskami wagi można drugi skład
nik wzoru (11) opuszczać. Przy wychyleniach większych
niż zakres skali w systemie optycznym pokręcamy odpo
wiednią śrubą kontrolującą skręcenie nici torsyjnej tak
długo, aż obraz skali wejdzie znowu w pole widzenia. Śru
by kontrolujące skręcenie nici widoczne są na rysunku 1
w górnej części obudowy w miejscu otwartych wieczek
w izolacji termicznej.
Jak wynika z analizy Logaczewa [4] niedokładna orien
tacja wagi w stosunku do południka magnetycznego nie
wpływa zbytnio na wartość AZ, jeśli orientacja została
wykonana z błędem mniejsizym niż 0,5° i częściowo się
wyeliminowuje przez wykonywanie pomiarów w dwóch
położeniach roboczych wagi.
Zajmijmy się z kolei działaniem wagi kombinowanej
z nicią torsyjną przy pomiarze różnic składowej poziomej.
Rozpatrzmy w tym celu rysunek 4. Przedstawia on system
magnetyczny omawianego typu wag w położeniu robo

— moment sił magnetycznych
DmZ -- MZ cosa,
gdzie
— moment siły ciężkości:

M = 2 ml

(i)

Dg = mg OCcos(β — a) = mge cos(/? — a)

(2)
— moment skręcający, wywołany reakcją nici torsyjnej
D, = τ(α — a')
(ɜ
gdzie:
O — jest śladem osi obrotu systemu dookoła nici
torsy jnej,
C — ośrodek ciężkości systemu magnetycznego,
τ — stała skręcenia nici torsyjnej, zależna od ma
teriału nici, jej rozmiarów i temperatury; wy
rażana jest w jednostkach CGS gcm⅛-2,
a — a' — kąt skręcenia nici do położenia, w którym nić
nie jest skręcona.
Równowagę systemu zapewnia warunek:
DmZ — Dg 4- Di

(4)
Po podstawieniu do (4) równości (1), (2) i (3), i po pewnych
przekształceniach otrzymamy wzór na wartość składowej
pionowej natężenia pola magnetycznego:
mge cos β
mge sin β
τ a —a'
Z = ———I------ ——tgα +
(5)
M
M
M cosa
Ponieważ Z jest zależne od kąta a, więc różniczkując Z
względem a (w ostatniej równości) otrzymamy:
mee sind

[

τ(α- a')

M

τ 1

da

(6)

czym „H”. Na zorientowany w płaszczyźnie południka mag
nes działają następujące momenty sił:
— magnetycznych:
a) składowej poziomej
Dm∏ = MH cosφ
(12)
b) składowej pionowej
DmZ = JfZ siny
(13)
— moment siły ciężkości
Dg = mge sin(β + y)
(14)
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— moment skręcający
D, = τ(φ-φ')

(15)

Położenie' tego systemu po jego Odaretowaniu ustali się w
momencie zaistnienia równości:
MH cosy — MZ sinφ = τ(φ — <p') + mge sin(/? + cp)
(16)
Po pewnych przekształceniach wzoru (16) otrzymamy na
stępujący wzór na różnicę składowych poziomych natęże
nia pola magnetycznego:
AH = H1-H
w którym:
ΔZ tgφ Z1 tgφ1- Z tgφ :
τ ,
ʌ , mSecos/3
(tg^ɪ-tgφ) + zfZ tgip
ZiH= ɪ(?>!-?>)+-

M

(17)

Tak jak poprzednio:
n1

Tlo

i

tgφ =

n-no
2/

oraz
tgφι-tgφ>^φι-φ= -

wagę. Składa się ona z dwóch okrągłych cewek płaskich
ułożonych równolegle. Agregat pomocniczy to baterie lub
akumulatory oraz miliamperomierz.
Pole magnetyczne wytworzone przez prąd ` płynący w
uzwojeniach cewki uważa się za jednorodne. Wektor natę
żenia pola AT, wytworzonego przez prąd w przestrzeni we
wnętrznej cewki, zmienia swój zwrot na przeciwny po
zmianie kierunku prądu. Przy położeniu poziomym wektora
ΔΤ cechujemy wagę w położeniu roboczym „H” systemu
mierzącego. Przy położeniu pionowym ΔΤ cechujemy wagę
w położeniu „Z”. Skalę odbitą obserwujemy przez system
optyczny przy włączonym prądzie w obwodzie; zmieniamy
kierunek prądu i znowu odczytujemy skalę. Obliczenie czu
łości realizujemy według wzoru:

n1 — n

A więc:
meecosβ+τ(n, — n)
n — n.
ΔH = —------ H
k ----- - + ΔΖ------- (18)
2fM
2/
Współczynnik:
mge cos/? + τ
ku =---------------(19)
2fM
nazywamy czułością wagi w położeniu „H”.
Z analizy, której tutaj nie przytaczamy, wynika, że
wpływ drugiego członu we wzorze (18), a także niepoziomość osi obrotu (nici) oraz niedokładną orientację w gra
nicach do 0,5° możemy zaniedbać, powodując zmianę war
tości ΔΗ jedynie o około 2γ.
W stosunku do wag o budowie klasycznej, bez nici torsyjnej kwarcowej lub metalowej, wyrażenia na czułość symach.
τ
stemu różnią się członami
-, co jest wynikiem zastą“ √∙i'∙*
pienia łożysk kwarcowych przez nić.

gdzie:
1 — natężenie prądu odczytane na skali miliamperomierza podane w miliamperach,
An — różnica odczytów skali dla obydwóch zwrotów prą
du tak w położeniu „H” (współczynnik kH) jak
i w położeniu „Z” (współczynnik kz),
f — stała cewki zależna od ilości zwojów cewki, gru
bości nawiniętego drutu; wyraża się ją w jedγ dz.
nostkach ——.
mA
Wyznaczanie współczynników kz i k11 wykonuje się dla
kilku wartości natężenia prądu w obwodzie. W czasie ce
chowania zapisujemy czas i temperaturę.
Znając wartości jednej działki skali w systemie optycz
nym możemy obliczyć wartość działki skali na śrubie kon
trolującej skręcenie nici oraz wartość działki śruby syste
mu nastawczego. Cechowanie wagi opisane powyżej wy
konujemy każdego dnia przed- i po pomiarze. Dane z ce
chowania kH i kz nanosi się na wykres w układzie współ
rzędnych czas — wartość działki w gammach. Wykres taki
służy do interpolacji wartości czułości na dany moment
czasu.
W czasie pomiarów egzemplarzem nr 58/130 typu 1.11.05
otrzymano wartości jak na wykresie na rysunku 5. Przebieg

3. Sprawdzenie i cechowanie kombinowanej wagi magne
tycznej

Przed przystąpieniem do pomiarów w terenie należy każ
dą wagę magnetyczną wycechować, to znaczy znaleźć:
I. Wartość jednej działki skali systemu optycznego; war
tość jednej działki skali na śrubie kontrolującej skręcenie
nici torsyjnej i wartość działki śruby systemu aretująco-nastawczego (dla położenia „H” i „Z”), podane w gam1 +
A
Iy = IO- 5„O”e = 10“*---------- 0,79578 —
(20)
4π m
m
II. Współczynnik termiczny systemu mierzącego (magney
su) dla położenia „H” i „Z”, wyrażony w jednostkach —·.

III. Współczynniki poziomic: podłużnej i poprzecznej w
stosunku do płaszczyzny wahań systemu magnetycznego dla
y
obydwu położeń roboczych, wyrażone w jednostkach
dz, lib.
Należy też sprawdzić działanie mechanizmów i śrub po
dobnie jak we wszystkich innych typach wag, a także sta
łość miejsca zerowego wagi. W badanym przez nas typie
wagi 1.11.05 skala śruby nastawiającej ma 25 działek po
obydwu stronach zera (tak w położeniu „H” jak i „Z”).
Jedna działka tej skali równoważna jest pełnemu obroto
wi śruby kontrolującej skręcenie nici, zawierającemu
120 działek Wyskalowanych na obwodzie łebka śruby.
Ruch śruby kontrolującej powoduje obrót systemu magne
tycznego wraz z nicią torsyjną, a co za tym idzie zmiany
odczytów skali odbitej od lusterka na magnesie.
Wartość działki skali systemu optycznego, to znaczy czu
łość systemu magnetycznego wyrażoną w y, wyznaczamy
dla wag kombinowanych za pomocą cewki Helmholtza
umieszczając ją na specjalnych żeberkach założonych na
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tego wykresu tak dla kH jak i∙kz wskazuje na dobre wyStarzenie materiału magnesu. Przeciętna wartość kz = 12,28 γ
oraz kH = 18,38 γ. ~W okresie 20 dni w miesiącach lipiec—
sierpień 1969 r. maksymalnie skrajne wartości wynosiły od
powiednio 12,203 i 12,380 γ oraz 18,110 i 18,661 γ. Wymagana
dokładność wyznaczenia czułości systemu magnetycznego
wynosi lo∕o wartości tej czułości.
Współczynnik termiczny wyznacza się okresowo dla da
nego egzemplarza wagi przez umieszczenie go w termo
stacie i zmianę temperatury. Po ustaleniu się'temperatury
(odczytanej na jednym z termometrów) wykonujemy odczyt
skali na systemie mierzącym. Zmiana odczytów tej skali,
przy zmianie temperatury o 1 oC nazywa się współczynni
kiem termicznym systemu magnetycznego — ktH lub ktzCechowanie takie możemy wykonać także w warunkach
Polowych, ustawiając wagę raz w cieniu, raz w słońcu.
Zmian małych nie uwzględniamy. Firma produkująca tego
typu wagi kombinowane podaje maksymalne zmiany wska
zań na 5 γ, przy zmianie temperatury o 10 °C. Badając
egzemplarz nr 58/130 nie zauważono tak wielkich zmian.
W warunkach polowych takiego rzędu skoki temperatury
nie występowały. Tak więc współczynnik termiczny wy
nosił około 0,5 y0C. Był więc stosunkowo mały i można
go nie uwzględniać przy pracach o średniej dokładności.

Współczynniki libel to wartości przesunięcia pęcherzyka
rozmieszczenia punktów zależy od przebiegu pola magne
Iibeli wyrażone w gammach, a otrzymane przez odczyty
tycznego zakłócającego i waha się w granicach 500—1000 m.
wskazań na skali systemu magnetycznego przy pochylaniu
Pomiary wykonuje się sytuując punkty „w trójkąt” (jest to
instrumentu śrubami poziomującymi. Współczynników ta
tak zwana metoda płaszczyznowa) bądź prowadząc profile
kich dla wagi kombinowanej jest cztery, dwa dla Iibeli
zdjęć magnetycznych (metoda profilowa).
prostopadłej do płaszczyzny wahań systemu magnetycznego
Pomiary szczegółowe I stopnia wykonywane są najczęś
(dla położenia „H” i „Z”) oraz dla Iibeli równoległej do
ciej wzdłuż profilów w odstępach 200—400 m punkt od
płaszczyzny wahań magnesu systemu mierzącego także
punktu. Odległości profilów powinny być dwukrotnie więk
dwa — kpi/-/, klpz, kp2∏, kpgz
*
sze niż odległości punktów na profilach. Jest to w zasadzie
zdjęcie przeglądowe.
Duże wartości tych współczynników wskazują na ko
nieczność dokładnego poziomowania przyrządu przed po
II stopień zdjęć szczegółowych (zdjęcia półszczegółowe)
miarem.
zawiera w sobie pomiary na profilach magnetycznych w
odległościach 50—200 metrów punkt od punktu. Stosuje
Stałość punktu zerowego w wagach kombinowanych bada
się je wtedy, kiedy nie obserwuje się dużych skoków war
się w sposób analogiczny jak w wagach pojedynczych
z nicią torsyjną lub z łożyskami kwarcowymi. Badanie ta- , tości różnic ∆H i JZ.
kie należy wykonywać w możliwie krótkim czasie, aby
Pomiary szczegółowe III stopnia stosowane są przy du
zmiany pola geomagnetycznego były jak najmniejsze.
żych skokach wartości wymienionych wyżej różnic składo
wych i profil bez zagęszczenia punktów nie byłby możliwy
W magnetometrze typu „Z”, a więc i w wadze kombino
do interpretacji. Odległości między punktami wahają się
wanej w położeniu roboczym „Z”, sprawdzamy też stałość
w granicach 2—50 metrów.
różnicy wskazań dla położenia N systemu magnesu na
wschód i N systemu magnesu na zachód w stosunku do
W zależności od zadań dzielimy zdjęcia magnetyczne na
zaobserwowanej wartości tej różnicy na punkcie bazowym.
zwiadowcze (skale 1 : 1 000 000 i 1 : 500 000), poszukiwawcze
Dopuszczalne odchylenia wynoszą 0,2—0,3 działki.
(1 : 200 000 i 1 : 100 000), szczegółowo-poszukiwawcze (1 : 50 000
i 1 : 25 000) i poszukiwawczo-rozpoznawcze (1 : 10 000,1 : 5000,
Zasięg pomiarowy przyrządu wynosi około 45 000 γ, dla
1 : 2000).
obydwu położeń systemu mierzącego tak na plus od zera,
jak i na minus na podziale śruby nastawczej.
Średnie odległości między trasami i profilami oraz od
ległości między stanowiskami pomiarowymi na trasach
i profilach podajemy w tablicy I (patrz też [2] i [7]).
4. Prace magnetometrem kombinowanym i ich obsługa
geodezyjna

Obserwacje wagami magnetycznymi kombinowanymi łą
czą w sobie elementy pracy typami wag „H” i „Z”. Roz
patrzmy kolejno zastosowanie takiego przyrządu w pra
cach geodezyjno-geofizycznych.
A. Zastosowanie przyrządu jako instru
mentu bazowego. Magnetometr kombinowany może
służyć jako rejestrator zmian pola magnetycznego, jego
składowej H lub Z. Nigdy obydwu jednocześnie. Umieszcze
nie wagi na bazie pozwala na pomiar zmian składowych
natężenia pola podczas okresu pomiarów przez pozostawie
nie go w stanie Odaretowanym w jednym z położeń robo
czych. Z wykresu zmian składowych na punkcie bazowym
można wyinterpolować poprawkę do pomierzonej wartości
zmiany na punkcie terenowym znając moment czasowy, w
którym ten pomiar był wykonany.
W czasie prac poszukiwawczych obiera się tak zwaną
bazę główną i bazę połową. Na bazie głównej dokonuje
się cechowania instrumentu. Musi ona leżeć z dala od
przedmiotów zakłócających pole magnetyczne na powierzch
ni terenu i nie na obszarze dużych zmian anomalii magne
tycznych. Na punkcie tym powinno się zaznaczać ułożenie
nóg statywu wagi tak, aby było ono jednakowe dla wszyst
kich pomiarów na bazie w celu wyeliminowania szczątko
wego „nieodźelazienia” statywu. Baza połowa leży w po
bliżu terenu objętego pomiarem. Wymogi są takie same jak
dla bazy głównej.
Odczyty wskazań instrumentu powinny być dokonywane
co 10—15 minut. Zaaretowanie wahającego się magnesu
w instrumencie następuje dopiero po „zejściu” ostatniego
przyrządu polowego z terenu. Stabilizacja punktów bazo
wych — prowizoryczna kołkami drewnianymi.
Wartość składowej H lub Z jest dla bazy głównej obie
rana przez wykonującego pomiary, bądź też nawiązuje się
punkt bazy głównej do sieci magnetycznej krajowej, opo
rowej (patrz też [7]).
B. Zdjęcia profilowe i powierzchniowe —
poszukiwawcze. Wykrywanie i badanie przebiegu
anomalii magnetycznych dokonywane jest za pomocą zdjęć
w różnych skalach wagami magnetycznymi. Skala zdjęcia
magnetycznego zależy od rozciągłości obszaru anomalii,
szybkości zmian wartości anomalnych i rodzaju zdjęć.
Zależnie od zasięgu prac pomiary magnetyczne dzielimy
na zdjęcia regionalne trzech stopni i zdjęcia szczegółowe
trzech stopni. Zdjęcia regionalne I stopnia są to zdjęcia
sieci podstawowej wykonywane średnio co 20 km, a więc
gęstość punktów wynosi 1 punkt na 400 km2.
Zdjęcia II stopnia pomiarów regionalnych mają na celu
uzyskanie obrazu pola regionalnego bez anomalii szczegó
łowych. Jest to zdjęcie rekonesansowe. Punkty, na których
wykonuje się pomiar sytuują się co 2—3 km.
Pomiary regionalne III stopnia dają nam już dość do
kładny obraz pola regionalnego magnetycznego. Gęstość

Tablica 1
Skala

1 1 000 000
500 000
1
200 000
1
100 000
1
50 000
1
25 000
1
10 000
1
5 000
1
2 000
1
1 000
1

Odległości w m między trasami
i profilami (±20%)
10 000
5 000
2 000
1 000
500
250
100 ·
50
20
10

Odległości w m między punktami
na trasach i profilach

1 000-2 000
500-1 000
200-400
100-200
50-100
25-50
10-40
5-20
4-10
2-5

Z punktu widzenia geodezyjnego zabezpieczenia zdjęć in
teresujące są następujące zadania, które omawiamy poniżej.
W zdjęciach zwiadowczych i poszukiwawczych prowadzo
nych metodą tras, przebieg ich obiera się wzdłuż dróg, rzek,
ścieżek itp Najczęściej szczegóły te są identyfikowane z po
siadaną mapą wprost w terenie, a stanowiska pomiarowe
obiera się na charakterystycznych szczegółach. Instrumen
talne prace (pomiar kątów i długości) stosowane są w przy
padku braku odpowiedniej mapy w skali opracowania. Przy
zdjęciach, wzdłuż profilów obranych odpowiednio do prze
biegu anomalii magnetycznych w małych skalach, wystar
czy niekiedy uregulować czułość wagi kombinowanej do
wartości około 20—30 γ dla obydwu położeń roboczych sy
stemu. Zdjęcia metodą płaszczyznową stosuje się rzadziej
i to w terenie odkrytym, gdzie można stosować wcięcia
kątowe punktów.
. Zdjęcia
szczegółowo-poszukiwawcze
magnetometrami
kombinowanymi przeprowadza się już na podstawie profi
lów wytyczonych ,najczęściej między szczegółami zidentyfi
kowanymi na mapie i w terenie. Odległości między punk
tami odmierza się sznurem lub krokami, przy niewielkich
odległościach punktów. Tyczenie — lornetką. W przypad
ku konieczności założenia osnowy geodezyjnej kąty wy
starczy mierzyć teodolitem 30'', a długości — taśmą.
Zdjęcia poszukiwawczo-rozpoznawcze w skalach 1 : 10 00
*0
opiera się na pomierzonej w terenie osnowie. Jest to naj
częściej istniejąca i zagęszczona osnowa poligonowa i sze
reg profilów wytyczonych instrumentalnie. Wystarczającą
dokładność zapewniają też zdjęcia oparte na istniejącej w
terenie sieci linii pomiarowych punktów posiłkowych. Zdję
cia w skalach dużych wykonywane są w oparciu o sieć
figur — prostokątów lub kwadratów wytyczonych instru
mentalnie. Każdy punkt na mapę powinien być naniesio
ny ze współrzędnych prostokątnych lub miar terenowych.
Do pomiaru kątów używa się teodolitu 20" — 30". Pomiary
liniowe można wykonywać dalmierzami optycznymi (dwuObrazowymi bądź nitkowymi). Poniżej w tablicy 2 poda
jemy stosowane w ZSRR dokładności pomiarów instru
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mentalnych przy magnetycznych pomiarach szczegółowo-Poszukiwawczych i poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz
wymagania topograficzno-geodezyjnego dowiązania punktu
pomiarowego do osnowy geodezyjnej (Nowa polska instruk
cja pomiarów grawimetrycznych i magnetycznych ma się
ukazać w 1971 r.).
Tablica 2

Skala zdjęcia

1
1
1
1
1
1

: 50 000
: 25 000
: 10 000
: 5 000
: 2 000
: 1 000

średni błąd dowią
Roczne odchylenie
zania punktu począt profilu od zadanego
kowego profilu do
kierunku na 1 km
punktu osnowy
długości w metrach
geodezyjnej
±15 m
±15 m
±8 m
±8 m
—
—

±10
±10
±3
±3
±1
±1

Maksymalny błąd
położenia punktu
względem sieci
geodezyjnej

±120 m
±60 m
±25 m
±15 m
±5 πl
±2,5 m

Względny błąd pomiaru odległości między punktami na
profilu może wynieść 1 : 100 odległości. W Związku Ra
dzieckim przy tych pracach szeroko stosuje się tak zwane
ciągi teodolitowe o średnich dokładnościach. Kształt i roz
miary sieci powinny zależeć zawsze od kształtu występu
jących anomalii magnetycznych.
Do prac naziemnych w skalach mniejszych używa się
odbitek stykowych zdjęć lotniczych i fotoszkiców (prze
tworzonych lub nieprzetworzonych) wszędzie tam, gdzie
nie mamy jeszcze mapy opracowanej w skali zdjęcia mag
netycznego.
Pomiarów niwelacyjnych, mających na celu określenie
wysokości Stapowiska wagi, nie wykonuje się przy pomia
rach magnetycznych. Pomiarów magnetycznych nie redu
kuje się do jakiegoś określonego poziomu odniesienia, gdyż
nie opracowano redukcji elementów pola magnetycznego ze
względu na wzniesienie z powodu zbyt dużego zakresu
zmienności tych elementów.
Podamy teraz w skrócie kolejność prac wykonywanych
przy zdjęciach magnetycznych polowych magnetometrem
kombinowanym :
— nad zaznaczonym w terenie (przez zespół geodezyjny)
stanowiskiem wagi za pomocą kołka bądź dołka rozstawia
się i poziomuje statyw wagi. Przy pracach w dużych ska
lach o wysokiej dokładności ważne jest skierowanie tej
samej nogi w kierunku północy magnetycznej;
— za pomocą kompasu orientujemy głowicę statywu, po
dobnie jak w pracach magnetometrem innego typu;
— stawiamy przyrząd w położeniu, na przykład „H”
i nastawiamy agregat aretująco-nastawczy w położenie ro
bocze „H”. Poziomujemy instrument;
— Odaretowujemy dwukrotnie system magnetyczny (lub
trzykrotnie) i dokonujemy odczytów skali w mikroskopie
odczytowym systemu optycznego;
— Zaaretowujemy wagę i przestawiamy dźwigienkę
umieszczoną na obrotnicy przy kolumience wagi w drugie
skrajne położenie;
— obracamy wagę w położenie pomiarowe „Z”, to zna
czy N magnesu na wschód (lub na zachód), przestawiamy
system nawstawczy w położenie „Z” i odczytujemy skalę
w systemie odczytowym przy dwukrotnie uwolnionym sy
stemie magnetycznym jak poprzednio w położeniu „Z”;
— aretujemy wagę i obracamy o 180° w drugie położe
nie pomiarowe „Z”, i dokonujemy znów odczytów skali
systemu ;
— Zaaretowujemy instrument i przechodzimy na następ
ne stanowisko.
Zwracamy uwagę na to, że w czasie orientowania głowi
cy systemu waga musi być odstawiona na odległość około
10 m od kompasu. Przy obserwacjach ze sztucznym oświet
leniem systemu odczytowego należy latarkę umieścić także
w odległości około 10 m od przyrządu. Obserwacje wagą
na punktach sieci oporowej, szkieletowej (łączącej punkty
bazowe) wykonywać należy w cyklu łańcuchowym, to zna
czy punkt 1, punkt 2, punkt 1 powtórnie; punkt 2,
punkt 3 itd.
Zaznaczamy tutaj, że odczyt wskazań przyrządu składa
się z trzech składowych, a mianowicie:
1) odczyt skali systemu aretująco-nastawczego (dla po
łożenia „H” i „Z”),
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2) odczyt skali na śrubie kontrolującej skręcenie nici
(„H” i „Z”),
3) odczyt skali systemu optycznego, odbitej od jednego
z lusterek na magnesie.
Wykonane odczyty podlegają redukcjom, takim samym
jak odczyty wykonane w innym typie magnetometru. Nie
będziemy ich szczegółowo omawiali. Efektem prac tereno
wych są bądź mapy izoanomal AH i JZ (oczywiście dla
prac magnetometrem kombinowanym), bądź profile prze
biegu składowych JH i AZ. Wykonanie prospekcji geofi
zycznej jednocześnie, posługując się dwiema mapami tego
samego terenu, jest o wiele prostsze i pewniejsze tym bar
dziej, że pomiary magnetyczne wykonane zostały równo
cześnie. Jako przykład efektu pracy magnetometrem kom
binowanym zamieszczamy zdjęcie profilowe wzdłuż wybra
nego ciągu wykonanego na terenie doświadczalnym w oko
licach Olsztyna. Jest to przykład zdjęcia w skali 1 :5000
zmian składowych JZ i JH, wykonanego magnetometrem
typu 1.11.05. I tutaj warto zaznaczyć podniesienie pew
ności i jakości interpretacji geofizyczno-geologicznej po
miarów kombinowaną wagą magnetyczną.

Ll

1.
2.
3.
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Wspominamy też o konieczności bieżącego prowadzenia
,.kalki punktów”. Miarą dokładności wykonanych w tere
nie pomiarów wagą magnetyczną jest błąd średni oblicza
ny z różnic wartości składowych natężenia pola, otrzyma
nych na punktach powtórzonych przy powtórnym pomiarze.
"* = ±

∑<5,
zn

(22)

gdzie:

⅛ = Z1 —- Z2

oraz

<⅛ = H1 — H2

W czasie wykonywania przez nas pomiarów osiągnięto dla
omawianego typu magnetometru kombinowanego i 22 punk
tów powtórzonych:
τ∏n = ± 19,92 γ i mz = ± 15,77 γ
Dla magnetometrów kombinowanych dokładność tych po
miarów zaliczana jest do precyzyjnych.
Ocenę zdjęcia magnetycznego na danym terenie stanowi
też „krzywa wariacyjna”. Grupuje się mianowicie wiel
kości δ według wartości w przedziałach, na przykład:
0 ÷ + 5+5 ÷ +10 itd. i wyraża się częstość występowa
nia grup różnic w procentach całej ilości punktów powtó
rzonych. Symetria rozłożenia grup jest świadectwem nie
występowania błędów systematycznych w czasie pracy
wagą.
Omawiany przez nas typ wagi może służyć do zdjęć na
ziemnych wszystkich rodzajów ze względu na swoją portatywność i precyzję osiąganych wyników. Przegląd prac
geodezyjnych ograniczyliśmy ze względu na szczupłość
miejsca, pomijając czynności ogólne i stosowane przy więk
szości prac.
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Badanie niektórych sposobów wyznaczania odchyleń punktów
budowli inżynierskich względem pionowej płaszczyzny odniesienia
Wprowadzenie

W okresie wznoszenia i eksploatacji budowli inżynier
skich zachodzi niejednokrotnie potrzeba ustalenia położe
nia wybranych punktów budowli względem pawnej płasz
czyzny pionowej, przyjętej jako płaszczyzna odniesienia.
W praktyce geodezyjnej — najogólniej rzecz biorąc — w
pierwszej kolejności określa się odchylenia (odległości)
punktów budowli od płaszczyzny wyznaczonej przez oś
o∙brotu teodolitu i punkt celowania na sygnale. Płaszczyznę
tę będziemy dalej nazywać płaszczyzną pomiarową. Otrzy
mane z pomiaru odchylenia punkfów od płaszczyzny po
miarowej przelicza się następnie w stosunku do płaszczyz
ny odniesienia w oparciu o znane elementy wzajemnej
orientacji obydwu płaszczyzn. W przypadkach, gdy warun
ki pomiaru pozwalają na takie obranie płaszczyzny pomia
rowej, by stanowiła ona jednocześnie płaszczyznę odniesie
nia, wyeliminowane zostają obliczenia związane z przeli
czeniem odchyleń. Jako przykłady praktycznego zastoso
wania opisanych wyżej pomiarów wymienić można: po
miary inwentaryzacyjne hal przemysłowych i torów podsuwnicowych, pomiary wchodzące w zakres obsługi geode
zyjnej wznoszonych budynków itp.
W pracy niniejszej omawiane są dwa najczęściej stoso
wane w praktyce sposoby pomiaru odchyleń, przy czym
omówienie koncentruje się głównie na podstawowych czyn
nościach różniących te sposoby.
Czynnościami tymi są: odczytywanie podziałek przysta
wianych do budowli oraz wprowadzanie tarczy sygnałowej
w oś celową instrumentu.
Badania wymienionych wyżej czynności wykonano w te
renie przy zastosowaniu teodolitu THEO 020 — Zeissa,
ustawianego na statywie drewnianym. Obserwacje prowa
dzone były przez kilku obserwatorów, przy różnych od
ległościach sygnału i podziałki od teodolitu.
Omawiane w niniejszej pracy sposoby wyznaczania od
chyleń za pomocą sprzętu geodezyjnego takiego jak: teodo
lit. sygnał, podziałka, zaliczyć należy do sposobów trady
cyjnych, w odróżnieniu od nowych rozwiązań wprowadza
jących dodatkowe urządzenia współpracujące z przyrząda
mi geodezyjnymi. Poza zastosowaniem płytki plaskorównoległej o działaniu poziomym, umieszczanej przed obiekty
wem lunety instrumentu (teodolit, niwelator) oraz wyko
rzystaniem napędu elektrycznego do równomiernego prze
suwania tarczy sygnałowej w kierunku prostopadłym do
osi celowej, znane są już urządzenia oparte na zjawiskach
fotoelektrycznej i interferencji fal świetlnych.
Z uwagi jednak na to, że sposoby nazwanej wyżej tra
dycyjnymi, znajdują często zastosowanie w praktyce geo
dezyjnej, autorzy uważali za pożyteczne przebadanie pod
względem dokładnościowym podstawowych czynności skła
dowych tych sposobów.

wchodząc w szczegóły natury technicznej i pomijając wpływ
błędów instrumentalnych można stwierdzić, że odchylenie
punktu Pi wyznacza się przez dokonanie odczytu lɪ na do
stawionej w tym punkcie podzialce. Odczyt iɪ, określający
położenie nitki pionowej teodolitu względem podziałki wy
konuje obserwator w polu widzenia lunety.
Celem niniejszego fragmentu pracy jest ustalenie na dro
dze doświadczalnej: zakresu stosowania (odległości od teo
dolitu) podziałek o różnej konstrukcji, dokładności ich od
czytywania oraz stopnia zmęczenia obserwatora przy od
czytywaniu tych podziałek.

Przeprowadzone w tym celu badania wykonano dla na
stępujących podziałek:
a) podziałki zwanej dalej „centymetrową” — często sto
sowanej w praktyce (rys. 2),

Rys. 2. Odczyt I — 063, odczyt II — 117
3⅛w
♦

I

ΓΤΤΠΊΤΠ

1. Badanie dokładności odczytywania podziałek o różnej
konstrukcji

Sposób pomiaru odchyleń polegający na odczytywaniu
podziałki przedstawiono Schematycmie na rysunku 1. Nie

Rys. 3. Odczyt I — 086, co odpowiada 086 × 0,5 = 43,0 mm; odczyt
II — 165 X 0,5 = 82,5 mm
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b) podziałki zwanej dalej „półcentymetrową” — również
często stosowanej w praktyce (rys. 3),
c) i d) podziałek zwanych dalej „prostokątna” (rys. 4)
i „trójkątna” (rys. 5).
Podziałki wymienione pod c) i d) wynikły z przeprowa
dzonych w ramach niniejszej pracy wstępnych obserwacji
terenowych, w czasie których badano możliwość zastosowa-

Rys. 4. Odczyt
czyt II — 735, co odpowiada: 7

2 = 32 mm; Od10 + 3,5 = 77 mm

Rys. 5. Odczyt I — 300, co odpowiada: 3X6 + G×2 = 18 mm; od
czyt II — 805, co odpowiada: 8 X 6 + 0,5 X 2 = 49 mm

nia podziałki opartej na znanej konstrukcji podziałki trans
wersalnej. Znacznie bardziej skomplikowany system odczy
tywania tych podziałek wymaga szczegółowego omówienia.
W podziałce „prostokątnej” (rys. 4)· pochyłą linię po
działki transwersalnej zastąpiono pięcioma prostokątnymi
polami białymi, przy czym każde pole przesunięte jest
względem poprzedniego o 2 mm w kierunku podłużnym po
działki. Wykonanie odczytu na tej podziałce polega na zna
lezieniu takiego prostokąta, dla którego nitka pionowa po
krywa się z jego osią symetrii (rys. 4 — położenie I), bądź
też stwierdzeniu ustawienia się nitki pionowej w położeniu
pośrednim między dwoma prostokątami (rys. 4 — położe
nie II).
Całkowity odczyt składa się z liczby centymetrów wypi
sanych w dolnej części podziałki, numeru danego szeregu
(oznaczenie szeregów — rys. 4) oraz cyfry 0 lub 5, odpo
wiednio, gdy nitka pionowa znajduje się na osi symetrii da
nego prostokąta lub zajmuje położenie pośrednie. Przeli
czenie tego odczytu na milimetry przedstawiono również
na rysunku 4.
W podziałce „trójkątnej” (rys. 5) zamiast pól prostokąt
nych zastosowano 3 szeregi pól trójkątnych. Każde pole
przesunięte jest względem sąsiedniego w danym szeregu
o 6 mm w kierunku podłużnym podziałki. Odległość mię
dzy osiami kolejnymi pól tworzących linię pochyłą podział
ki wynosi 2 mm. Sposób wykonywania odczytu podobny
jest, jak w przypadku podziałki „prostokątnej”. Inne jest
natomiast przeliczanie odczytu na milimetry (rys. 5).
Badania terenowe polegały na wielokrotnym odczytywa
niu danej podziałki, przesuwanej względem nieruchomej
osi celowej teodolitu w kierunku prostopadłym do tej ce
lowej. Wielkości przesunięć podziałki rejestrowano na po
dziale (podział na ramieniu tachymetru BRT 006) zwanym
dalej pomocniczym, o dokładności pojedynczego odczytu
0,05—0,10 mm (rys. 6). Seria obserwacyjna składała się
z 20 odczytów na danej podziałce, wykonanych przez obser
watora w polu widzenia lunety i odpowiadających im
20 bezpośrednich odczytów na podziale pomocniczym.
W czasie wstępnych badań terenowych stwierdzono, że naj
właściwszą serią obserwacyjną jest seria składająca się
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z 20 obserwacji. W dłuższej serii następuje znaczne pogor
szenie wyników na skutek zmęczenia obserwatora, zwłasz
cza w przypadku podziałek „prostokątnej” i „trójkątnej”.
Ponadto zwiększenie czasu trwania serii, wynikające z jej
wydłużenia, zmniejsza pewność co do niezmienności poło
żenia osi celowej teodolitu. Podziałki badane były przez
kilku obserwatorów na różnych odległościach: 25 m, 50 m,
75 m, 100 m, 125 m, 150 m. W czasie wykonywania obser
wacji notowano w sposób opisowy stopień zmęczenia obser
watora. Obserwacje przeprowadzono w zmiennych warun
kach atmosferycznych, unikając tylko tych warunków, któ
re by zdecydowanie uniemożliwiały dokonywanie odczytów
(na przykład silna wibracja powietrza, słaba widoczność).

Na rysunku 7 przedstawiono w uproszczeniu zależność
między odczytami na badanej (ruchomej) podziałce i od
powiadającymi im odczytami na podziale pomocniczym.
Przy założeniu niezmienności położenia nitki pionowej
teodolitu względem podziału pomocniczego w czasie trwa
nia serii obserwacyjnej, zagadnienie to możemy traktować
jako poszukiwanie najprawdopodobniejszej wielkości L nie
znanej wielkości L na podstawie jednakowo dokładnych
obserwacji: O1 + l1, O2 + l2... On + ln∙ Oznaczając przez vt
poprawkę do I1 otrzymamy <n równań obserwacyjnych o po
staci:
„O”,· +1¡ + V,- = L
gdzie:
i = 1,2 ... n
stąd:
Vi = L-,,O"i-li

m/ka pionowa
''' lunęły łeodohłu
'Ir
I

rr-łe położenie
podziałki
2 położenie
podziałki

ZZI

lj,

Ll
podział
pomocniczy

L
Rys. 7

Poszukiwaną wielkość L wyznaczymy z warunku'[vv] = min.
Ostatecznie:

i-ιU∙∙o','+.⅞t)
Średni błąd pojedynczego odczytu h obliczymy z wzoru:

Dla porównania dokładności odczytywania badanych po
działek weźmiemy również pod uwagę różnicę między
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“ 0,80
0,95
1,15
1,00

0,30
0,35
0,30
0,40

*1,05
1,10
1,00
1,50

0,40
0,30
0,45
0,35
0,40
0,40
0,25
0,40

" MO
1,05
1,00
1,20
1,65
1,25
0,85
1,50

*0,50
0,40
0,35
0,45

0,50
0,35
0,55
0,30
0,45
0,30
0,40
0,35

1,43
1,25
1,95
1,15
1,75
1,40
1,45
1,35

0,45
0,40
0,50
0,50

3

4
T ^

0,35
0,35
0,35
0,35

2

~ 1,30
1,30
1,50
1,40

3
4

Wartości mo i

150 π*.

«O

3

*
,,prostokątna
’

125 ni

π>o

, ,centymetrowa
*
*

, ,półcentymetrowa’ ’

100 m

75 m

50 m

25 m
Obserwator

Podziałka

2,10
1,75
1,00
1,55

1,40
1,45
1,55
1,80

2,05
1,10
1,70
1,90

1,75
1,85
1,75
1,50

i

Bo podano w mm
Tablica 2
25 m

Podziałka

m' Q

R'o

'<0 2

m'o

R’o

R'o/2

m'o

R-o

C.45

1,80

0,9

0.50

1,90

1.0

0,70

2,90

0,35

1,25

0,6

0,40

1,50

0,8

0,35

1,50

0,8

125 m

100 m

75 m

50 ɪu

R'o/2

m,o
0,90

R'o
I 2,75

R'o∕2

rn o

1,4

0,85

0,6
0,35
1,15
odczy tywanie męczące
1,65 I 0,8
0,45

,,trójkątna”
,,prostokątna”

0,55

1,95

1,0

I

I

0,50
2,10
1,1
Oaczytywanie męczące
0,50
1,80
0,9

I
0,65 I 2,25

I

R-o∣2

R-o

I 2,80
2,95
1,5
0,85
odczytywanie męczące

, ,centymetrowa’ *

,,półcentymetrowa’ *

150 m
m'o ! R-O

I

I

1,4

I

0,65
2,05
1,15 I 3,90
1,0
odczytywanie bardzo męczące
0,65 1 2,20
0,55
1,85
0,9
I 0,80 I 2,80
1,1
odczytywanie męczące
odczytywanie bardzo męczące

1,1

κ. o~’

1.»
1,4

Wartości m'o, R,o i R,o∣2 — podano w mm
Odczytywanie męczące — pod koniec serii 20-odczytowej następuje wyraźne zmęczenie oka
Odczytywanie bardzo męczące - pierws ze odczyty w seni są męczące

skrajnymi wynikami w każdej serii obserwacyjnej, zwaną
rozstępem:
Ro = G.0”.·+Ji)max - („0”·+z7),nin
Ro
Wartości — posłużą nam jako orientacyjne maksymalne

błędy pojedynczego odczytu na danej podziałce.
Wartości m0 i Ro obliczone dla poszczególnych serii obser
wacyjnych zestawiono w tablicy 1. Na skutek niewielkiej
liczby obserwacji w serii (20 obserwacji) zarówno wartości
τn0 jak i Ro, charakteryzujące dokładność odczytywania da
nej podziałki przez danego obserwatora na określonej od
ległości, znacznie się między sobą różnią. Mając na uwadze
posiadany niewielki materiał obserwacyjny zrezygnowano
z analizy dokładności odczytywania danej podziałki dla
każdego obserwatora osobno i dalsze rozważania oparto na
maksymalnych wartościach mo i R0 uzyskanych dla danej
podziałki na określonej odległości. Wartości te oznaczone
odpowiednio τn'o ɪ R0 (tablica 2) uzupełniono interesującymi,
z punktu widzenia praktyki, wartościami -ɪ, traktowany
mi jako orientacyjne maksymalne błędy odczytywania.
W tablicy 2 zamieszczono również uwagi odnośnie do
stopnia zmęczenia obserwatora, poczynione w trakcie wy
konywania obserwacji.

Jak widać z tablicy 2, podziałka „półcentymetrowa” jest
najdokładniejsza, lecz najmniej uniwersalna, gdyż prak
tycznie może być stosowana w zakresie do 50 m. Podziałka
„centymetrowa” ustępuje pod względem dokładnościowym
podziałkom „trójkątnej” i „prostokątnej” na odległościach
75 m, 100 m i 125 m, będąc równocześnie znacznie mniej
męcząca w odczytywaniu. Ustalenie bowiem poszczególnych
cyfr odczytu na podziałce „trójkątnej” i „prostokątnej” jest
uciążliwe i wymaga od obserwatora skupienia oraz wprawy.
Zestawione w tablicy 2 dokładności odczytywania podziałek osiągnięto w dogodnych warunkach atmosferycz
nych i na podstawie niewielkiej liczby pomiarów. Z tych
też względów dane te mają charakter orientacyjny. Po
nadto mogą być one wykorzystane dla teodolitów o para
metrach lunety takich jak: powiększenie, jasność oraz gru
bość nitki pionowej, zbliżonych do parametrów teodolitu
THEO 020.

2. Badanie dokładności wprowadzania sygnału w oś celową
teodolitu
Obok opisanego wyżej w punkcie 1 sposobu pomiaru od
chyleń stosowany jest również sposób oparty na tej samej
zasadzie co znana w pomiarach przemieszczeń poziomych
metoda uszeregowania punktów, zwana potocznie me
todą „stałej prostej” [1]. W sposobie tym wprowadzenie

ruchomego sygnału w oś celową pozwala na bezpośredni
pomiar odległości od badanego punktu do osi symetrii
sygnału, a zatem daje możność wyznaczenia szukanego od
chylenia punktu. Wykonanie pomiarów powyższym sposo
bem przy geodezyjnej obsłudze budownictwa uległoby
znacznemu uproszczeniu w przypadku zastosowania urzą
dzenia przedstawionego na rysunku 8. Za pomocą śruby 1

,5

Widok z przodu

widok z gdry

____ /

opisanym w punkcie 1, obserwacje wykonano w terenie
teodolitem ustawianym na statywie. Seria obserwacyjna
składa się z 10 wprowadzeń sygnału w nieruchomą oś ce
lową teodolitu. Sygnał przesuwany był ręcznie do momentu,
gdy pojedyncza lub podwójna nitka pionowa teodolitu zna
lazła się w osi symetrii sygnału. Każde ustalone w po
wyższy sposób położenie sygnału było rejestrowane pa po
dziale pomocniczym (jak podano w punkcie 1 niniejszego
artykułu). Pomiary wykonano dla odległości 25 m, 50 m,
75 m, 100 m i 150 m, stosując sygnały przedstawione na
rysunku 9. Materiał obserwacyjny opracowano w sposób
podobny jak w punkcie 1, obliczając dla każdej serii obser
wacyjnej średni błąd pojedynczego wprowadzenia — τnu>
i rozstęp Rw- Wartości mu, i Rw zestawiono w tablicy 3.
Podano w niej ponadto wartości mw wyrażone w mierze

2

ʃ

Rys. 9

kątowej dla ewentualnego wykorzystania ich do porówna
nia z wynikami innych doświadczeń (na przykład [6]).
Z podobnego względu jak w punkcie 1 dalsze rozważania
oparto na wartościach m w i R'w, to jest maksymalnych
wartościach mw i Rw, uzyskanych na określonej odległości
Rw
(tablica 4). Podane w tablicy 4 wartości — przyjęto jako

Rys. 8. 1) śruba do wysuwania tarczy celowniczej, 2) tarcza celow
nicza, 3) rewersyjna libela pudełkowa, 4) trójkąt kontrolny, 5)
okienko odczytowe

tarcza celownicza 2 przesuwana jest według wskazań
obserwatora przy teodolicie do momentu, gdy oś symetrii
tarczy znajdzie się w linii celowej. Poziome położenie urzą
dzenia kontrolowane jest w czasie pomiaru za pomocą Iibeli 3, natomiast prostopadłość tarczy do płaszczyzny po
miarowej zapewnia trójkąt kontrolny 4. Wartość odchyle
nia „l" odczytywana jest za pomocą urządzenia odczytowe
go 5. Powyższe założenia ideowe mogą być różnie reali
zowane przy ewentualnej budowie proponowanego urzą
dzenia.
Jednym z elementów wpływających na dokładność wy
znaczania odchyleń opisywanym sposobem jest błąd wpro
wadzania sygnału w oś celową. Ze względu na to, że wiel
kość tego błędu jest funkcją wielu i to różnorodnych czyn
ników, jego określenie możliwe jest tylko na drodze do
świadczalnej. Podobnie więc jak przy badaniu podziałek

orientacyjne maksymalne błędy wprowadzenia sygnału w
oś celową.
Porównanie wartości m,o z mw oraz R,a z Rw prowadzi do
stwierdzenia, że wprowadzenie sygnału w oś celową jest
zdecydowanie dokładniejsze od odczytywania podziałek.
Z drugiej jednak strony, jest ono mniej ekonomiczne ze
względu na jego czasochłonność oraz konieczność zatrud
nienia wykwalifikowanego pomiarowego do obsługi urzą
dzenia z tarczą celowniczą. Z powyższych stwierdzeń wy
nika wreszcie, że stosowanie sposobów pomiaru odchyleń
opartych o zasadę wprowadzania sygnału w oś celową
może być zalecane wtedy, gdy wymogi dokładnościowe będą
stanowiły czynnik decydujący.

Tablica 3

Obierwator '

V
©
V
Θ

1
2

Mw

Mw

Sygnal

100 m

Mw

Rw

sek

mm

mm

sek

mm

mm

sek

0,05
0,15
0,05
0,051

0,4
1,2
0,4
0,4

0,10
0,40
0,15
0,15

0,30
0,20
0,10
0,15
0,10
0,10

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

0,85
0,60
0,20
0,50
0,30
0,30

0,20
0,20
0,20
0,20

0,5
0,5
0,5
0,5

150 m

Mw

Mw

-Rw

mm

▼
▼

3
4

75 m

50 m

25 m

mm

mm

sek

mm

0,65
0,60
0,55 i
0,551

0,15

0,3

0,45

0,25

0,5

0,75

0,20
0,15

0,4
0,3

0,60
0,45

mm

Rw
sek

0,45
0,30

0,6
0,4

mm

1,15
1,15

V ~ sygnał biały, tło czarne
▼ “ βygna ɪ czerwony, tło białe

Tablica 4

25 m

m'w
0,15

0,40

100 m

75 m

50 m

R'w∕2

mzw

R'w

R'w∣2

m'w

0,2

0,30

0,85

0,4

0,20

R'w∕2
0,65

0,3

150 m

m'w

*'w

R'w∣2

m'ιc

R'w

R’w/2

0,25

0,75

0,4

0,45

1,15

0,6

Wartoici podano w mm
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Olsztyn

Badanie pionowości masztu TV w Olsztynie
Pomiary pionowości budowli o znacznej wysokości, wy
konywane w trakcie jej wznoszenia jak i po zakończeniu
budowy, wymagają zastosowania szybkiej i jednocześnie do
kładnej metody. Wśród znanych metod geodezyjnych, sto
sowanych przy pomiarze odchyleń od pionu osi wysmuk
łych budowli, wyróżnia się tak zwana metoda bezpośred
niego rzutowania, posiadająca trzy niewątpliwe zalety:
— jest prosta,
— jest szybka,
— zapewnia — przy spełnieniu pewnych warunków —
uzyskanie wyników dostatecznie dokładnych.
Autorzy niniejszej pracy pragną podzielić się swoimi
spostrzeżeniami na temat przystosowania metody bezpo
średniego rzutowania do pomiaru pionowości budowli
o przekroju poziomym wielokąta foremnego na przykładzie
masztu telewizyjnego w Olsztynie.
Ogólne zasady pomiaru metodą bezpośredniego rzutowa
nia sprecyzowano w pracach [4], [5], [9]. Autorzy pracy [4]
zastosowali ją do pomiaru odchyleń od pionu osi masztu
radiowego o konstrukcji stalowej, wysokości około 164 m.
Ponieważ maszt ten posiadał przekrój okręgu koła, wobec
tego wyznaczenie odczytu rzutu osi masztu na łacie otrzy
mano bezpośrednio jako średnią arytmetyczną z odczytów
rzutów tworzących maszt na każdym badanym pozio
mie (rys. 1).

Zgodnie z projektem dopuszczalne wychylenie osi masztu
na wysokości JH10 ponad poziom posadowienia budowli nie
powinno przekroczyć wartości:

zaś dopuszczalne wychylenie osi masztu między sąsiednimi
badanymi poziomami nie powinno przekroczyć wartości:
ŋdop ^≤~

ΛHw
500

Osnowa pomiarowa zakładana dla celów wykonania pomia
rów pionowości wysmukłych budowli metodą bezpośrednie
go rzutowania powinna spełniać szereg warunków:
1) ilość stanowisk obserwacyjnych nie może być mniejsza
niż trzy ze względu na możliwości kontroli pomiarów i oce
nę ich dokładności,
2) punkty powinny być rozmieszczone w ten sposób, aby
płaszczyzny rzutowania przecinały się pod najkorzystniej
szymi kątami,
3) ze względu na ażurową konstrukcję wieży, dającą w
przekroju trójkąt równoboczny, konieczne jest usytuowa
nie punktów obserwacyjnych w ten sposób, aby z każdego
stanowiska widoczne były trzy rury nośne konstrukcji
(w przypadku przekroju konstrukcji w kształcie Wieloboku
foremnego o parzystej ilości wierzchołków nie jest to ko
nieczne),
4) ponieważ w metodzie tej występuje znączny wpływ
błędu niepionowości osi głównej instrumentu, wobec tego
stanowiska powinny być tak obrane, aby ich odległości od
osi wieży spełniały warunek [9]:

Nie wszystkie jednak wysmukłe budowle posiadają prze
krój okręgu koła, a wtedy wyznaczenie odczytu rzutu osi
na łacie jest bardziej kłopotliwe.
Badany przez nas maszt telewizyjny posiada konstruk
cję ażurową, stalową, której elementami nośnymi są trzy
rury stalowe o średnicy około 0,2 m. Rury te stanowią w
przekroju poziomym trójkąt równoboczny o boku około
3,2 m. Budowla tego typu, podobnie jak wspomniany wy
żej maszt radiowy, nie posiada materialnej osi. Można ją
wyznaczyć pośrednio jako łącznicę środków ciężkości po
szczególnych przekrojów poziomych.
Na wysokości 292 m nad poziomem posadowienia bada
ny maszt zmienia swój przekrój poziomy i przechodzi w
kwadrat o boku około 1,35 m, w którym elementami noś
nymi są rury stalowe o średnicy około 0,15 m.
Całość konstrukcji osiąga wysokość 333 m ponad poziom
posadowienia budowli i spoczywa na stopie w kształcie
czaszy kulistej, umieszczonej we wgłębieniu o identycz
nym kształcie.
Wysokość badanych poziomów i odległości kotwi odcią
gów od osi masztu przedstawia rys. 2.
Wszystkie obserwacje wykonywane były przy dwu poło
żeniach lunety z jednoczesną kontrolą pionowości osi głów
nej instrumentu za pomocą Iibeli nasadkowej o przewadze
30cc.
Dość znaczna średnica rur konstrukcji uniemożliwiła ce
lowanie na ich osie, wobec czego obserwacje wykonywano
celując na krawędzie rur. Odczyt średni z odczytów rzutów
skrajnych jest odczytem rzutu osi każdej z rur. W dalszych
rozważaniach, mówiąc o odczytach rzutów wierzchołków
przekroju poziomego, będziemy mieli na myśli wspomnia
ne wyżej odczyty średnie.
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dHu, — wysokość wieży ponad poziomem jej posadowienia.
JHt — wysokość stanowiska obserwacyjnego ponad pozio
mem posadowienia wieży.
Przy spełnianiu tego warunku oś celowa nie będzie po
chylona pod większym kątem od poziomu niż +308, co do
datkowo wyeliminuje konieczność stosowania pryzmatu
okularowego.
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Do rzutowania użyto teodolitu THEO 010, poziomowanego
za pomocą Iibeli nasadkowej o przewadze 30≈≈. Kontrolo
wanie stabilności teodolitu na stanowisku wykonywano
przed i po wykonaniu serii rzutowań osi przekroju na da
nym poziomie. Rzutowanie wykonywano w pełnej serii przy
KL i KP. Ze -względu na znaczne wychylenie osi celowych
przy rzutowaniu osi przekroju na IV i V poziomie używano
pryzmatu okularowego.
Ze względu na niemożność usytuowania poziomej łaty
tuż pod wieżą, postanowiono zastosować łatę o dużej do
kładności odczytu i przybliżyć ją bardzo znacznie do sta
nowiska instrumentu. Jak wspomniano uprzednio zastoso
wano współczynnik:
Dι
--- = n = 10
di
Łatę użytą do badania pionowości wymienionej wyżej wie
ży skonstruowano z dokładnej podziałki metalowej, wypo
sażonej w noniusz umożliwiający dokonywanie odczytów
z dokładnością ±0,05 mm. Na noniuszu umieszczono tarczę
celowniczą, dzięki czemu uzyskano możliwość wprowadza
nia jej w pole widzenia lunety i pokrycia z krzyżem nitek.
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Rys. 3 przedstawia rozmieszczenie punktów obserwacyj
nych w stosunku do osi wieży; kierunki lin odciągów i usy
tuowania rur konstrukcji nośnych.
Jak widać z rysunku 3, odległość stanowisk od osi ba
danej wieży nie spełnia warunku czwartego. Było to spo

Łatę wyposażono w libelę pudełkową i kolimatorek umo
żliwiający ustawienie jej prostopadle do kierunku obserwa
cji z dokładnością nie mniejszą niż ±15' [9].

Rys

wodowane niekorzystnym ukształtowaniem terenu, uniemo
żliwiającym dalsze odsunięcie się od wieży, szczególnie dla
stanowiska nr 1.
Odległości Dt określono metodą pośrednią, zakładając
ciąg poligonowy w postaci wieloboku zamkniętego dowią
zanego do sieci państwowej. Punkty 1, 4 i 8 zostały zastabiHzowane znakiem naziemnym z podcentrem typu Al, na
tomiast punkty Γ, 4' i 8' Zastabilizowano znakiem naziem
nym typu E.
Pomiar osnowy wykonano z dokładnością jak dla poligonizacji technicznej I klasy. Punkty 1', 4' i 8' są punktami
umieszczonymi na kierunkach obserwacji w takiej odległo
ści od stanowisk instrumentu, aby były one równe w przy
bliżeniu 0,1 ∙ Dt. Odległości te pomierzono dwukrotnie przy
miarem wstęgowym o długości 50 m.
Stanowiska 1, 4 i 8 są stałymi stanowiskami łaty umie
szczonej prostopadle do kierunku obserwacji i poziomej,
na którą wykonuje się rzutowanie osi przekrojów wieży
na poszczególnych poziomach.
Linią przyrywaną z kropkami i dużymi literami A, B i C
(rys. 3) oznaczono linie, na których osadzone zostały kotwie
lin odciągów.
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Przed rozpoczęciem pomiaru wykonano badanie dokład
ności naprowadzenia tarczy sygnalizacyjnej łaty na krzyż
nitek teodolitu w warunkach zbliżonych do tych, jakie
mogły mieć miejsce w czasie obserwacji. Sredni błąd poje-

poszczególnych rur konstrukcji nośnej na poziomie zero
wym (rys. 5).

dynczej obserwacji dla 100 kolejnych naprowadzeń tarczy
sygnalizacyjnych na krzyż nitek teodolitu m = ±0,16 mm.
Łatę wyposażono w trzpień osi głównej umożliwiający
osadzenie jej w typowej spodarce produkcji Zeissa. Rysu
nek 4 i 4a przedstawiają ogólny widok łaty.
Podstawy teoretyczne zmodyfikowanej metody bezpośred
niego rzutowania przedstawiono w pracy [9], Dla oblicze
nia odchyleń osi wieży od pionu na jej dowolnym poziomie
zastosowano wzory uproszczone:
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n ==
di

natomiast przez T
* n oznaczono odczyty wyznaczające poło
żenie rzutów osi poszczególnych rur konstrukcji nośnej
wieży na n-tym poziomie. Występujący w obu wzorach
współczynnik k określa nam liczbę wierzchołków obserwo
wanego przekroju poziomego wieży na danym poziomie.
Ponieważ średnica rur konstrukcji wieży wynosiła około
20 cm, wobec tego nie wykonywano rzutowania samej osi
rury, lecz wyznaczano rzuty tworzących rury, a średnia
wartość odczytów na łacie wyznaczała nam dopiero poło
żenie rzutu jej osi.
Obserwacje prowadzone w dzienniku, którego układ
i przykład obliczeń przedstawia rys. 6.
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Tablica 4
DATA POMiARV

13X1 1968

19X1 1968

25X1 1968

26.XI.1968

75.425 m

▲

150.425 m

230.425 m

▲
▲

▲

▲
A

▲

▲

▲

▲ ▲
O·»

23

▲

292.925 m

353710 m

▲ ▲
▲ ▲
▲ ▲
▲

▲

45fi7figβα∏

Określenie przesunięć osi masztu wykonano metodą rachunkowo-graficzną, wykorzystując wzory (1), (2).
Dokładność wyznaczenia położenia osi masztu na poszcze
gólnych poziomach charakteryzują zamieszczone w tablicy
trójkąty błędów.
Z tablicy tej wynika, że dokładność określenia położenia
osi masztu maleje ze wzrostem wysokości masztu. Na wiel
kość trójkąta błędów niewątpliwie największy wpływ ma
dokładność określenia wielkości y* o i y⅛n Dokładność ta
zależy między innymi od:
1) błędu wycelowania nitką pionową na krawędź kon
strukcji masztu,

HENRYK BRYS
Kraków
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Urządzenie do stabilizacji ściennego znaku poligonowego

W ostatnim dziesięcioleciu zarówno za granicą jak i w
Polsce system stabilizacji znaków poligonowych w mia
stach uległ zasadniczej modyfikacji. Tradycyjny sposób
stabilizacji za pomocą znaków ziemnych różnych typów,
ulegających często uszkodzeniu, a nawet zniszczeniu, za
stąpiony został stabilizacją ścienną. Zasadę stabilizacji
punktów osnów poligonizacji technicznej znakami ścien
nymi w miastach i osiedlach wprowadza piąte wydanie
Instrukcji B-III ,,Poligonizacja techniczna” z Iipca 1968 r.
System ten pomimo niewątpliwych zalet ekonomicznych,
a przede wszystkim większej niż dotychczas trwałości zna
ków, posiada również pewne wady. Obecnie stosowane zna
ki ścienne z centrum 1 metr i mniej od ściany, powodują
wykonywanie pomiarów w bezpośrednim sąsiedztwie ścian.
Liczne badania doświadczalne, przeprowadzone przez róż
nych autorów [1, 2, 3, 4, 5, 6] wykazały występowanie re
frakcji poziomej w najbliższym sąsiedztwie ścian budyn
ków, murów betonowych, nasypów itp.
Silna insolacja oraz charakter produkcyjny zakładów
przemysłowych (duża emisja ciepła) wytwarzają zmienne
warunki mikroklimatu decydującego o szczególnie nieko
rzystnym przebiegu promieni świetlnych zarówno w po
miarach kątowych, jak i w optycznych pomiarach odległości
z łatą poziomą.
Skuteczne eliminowanie systematycznego wpływu refrak
cji poziomej na wyniki pomiarów optycznych możliwe jest
przez zastosowanie „urządzenia do stabilizacji ściennego
znaku poligonowego” zgłoszonego do opatentowania w Urzę
dzie Patentowym PRL pod numerem 127545.
Urządzenie to pozwala na odtwarzanie centrum punktu
poligonowego w odległości 2,2 m od ściany, w której wmu
rowany został znak stabilizacyjny, a tym samym na prze
prowadzenie pomiarów poza strefą czynnego oddziaływania
poziomego pola refrakcyjnego.
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2) błędu rzutowania na łatę,
3) błędu doprowadzenia kτeski tarczy celowniczej do
symetrii z kreską krzyża nitek,
4) błędu odczytu na łacie,
5) stabilności instrumentu w czasie obserwacji,
6) stabilności masztu w czasie obserwacji.
Oceniając wielkości poszczególnych błędów stwierdzono,
że największy wpływ na dokładność określenia wielkości
mυ ma błąd wycelowania nitką pionową na krawędź kon
strukcji budowli. Chcąc zmniejszyć ten wpływ należałoby
sygnalizować osie rur specjalnie skonstruowanymi tarczami
ustawionymi prostopadle do osi budowli.
Wpływ niestabilności instrumentu w czasie obserwacji
można zmniejszyć przez skrócenie czasu obserwacji do nie
zbędnego minimum oraz przez wykonanie obserwacji ze
stanowisk specjalnie przygotowanych (postumenty beto
nowe).
Wpływ niestabilności konstrukcji można zmniejszyć prze
prowadzając obserwacje przy bezwietrznej pogodzie.

Urządzenie według wynalazku przedstawione jest na ry
sunkach, na których:
— rysunek 1 przedstawia to urządzenie z boku,
— rysunek 2 przedstawia przykład bolca ściennego z góry,
— rysunek 3 przedstawia przykład podkładki do zazna
czania centrum punktu poligonowego w postaci koła z krzy
żem w widoku z góry.
Urządzenie ma przenośne ramię (rys. 1), które stanowi
wysięgnik (1), wykonany z rury w kształcie Ceownika lub
innego materiału sztywnego o długości nie krótszej od
2,2 m, do którego na jednym jego końcu jest zamocowana
głowica (2), stanowiąca lustrzane odbicie bolca (2a), umiesz
czonego w ścianie budowli lub muru. Głowica (2) wymia
rem i kształtem odpowiada bolcowi (2a), tak że może być
na niego nasadzaną. Na drugim końcu wysięgnika (1) za-
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mocowane jest ruchome urządzenie Centrownicze (3), wy
konane ze stalowego pręta o średnicy około 3 mm, na któ
rym osadzone są przesuwnie dwa obciążniki (3a).
W środku wysięgnika (1), na górnej jego części osadzo
na jest Iibelka rurkowa (4), o przewadze ± 1'. W odległości
1,5 m od głowicy (2) zamocowana jest do wysięgnika (1)
podpora (5) z podstawą (6). Podpora (8) uregulowana jest
wysuwnie w kierunku pionowym pokrętłem (7). Bolec (2a)
(rys. 2) wykonany jest z twardego materiału (najlepiej ze
stali) i ma trzpień (8), za pomocą którego wmurowany jest
w ścianę. Na przedniej części bolca (2a) wykonany jest
otwór (9) w kształcie krzyża zapewniającego jednoznaczne
odtwarzanie centrum punktu poligonowego. Przenośna pod
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zajmie wówczas położenie poziome (mniej więcej prosto
padle do ściany, w której osadzony jest bolec (2a). Następ
nie ustawia się ruchome urządzenie Centrownicze (3) tak,
aby jego koniec spoczywał na wysokości jednego centy
metra nad terenem, w czym pomocne są przesuwne obciąż
niki (3a). Koniec urządzenia (3) wskazuje wówczas szuka
ne położenie centrum punktu poligonowego. Po ustaleniu
tego centrum, w jego miejsce układa się podkładkę (10) ze
znakiem (11). Po tej czynności urządzenie przenosi się na
następny bolec (2a) i powtarza się wszystkie czynności we
dług wymienionej kolejności.
Przeprowadzone badania doświadczalne wykazały, że za
stosowanie wyżej opisanego urządzenia zapewnia wystar
czającą w pracach poligonizacji technicznej dokładność od
twarzania centrum punktu poligonowego.
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kładka (10) (rys. 3) służy do oznaczania centrum po jego
ustaleniu i może być wykonana z metalowego pierścienia
z drucianym krzyżem (11).
Dla odtwarzania w terenie centrum punktu poligonowego
głowicę (2) urządzenia nakłada się na bolec (2a) i następ
nie, pokręcając pokrętłem (7) podpórki (5), sprowadza się
pęcherzyk Iibelki (4) do położenia górowania. Wysięgnik (1)
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Sympozjum w Pradze na temat technicznej mapy miasta

14.015
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rodzaju przewodu oś oznacza się innym znakiem konwen
W dniach od 21 do 23 października 1970 roku odbyło się
cjonalnym. Wszystkie znaki naziemne przedstawia się
w Pradze sympozjum na temat technicznej mapy miasta,
symbolami w kształcie kółek o średnicy 1—2 mm. W kształ
zorganizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
cie prostokąta jest jedynie symbol ścieków ulicznych.
Geodetów Czechosłowackich.
Włazy kanalizacyjne przedstawia się również symbolem
Mapa techniczna różni się od innych map sytuacyjnobez odróżnienia środka pokrywy, osi komina czy osi ko
-wysokościowych w skali 1 : 500 przede wszystkim tym, że
mory. Przedstawionym osiom nie towarzyszą żadne opisy,
przedstawia położenie osi wszystkich przewodów podziem
a więc nie podaje się średnic przewodów, ilości kabli przy
nych na terenie miasta. Z tego też powodu w referatach
kanalizacji kablowej czy wiązce kabli.
i dyskusji najwięcej czasu poświęcono właśnie przewodom
podziemnym, ich inwentaryzacji oraz sprawom katastru
Dla odcinków przewodów nie sprawdzanych i pokaza
przewodów i urządzeń podziemnych.
nych w spośób przybliżony przewidziano również odpowied
Mapa techniczna jest mapą sekcyjną, zakładaną dla ca- ' nie znaki konwencjonalne.
łego miasta, a nie jedynie dla pasów ulic. W wyjątkowych
Nie stosuje się również oznaczenia przewodów dwiema
przypadkach dopuszcza się skalę 1 : 250 oraz 1 : 1000. Dla
liniami czy cieniowania, i w ten sposób każda z osi przeʃ
jej opracowania wykorzystuje się wszystkie dotychczas spo
wodów jest przedstawiona linią kolorową o grubości
rządzone mapy, po ich zweryfikowaniu i uzupełnieniu.
0,1—0,2 mm.

a ry

gory,
aznakrzy-

anowi
a lub
aj od
iwana
nieszymiae być
L) za-

Rys. i

Rys.

2

⅛

Treść technicznej mapy miasta

Opracowanie kartograficzne technicznej mapy miasta

Mapa zawiera wszystkie dane z ewidencji gruntów, a więc:
granice, użytki, budowle i numery działek oraz niezbędne
przehaczenia. Rzeźbę terenu przedstawia się za pomocą
warstwie i rzędnych. Warstwice kreśli się również przez
ulice urządzone. Rzędne przekrojów ulicy na skrzyżowa
niach i w pasie ulicy co 50 m wpisuje się prostopadle do
osi ulicy. Znaki naziemne przewodów podziemnych nie
posiadają rzędnych wysokości z wyjątkiem włazów kanali
zacyjnych, dla których podaje się w postaci ułamka rzęd
ną pokrywy i dna kanału.
Szczegóły znajdujące się w pasie ulicy ograniczone są na
mapie technicznej do niezbędnych, to znaczy nie pokazuje
się luk piwnicznych, świetlików, wejść do budynków7 (je
dynie wjazdy dla samochodów), nie pokazuje wjazdów na
chodnikach. Nie odróżnia się i nie opisuje rodzajów na
wierzchni chodników i jezdni.
Przewody podziemne przedstawia się na mapie technicz
nej przez pokazanie osi przewodu, przy czym zależnie od

Egzemplarze mapy miasta, reprodukowane w technice
wielobarwnej drukiem offsetowym, spełniają wszystkie ce
chy dobrej mapy, a więc przede wszystkim wyróżniają się
dużą estetyką i czytelnością. Uzyskano to przez:
1) wprowadzenie techniki wielobarwnej,
2) wprowadzenie odpowiednio czytelnych znaków kon
wencjonalnych,
3) generalizację szczegółów sytuacyjnych w pasie ulicy
i Zgeneralizowanie przedstawienia przewodów podziemnych.
Pierwsza wersja technicznej mapy miasta jest czterobarwna i przedstawia sytuację i opisy kolorem czarnym,
rzeźbę terenu kolorem brunatnym, budynki (powierzchnię
zabudowaną) kolorem jasnoszarym, przewody podziemne
kolorem niebieskim.
Pięciobarwna wersja przewiduje kolor niebieski dla prze
wodów rurowych (sztywnych) i fiolet dla przewodów ka
blowych. W wersji dziesięciobarwnej dla każdego rodzaju
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przewodów przeznaczono inny kolor i tak: przewody ga
zowe — żółty; przewody ciepłownicze — czerwony, wodo
ciągowe — zielony; kanalizacja — ciemnobrązowy; prze
wody pneumatyczne — jasnoniebieski; elektryczne — czerwonofioletowy; telekomunikacyjne — niebieskofioletowy.
Stosowane znaki nie przewidują linii grubszych od
0,2 mm, co oczywiście ma decydujące znaczenie dla czytel
ności map. Znaki — symbole wprowadzane są za pomocą
suchej kalkomanii, co gwarantuje estetyczne wykonanie
i subtelny rysunek znaku.
Znaki konwencjonalne zostały wydane w formie norm
państwowych i są obowiązujące dla wszystkich branż.
Powstanie technicznych map miasta

Opracowanie technicznej mapy Pragi rozpoczęto w 1965
roku, a przepisy techniczne do opracowania TMP służyły
następnie jako podstawa dla wydania instrukcji opracowa
nia technicznych map miasta oraz normy państwowej
„Techniczne mapy miasta”.
Pierwsze arkusze TMP wydrukowano w 1967 roku. Do
jej opracowania wykorzystano sytuacyjną mapę podstawo
wą w skali 1:1000, z której drogą fotograficzną otrzymano
negatywy w skali 1 ; 500. Dla rzeźby terenu wykorzystano
plany wysokościowe w skali 1 : 1000, a dla przewodów pod
ziemnych wykorzystano plany ewidencyjne instytucji zarzą
dzających poszczególnymi urządzeniami. Dla mapy technicz
nej pięciobarwnej sporządza się z negatywu w skali 1 : 500
pięć roboczych kopii błękitnych, które podlegają opracowa
niu geodezyjnemu, to znaczy sprawdzeniu w terenie i uzu
pełnieniu istniejących materiałów odpowiednio pod wzglę
dem sytuacyjnym, wysokościowym lub uzbrojenia terenu.
Następnie przy wykorzystaniu dalszych kopii błękitnych na
planszy aluminiowej sporządza się oryginały kartograficz
ne, z których wykonane negatywy po odpowiednim re
tuszu służą do przygotowania płyt drukarskich.
Druk mapy trwa od 6 do 8 miesięcy i jest wykonywany
przez przedsiębiorstwo kartograficzne. Należy zwrócić uwa
gę, że mapy, które powstały na podstawie pomiarów geo
dezyjnych, wykorzystuje się bezpośrednio do opracowania
map technicznych i nie korzysta się ze szkiców polowych
czy innych materiałów archiwalnych do ponownego karto
wania. Powiększone dwukrotnie materiały podstawowe za
stępują ręczne kartowanie, natomiast prace kreślarskie
i uzupełnienie mapy dodatkową treścią, zwłaszcza w pasie
ulicznym, odbywa się na kopiach błękitnych.
Dokładność technicznej mapy miasta

Dokładność mapy technicznej pozostaje w ścisłym związ
ku ze skalą 1 :1000. Zwraca się uwagę na dobór mate
riałów niekurczliwych dla wykonywanych powiększeń i taki
dobór środków, aby nie obniżać dokładności przy dalszych
opracowaniach.
Przy pomiarach terenowych dla przewodów zamierzo
nych bezpośrednio (w wykonywanym wykopie) dopuszcza
się błąd graniczny ± 0,15 m w stosunku do osnowy geode
zyjnej.
Dla przewodów zlokalizowanych za pomocą wykrywaczy
elektromagnetycznych dopuszczalny błąd wyznaczenia
uzależniony jest od głębokości położenia przewodu;
Głębokość położenia przewodu

do 0,8 m
od 0,8 m do 1,5 m
poniżej 1,5 m

Błąd graniczny
+ 0,25 m
+ 0,35 m
± 0,50 m

Kataster urządzeń podziemnych

Dla nikogo nie ulega dziś wątpliwości, że istnieje po
trzeba prowadzenia w sposób kompleksowy dokumentacji
przewodów podziemnych na mapach geodezyjnych, jednak
że mapy te należy zakładać z myślą o ich wykorzystaniu
dla przyszłego katastru.
W Czechosłowacji projektuje się założenie ewidencji
przewodów przemysłowych (dalekosiężnych) na mapach w
skali 1 :5000, w sposób jednolity, na terenie całego kraju
oraz ewidencję przewodów lokalnych prowadzoną przez
rady narodowe miast i gmin.
Miasta powinny zakładać ewidencję zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami. Pierwszą fazą na drodze do
założenia ewidencji powinno być opracowanie technicznej
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mapy miasta. Opracowane postulaty przewidują przy za
kładaniu ewidencji maksymalne wykorzystanie istnieją
cych materiałów liczbowych, map i dokumentacji. Ewiden
cja powinna umożliwiać stopniowe przechodzenie od da
nych mniej dokładnych do dokładniejszych i pełniejszych.
Sposób prowadzenia powinien umożliwiać uzupełnianie
treści, modernizację systemu i przechodzenie od dokumen
tacji graficzno-opisowej na dokumentację cyfrową.
Określenie położenia przewodów podziemnych powinno
się odbywać w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej w celu
umożliwienia wyznaczania współrzędnych (x, y, z) wszyst
kich punktów na przewodzie. Przewiduje się również po
numerowanie wszystkich punktów załamania każdego prze
wodu w jednostce ewidencyjnej i ewidencjonowanie współ
rzędnych i wysokości tych punktów w opisowej części
ewidencji.
Możliwość wykorzystania danych dla mapy numerycznej
wymaga właśnie stosowania wyżej opisanych sposobów do
wiązania. Każde inne rozwiązanie oznaczałoby w przyszłości
potrzebę graficznego odczytania współrzędnych z mapy
i byłoby nieekonomiczne i niedokładne.
Oprócz współrzędnych głównych punktów przewodu
przewiduje się potrzebę ustalania i ewidencjonowania na
stępujących danych o przewodzie: rodzaj przewodu, mate
riał, średnica, napięcie, rok położenia, adres instytucji bran
żowej eksploatującej przewód.
W opisowej części dokumentacji poszczególne rodzaje
przewodów będą oznaczone numerami rodzajowymi od
1 do 7 oraz kolejnym numerem przewodu tego samego ro
dzaju w danej jednostce ewidencyjnej.
Udział w sympozjum pozwolił również na zorientowanie
się o poczynaniach innych krajów europejskich w zakre
sie Inwentaryzowania i ewidencjonowania przewodów pod
ziemnych.
W Bernie zakładanie katastru przewodów podziemnych
rozpoczęto w 1955 roku, przygotowując pokrycie mapowe
dla śródmieścia w skali 1:200. Mapy założone w ukła
dzie jednostkowym, dostosowanym do kierunku ulic za
bezpieczały pełne pokrycie również dla terenu poza uli
cami. W terenie przeprowadzono pomiary polegające na
zamierzeniu wszystkich widocznych elementów naziemnych
uzbrojenia ulic. Przy pracach kartograficznych wykorzy
stano zamierzone szczegóły oraz istniejące materiały bran
żowe. Sporządzone w ten sposób mapy na podstawie do
kładnych pomiarów geodezyjnych i mało dokładnych pla
nów· branżowych zawierały adnotacje „położenie niedo
kładne”.
Do 1969 roku założono mapy przewodów podziemnych
dla 23o∕o terenu miasta.
Począwszy od 1969 roku podjęto zadanie wykonania dla
pozostałych części miasta map w skali 1 :200. Miasto po
dzielono na bloki prostokątne, z których każdy zawiera
100 planów sekcyjnych. Rysunek sytuacyjny otrzymuje się
z powiększenia map w skali 1 : 500. Na powiększony rysu
nek nakłada się materiał przezroczysty i wykreśla mapę
według znaków konwencjonalnych dla skali 1 :200.
Początkowo praktykowano wykreślenie mapy o różnej
długości dostosowanej do długości ulicy, jednak system
ten nie zdał egzaminu ze względu na trudności w korzy
staniu i przechowywaniu materiałów w rulonach. Obecnie
stosuje się arkusze o wymiarach 100 X 66 cm. Rysunek zaj
muje format 84/60 cm, pozostała część stanowi margines
również niekiedy wykorzystywany dla „dokończenia” ry
sunku, zwłaszcza kiedy ramka sekcji przecina place względ
nie przebiega wzdłuż osi ulicy.
Mapy uzbrojenia terenu wykonywane są na materiałach
przezroczystych w siedmiu kolorach i zawierają w zasa
dzie wszystkie informacje dotyczące przewodów podziem
nych. Układ sekcyjny ułatwia prowadzenie archiwum oraz
wykorzystywanie kopii mapy w terenie przy przeprowadza
niu pomiarów aktualizacyjnych.
Bank informacji o mieście

Poza szczegółowym omówieniem osiągnięć i doświadczeń
w dziedzinie opracowania mapy technicznej i perspektyWicznego programu założenia ewidencji przewodów podziemnych omawiano również na sympozjum problemy zwią
zane z zakładaniem systemów informacji o mieście, tak
zwanym „banku danych”. Sprawom tym poświęcono referat gospodarzy pt. „Zintegrowany miejski system informacyjny” oraz referat geodety z NRF.
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Aktualny stan systemu gromadzenia i przetwarzania in
formacji o mieście wykazuje niejednolitość w tworzeniu
ośrodków informacyjnych, które każda z zainteresowanych
instytucji organizuje oddzielnie oraz niewystarczającą ewi
dencję nawet dla własnych potrzeb, nie mówiąc już
o udzielaniu informacji innym jednostkom.
Wiele instytucji posługuje się mapami niejednolitymi,
nieaktualnymi, w większości przestarzałymi, odbiegającymi
często bardzo daleko od sytuacji w terenie. Praktyka wska
zuje, że stosowany dotąd system uzyskiwania i gromadze
nia danych jest nieodpowiedni i trzeba bardzo krytycznie
podchodzić do informacji uzyskanych z poszczególnych in
stytucji.
Zgodnie z doświadczeniami projektantów trzeba podwa
żać wiarygodność uzyskiwanych informacji i dokumentów.
Zarządzanie życiem gospodarczym wielkiego miasta decy
zje w dziedzinie spraw społecznych, ekonomicznych i by
towych, stwarzają potrzebę lepszego i pełniejszego gro
madzenia i przetwarzania informacji. W chwili obecnej nie
można rozwiązać tego problemu bez zastosowania techniki
elektronicznej dla stworzenia jednolitego systemu informa
cyjnego. Szereg organów Zarządu Miejskiego w Pradze po
piera inicjatywę budowy takiego systemu. Zintegrowany
miejski system informacji mógłby dostarczać nie tylko
kompleksowych informacji o wybranym terenie, lecz rów
nież przetwarzać te dane, klasyfikować, dostarczać w for
mie tabel, przeglądów, kartogramów itd. Częścią informacji
w takim systemie byłyby współrzędne x, y i z, określające
jednoznaczne położenie poszczególnych punktów i linii w
terenie.
W celu ustalenia zainteresowania tym systemem infor
macji, przeprowadzono badania ankietowe, z których wyni
ka, że będzie on służył główmie radom narodowym w za
kresie zagadnień społeczno-ekonomicznych oraz organom
służb technicznych miasta w zakresie informacji gospodar
czych, terenowych i technicznych.
Miejski bank informacji dysponujący między innymi da
nymi liczbowymi i opisowymi zebranymi przez geodetów,
a więc danymi z ewidencji gruntów czy z inwentaryzacji
urządzeń podziemnych oraz innymi danymi o zagospodaro
waniu terenu, stwarza jednocześnie możliwości szerszego
niż dotychczas wykorzystania tych danych dla celów plano
wania i rozwoju miasta.
Na sympozjum zasygnalizowano również możliwość stwo
rzenia mapy numerycznej (cyfrowej), a raczej numerycz
nego modelu terenu jako dalszego etapu rozwoju technicz
nych map miast. Aktualnie prowadzi się w Pradze ekspe
rymentalne prace związane z tym tematem. Stworzenie mo
delu numerycznego otwiera szerokie możliwości dla gro
madzenia i przechowywania wszystkich elementów map
geodezyjnych i udzielania aktualnych informacji w postaci

liczbowej względnie graficznej przy wykorzystaniu urzą
dzeń kreślarskich.
Mapa numeryczna może również znaleźć zastosowanie
przy projektowaniu budowli i przy ustalaniu optymalnych
rozwiązań dla różnych zagadnień technicznych.
♦

Na zakończenie nasuwa się kilka uwag wynikających
z porównania rozwiązań technicznych stosowanych w Pol
sce i za granicą. Coraz częściej stosowane u nas powięk
szenia dwukrotne map Wielkoskalowych mogą być uznane
jako rozwiązanie pod względem technicznym poprawne,
przy uwzględnieniu pewnych warunków. Powiększenie tyl
ko wówczas spełni swoje zadanie, jeżeli zwiększy się przej
rzystość mapy względnie wzbogaci jej treść.
Zwiększoną czytelność mapy uzyskamy wówczas, jeżeli
mechaniczne powiększenie zastąpi kartowanie, a prace re
dakcyjne i kreślarskie zostaną wykonane według znaków
właściwych dla danej skali (na przykład opracowanie na
kopii błękitnej). Treść mapy wzbogacimy albo przez aktua
lizację w terenie, przez wniesienie dodatkowych elemen
tów z innych dokumentów względnie wyeksponowanie
niektórych danych na mapie problemowej.
Powiększenie map z pominięciem powyższych warunków
jest pozbawione uzasadnienia, daje bowiem produkt róż
niący się od pierwowzoru jedynie mniejszą estetyką i od
dalający naszą pracę od pojęcia „sztuki kartograficznej”.
Powiększenie więcej niż dwukrotnie należałoby trakto
wać jedynie jako szkice przeglądowe.
Przedstawienie sieci przewodów podziemnych z jednoczes
nym wykazaniem powierzchniowego urządzenia ulicy w
skali 1 :500 jest możliwe jedynie pod warunkiem wprowa
dzenia techniki wielobarwnej do reprodukcji map, wpro
wadzenie odpowiednio uproszczonych i czytelnych znaków
konwencjonalnych, Zgeneralizowanie szczegółów dotyczą
cych przewodów i urządzeń podziemnych oraz pominięcia
niektórych szczegółów sytuacyjnych oraz opisów dotyczą
cych naziemnego urządzenia ulicy.
W warunkach polskich najwłaściwszym rozwiązaniem po
winna być mapa ulicy w skali 1:200 lub 1 : 250 z bogatą
treścią graficzną i opisową. Do kartowania należałoby sto
sować importowane podłoża przezroczyste, na przykład foIareks, zamiast również importowanego papieru kreślar
skiego.
Należy rozważyć możliwość stosowania matryc map ulic
o długości do 1 m, co znacznie usprawni mechaniczne wy
konywanie matryc (prawych i lewych), jak również prze
chowywanie tych materiałów.

JAN KOWALSKI
Opole

Czy Bohdan Stępień - asystent projektanta był winien swej śmierci
Bohdan Stępień, urodzony 12.V.1946 r., asystent projek
tanta, po jednorocznej nauce w Państwowej Szkole Tech
nicznej oraz 5 latach i 8 miesiącach stażu uprawniony zo
stał (od 2 lat) przez swego przełożonego do wykonywania
pomiarów, a w szczególności pomiarów uzupełniających.
Bohdan Stępień otrzymał od swego kierownika zespołu
polecenie, aby łącznie z Konradem Woyno, przydanym mu
w charakterze pomocy technicznej dokonał jednego po
miaru wysokości wzniesienia gzymsu wiaduktu drogowego
w stosunku do poziomu torowiska kolejowego w obrębie
podpór wiaduktu.
W dodatkowym wyjaśnieniu podajemy brzmienie pole
cenia: „pobranie wymiaru powinno nastąpić z poziomu
chodnika przez ażurową poręcz, bez przekraczania jej
i wspinania się po gzymsie, pobierając go na poboczu to
rowiska — bez wchodzenia na tory”.

Kierownik wspomniał również o zabraniu pasa ochron
nego.
Konrad Woyno wyjaśnił, że obaj przystąpili do pomiaru
wysokości wiaduktu celem zorientowania się odnośnie
do wzniesienia wiaduktu nad torowiskiem. Bez specjalnego
uzgodnienia między sobą stanowiska pomiarów Bohdan
Stępień skierował się na wiadukt, a Konrad Woyno na
torowisko kolejowe pod wiaduktem. Ostrzegł on Bohdana
Stępnia, by nie wchodził „tam”, bo może spaść na głowę
i połamać nogi.
Bohdan Stępień przekroczył poręcz wiaduktu i po gzym
sie przechodził poza zabezpieczenie (siatkę) trakcji elek
trycznej PKP w kierunku osi torów. Idąc twarzą do siat
ki, po przekroczeniu osi pierwszego toru, rozwinął taśmę
mierniczą i trzymając końcówkę „0” rzucił w dół pudełko
z resztą taśmy. W trakcie podnoszenia taśmy Konrad
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Woyno usłyszał suchy trzask, zobaczył palącą się taśmę
i spadającego bezwładnie między szyny Bohdana Stępnia.
Lekarz nie stwierdził śladów alkoholu.
Winę i przyczynę śmierci przypisano ofierze wypadku.
Wypadek zdarzył się w dniu 28 sierpnia 1970 roku. We
dług oświadczenia kierownika Bohdan Stępień i Konrad
Woyno odbyli osobiście przeszkolenie w ciągu dnia 25 li
stopada 1969 r. w zakresie BHP: arch.-budowl., konstruk
cyjnej instalacji sanitarnych, elektrycznych, drogowo-mo
stowych, na których były omawiane sposoby przeprowa
dzania pomiarów, rodzaj sprzętu i posługiwanie się nim
i inne.
Dla usunięcia przyczyn wypadków zalecano umieścić na
pis ostrzegawczy na bębnie nawojowym taśm parcianych,
wydać instrukcję BHP i ponownie przeszkolić całą załogę
w zakresie BHP.
Tragiczny wypadek wymaga ponownej analizy, aby w
wyniku dodatkowych wniosków zapewnić właściwe środki
ochrony zdrowia i życia szerokiej rzeszy pracowników za
trudnionych przy pomiarach.
Oto zasadnicze uwagi.
Czy zakład o profilu projektanckim powinien prowadzić
geodezyjną inwentaryzację uzbrojenia terenu, jeśli nie po
siada wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych w tych
pracach geodetów i pełnego wyposażenia sprzętowego geo
dezyjnego?
Jakie przygotowanie naukowe i fachowe doświadczenie
posiadają: kierownik zespołu, kierownik pracowni, dyrek
tor zakładu, członkowie zakładowej komisji powypadko
wej?
Kto wydał zezwolenie na prowadzenie samodzielnie prac
pomiarowych przez Bohdana Stępnia i innych pracowni
ków w zakładzie?
Jakie wykształcenie naukowe i fachowe doświadczenie
posiada inspektor BHP w zakładzie?
Czy ze znajomości instrukcji w dziedzinach podanych
przez kierownika pracowni został przeegzaminowany Boh
dan Stępień i inni pracownicy i czy wykazali się ich opa
nowaniem teoretycznym i praktycznym?
Ze zgodnych wyjaśnień kierownika zespołu i pomocy
technicznej wynika, iż Bohdan Stępień zaopatrzony w za
kładową ruletkę wykonał ściśle polecenie zwierzchnika, to
jest pomiar wysokości wiaduktu nad torowiskiem kolejo

wym o trakcji elektrycznej. Dla ubezpieczenia się na pew
no w czasie pracy na wysokości kierownik zespołu polecił
Bohdanowi Stępniowi zaopatrzyć się w pas ochronny.
Należy przeanalizować, czy kwalifikacje Bohdana Stęp
nia usprawiedliwiają dodatkowe wyjaśnienia kierownika
zespołu o pośrednim pomiarze wysokości wiaduktu na po
boczu i czy w takim przypadku wystarcza dwuosobowa
ekipa pomiarowa?
Czy orientacyjna wysokość jest przydatna dla dokumen
tacji projektowej?
Czy Bohdan Stępień był poddany badaniu lekarskiemu
na ewentualną okoliczność pracy na wysokości?
Czy zakład posiadał dielektryczne rękawice i buty w
wyposażeniu BHP przy omawianych pracach?
Jakie wyposażenie BHP w ogóle posiadał zakład w dzie
dzinach, w których prowadził szkolenia na temat bezpie
czeństwa pracy?
Jak często były one używane i czy inspektor BHP pro
wadził kontrolę warunków pracy na stanowisku pracy?
Czy inspektor BHP i kierownik zespołu wiedzą, że praca
w pasie kolejowym jest wzbroniona bez uzyskania zgody
władz kolejowych i bez ochrony zespołu geodezyjnego przez
pilota ostrzegającego przed nadjeżdżającymi pociągami?
Czy napis na ruletce zabezpiecza przed wypadkiem (gdy
by taśma była wyłącznie parciana, to zawilgocenie jej czyni
ją przewodnikiem elektryczności)?
♦

Opisany wypadek w swej tragicznej wymowie powinien
być poważnym ostrzeżeniem dla wszystkich inżynierów,
techników i pomiarowych, pracujących przy geodezyjnej
inwentaryzacji uzbrojenia terenu; powinien stanowić pod
stawę do nieustannego doskonalenia metod BHP, metod
w procesie nadzoru pracy, w opanowaniu zasad i przepi
sów zabezpieczających oraz wyposażenia w sprzęt, urzą
dzenia, ubranie i inne środki.
Obowiązek inicjowania, propagowania i realizacji; szko
lenia, wdrażania i zaopatrzenia w system BHP, należy do
kierownictwa zakładów pracy, związków zawodowych
i organizacji notowskich.
Wypadek Bohdana Stępnia — naświetlenie niebezpiecz
nego stanowiska pracy — wymaga ponownego zbadania.

MARIAN KAMINSKI_________________________________
Kierownik Inspektoratu Pracy Zarządu Głównego
Zw. Zaw. Prac. Gospodarki Komunalnej
i Przemysłu Terenowego — Warszawa

Karty wypadków mówią...
Mimo że wypadki przy wykonywaniu terenowych prac
geodezyjnych nie są zjawiskiem częstym, nie można na tej
podstawie stwierdzić, że przy wymienionych pracach nie
występują czynniki zagrażające bezpieczeństwu pracowni
ków. Przeciwnie czynników tych jest wiele, jako że wiele
prac wykonywanych jest w warunkach niebezpiecznych.
Można tu przykładowo wymienić prace wykonywane na
wysokości, na jezdniach przy nie ograniczonym ruchu,
w wykopach itp.
Przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa przy
owych pracach jest wymogiem podstawowym, który po
winien być ściśle przestrzegany.
Przykładem jest śmiertelny wypadek wskutek porażenia
prądem asystenta-projektanta w Biurze Projektów Budow
nictwa Komunalnego w Opolu, Bogdana Stępnia, podczas
dokonywania w dniu 28 sierpnia 1970 r. pomiarów wia
duktu drogowego.
Zachodzi w związku z tym zasadnicze pytanie, czy ten
młody 24-letni człowiek musiał zginąć?
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Czy zatrudniający go zakład pracy uczynił wszystko, aby
pomiary były przeprowadzone w sposób bezpieczny. Oprzyj
my się w naszych rozważaniach na podstawowym doku
mencie, jakim jest karta wypadku przy pracy. Podano w
niej następujący opis wypadku.
„W dniu 28.VIII.1970 r., podczas wykonywania pomiaru
wysokości wiaduktu drogowego niezgodnie z poleceniem,
wychodząc poza barierę mostu i zabezpieczenie trakcji elek
trycznej, na skutek manipulowania taśmą parcianą zbrojo
ną drucikami miedzianymi w pobliżu przewodów sieci trak
cyjnej, nastąpiło zetknięcie taśmy z przewodem jezdnym
trakcji, co w konsekwencji spowodowało śmiertelne pora
żenie prądem elektrycznym.
Zaznacza się, że poszkodowany wykonywał pracę, która
należała do jego obowiązków służbowych.
Przed 'wyjściem na wymienione wyżej pomiary poszko
dowany otrzymał szczegółowy instruktaż co do sposobu pro
wadzenia pomiaru i zachowania szczególnej ostrożności ze
szczególnym zaznaczeniem, aby pomiar został wykonany

z chodnika mostu przy jego przyczółku, bez wychodzenia
poza balustradę i zabezpieczenie trakcji”.
Zdaniem zakładu pracy winę za zaistniały wypadek po
nosi jego ofiara, z powodu „niezachowania środków ostroż
ności, nieprzestrzegania przepisów i instrukcji, niewyko
nania poleceń dozoru i przełożonych, niestosowania istnie
jących ochron osobistych, nieodpowiedniego posługiwania
się taśmą mierniczą”. Takie przyczyny wypadku podano
w karcie wypadkowej. Innych winnych lub współwinnych
nie ma... Obywatel Stępień postąpił bowiem wbrew instruk
cjom, jakie przez 10 minut były mu udzielone przez kie
rownika pracowni. Stwierdzono to w karcie wypadku.
W instruktażu tym przewidziano nawet ewentualność
wyjścia poza balustradę i zabezpieczenie trakcji i uprze
dzono obywatela Stępnia, by tego nie czynił, lecz wykonał
pomiary z chodnika przy przyczółku wiaduktu, z zachowa
niem szczególnej ostrożności.
Nie badałem osobiście okoliczności i przyczyn omawia
nego wypadku, nie mam więc podstaw do formalnego kwe
stionowania ustaleń w karcie wypadku stanowiącej doku
ment, w którym zamieszczone wszelkie dane muszą być
zgodne ze stanem faktycznym, gdyż w przeciwnym razie
grozi odpowiedzialność karna. Mam jednak prawo wypo
wiedzieć osobiste wątpliwości.
Jeżeli dokonanie pomiaru wiaduktu miało być wykonane
z chodnika przy przyczółku, co uznano za całkowicie bez
pieczne, to w jakim celu uprzedzono obywatela Stępnia
o konieczności zachowania przy tym szczególnej ostroż
ności?
Na jakiej podstawie przewidywano możliwość wyjścia
poza balustradę wiaduktu?
Dlaczego w związku z przewidywanym niebezpieczeń
stwem nie zapewniono nadzoru nad wykonywaniem prac
pomiarowych, względnie nie zlecono tych prac bardziej do
świadczonemu pracownikowi?
Pamiętajmy bowiem, że obywatel Stępień, zaszeregowa
ny w biurze projektów od 5.VIII.1968 r. jako asystent pro
jektanta, nie posiadał określonego zawodu i był siłą po
mocniczą. Potwierdza to fakt, że przy pracach pomiaro
wych w tym samym biurze był zatrudniony od 12.XI.1964r.

Kolejną wątpliwość nasuwa zaopatrzenie pracownika w
taśmę mierniczą przewodzącą prąd, o czym on prawdopo
dobnie nie wiedział, do prac w pobliżu przewodów elek
trycznych, co mogło grozić porażeniem nawet przy manipu
lowaniu taśmą z innego miejsca niż to, na którym miał
miejsce wypadek.
Zakład pracy podaje jako jedną z przyczyn „nieodpo
wiednie posługiwanie się taśmą”, co jest mało przekonu
jące, podobnie jak inna z przyczyn polegająca na niesto
sowaniu ochron osobistych, których zmarły pracownik w
ogóle nie posiadał.
Jako środki zapobiegające podobnym wypadkom kierow
nictwo biura projektów zarządziło ponowne przeszkolenie
załogi w zakresie bezpiecznych metod wykonywania po
miarów w terenie. Nie kwestionuję potrzeby takiego szko
lenia, ale czy jest to jedyny wniosek, jaki powinien być
wyciągnięty w wyniku tragicznego wypadku?
Prokurator umorzył sprawę nie dopatrując się w niej
cech przestępstwa. Nie świadczy to jednak, że Biuro Pro
jektów uczyniło ze swej strony wszystko, aby pracowniko
wi zapewnić warunki pracy wyłączające zagrożenie życia
lub zdrowia, co stanowi podstawowy wymóg ustawy
z 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Pewne ogólne wnioski wyciągnął Inspektorat Pracy Za
rządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Go
spodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego. Spowodo
wano wystąpienie głównego inspektora BHP w Minister
stwie Gospodarki Komunalnej do zjednoczeń i zrzeszeń
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, którym podlegają
biura projektów i pracownie geodezyjne, o wydanie pole
ceń mających na celu zaostrzenie wymagań BHP przy wy
konywaniu pomiarów.
Spowodowano również interwencję u producenta taśm
mierniczych wzmocnionych drucikami miedzianymi, któ
rym jest Spółdzielnia Pracy ELEKTROMECHANIK w Ło
dzi. W wyniku tej interwencji na bębnie nawojowym taś
my wysyłanej do sprzedaży umieszczony jest napis ostrze
gawczy. „Uwaga. Taśma zbrojona drutem”.
Mam nadzieję, że przedstawione w niniejszym artykule
uwagi przyczynią się do większego niż dotąd zainteresowa
nia się warunkami bezpieczeństwa pracy osób zatrudnio
nych przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych, a przez
to do uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

SPROSTOWANIE

W wydanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich
książce pt. „Zarys historii organizacji społecznych geode
tów polskich”, na stronie 6 podany jest wykaz osób, które
dostarczyły do wydawnictwa ilustracje w postaci map lub
fotografii.
W wykazie tym pominięto nazwisko Bronisława Dzikiewicza autora opracowania pt. „Topograficzne zabezpiecze
nie działań bojowych w bitwie pod Monte Cassino”.
Bronisław Dzikiewicz dostarczył do wydawnictwa na
stępujące ilustracje.
Fotografie

1. Oddział Pomiarowy 12 Kompanii Geograficznej 2 Kor
pusu Wojska Polskiego we Włoszech
2. Droga polskich saperów

3. Wraki czołgów na Albanecie pod Monte Cassino
4. Ruiny klasztoru na Monte Cassino
5. Ruiny klasztoru na Monte Cassino
6. Flagi polska i angielska na ruinach klasztoru na Mon
te Cassino
7. Niemiecka karykatura Churchilla w podziemiach ruin
klasztoru na Monte Cassino
Mapy

1. Szkic sieci triangulacyjnej odcinka „Cassino”.
Za opuszczenie nazwiska kol. Bronisława Dzikiewicza w
wykazie osób, które nadesłały mapy i ilustracje przepra
szamy.
Za Komitet Redakcyjny
St. J. Tymowski

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

— jest obowiązkiem każdego geodety
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Z prac Zarządu Głównego SGP
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W dniu 13 stycznia 1971 roku odbyło się w Warszawie
zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich, na którym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród
zwycięzcom w Konkursie Jakości Prac Scaleniowych oraz
w Kcnkursie na Znaczek i Odznakę Honorową SGP.
Zebranie otworzył przewodniczący Zarządu Głównego
SGP kol. Stanisław Pachuta, witając bardzo serdecznie
przybyłego wiceministra rolnictwa mgr inż. Longina Ce
gielskiego oraz wszystkich członków Zarządu Głównego
oraz zaproszonych gości.
Po otwarciu zebrania i przyjęciu porządku obrad, głos
zabrał przewodniczący Sądu Konkursowego Konkursu Ja
kości Prac Scaleniowych prof. Walery Fedorowski, odczy
tując protokół Sądu.
Wiceminister rolnictwa wspólnie z przewodniczącym SGP
wręczył nagrody oraz dyplomy uznania zwycięzcom, po
czym mgr inż. Longin Cegielski w bardzo ciepłych sło
wach podziękował geodetom biorącym udział w konkursie,
a także organizatorom za trud złożony w przygotowanie
i przeprowadzenie imprezy.
Po krótkiej przerwie przystąpiono do odczytania proto
kołu Sądu Konkursowego na Znaczek i Odznaki Honorowe
SGP. Sąd konkursowy pod przewodnictwem kol. Ryszar
da Umeckiego postanowił:
— pierwszej nagrody nie przyznawać,
— dwie równorzędne nagrody II w wysokości po 1500 zło
tych każda otrzymali:
1. Kol. Andrzej Makowski, członek Koła SGP przy Wy
dziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej —
za pracę oznaczoną godłem „Zosia” — wariant III.
2. Kol. Henryk Snadny, członek Koła SGP przy WPGGK
w Zielonej Górze — za pracę oznaczoną godłem „Grafion”.
III nagrodę w wysokości 1000 złotych otrzymał kol. Hen
ryk Snadny, członek Koła SGP przy WPGGK w Zielonej
Górze za pracę oznaczoną godłem „Teodolit”.
Wyróżnienia w formie książek otrzymali:
— kol. Henryk Snadny — za pracę oznaczoną godłem
„Atlas”,
— kol. Grzegorz Rzepus, członek kola SGP przy WBGiUR
we Wrocławiu, za pracę oznaczoną godłem „M-42” i „Alle”.
Nagrody wręczył przewodniczący Zarządu Głównego SGP
'kol. Stanisław Pachuta.
Po rozdaniu nagród wywiązała się bardzo szeroka i oży
wiona dyskusja nad wyborem projektu znaczka i odznak
honorowych SGP. Po wypowiedziach szeregu kolegów pro
ponujących różne rozwiązania, zgodzono się z wnioskiem
wysuwanym przez większość dyskutujących, aby z projek
tów kol. A. Makowskiego (I i III wariant), kol. H. Snadne
go i kol. A. Nalepy wykonać po jednym znaczku w meta
lu i dopiero na następnym zebraniu podjąć ostateczną de
cyzję.
Po tej bardzo uroczystej i relaksowej części zebrania
przystąpiono do właściwych obrad.
Wobec wcześniejszego rozesłania sprawozdania z działal
ności Prezydium Zarządu Głównego SGP przewodniczący
kol. St. Pachuta podał tylko informacje dotyczące prac
Prezydium z ostatniego okresu. Poniżej podane jest spra
wozdanie z prac Prezydium za okres od 28.X.1970 r. do
12.1.1971 r.
Działalność organizacyjna

— Przyjęto na członków zbiorowych:
— Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu,
— Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w
Bydgoszczy.
Dla zacieśnienia współpracy z członkami zbiorowymi na
szego Stowarzyszenia Prezydium ZG SGP postanowiło wrę
czyć legitymacje — posiadające formę dyplomów, wszyst
kim członkom zbiorowym oraz nadawać dyplomy uznania
szczególnie wyróżniającym się we współpracy ze Stowa
rzyszeniem. Realizację tego zamierzenia postanowiono od
łożyć do chwili zatwierdzenia przez Zarząd Główny Znacz
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ka Stowarzyszenia, który powinien być uwidoczniony na
dyplomach.
@ Dotychczas niewielu członków SGP złożyło deklarację
o przystąpienie na członka do Sekcji Kartograficznej, po
mimo że stan zatrudnienia w tej specjalności nie jest ma
ły. Do kół SGP w zakładach pracy, gdzie kartografia sta
nowi ważny dział, zostały rozesłane deklaracje wraz z pro
gramem działania Sekcji Kartograficznej. Koledzy — prze
wodniczący oddziałów — proszeni są o poparcie w kołach
apelu o współpracę z Sekcją Kartograficzną.
Φ Powstał Klub Użytkowników ETO (elektroniczna tech
nika obliczeniowa) w geodezji. Przewodniczącym został kol.
J. Gaździcki. Klub skupia przedsiębiorstwa geodezyjne za
interesowane tym tematem i działa w oparciu o regula
min zatwierdzony przez PKAPI przy NOT (Polski Komitet
Automatyzacji Przetwarzania Informacji) w porozumieniu
z SGP. W PKAPI działają już cztery kluby skupiające
członków według systemu użytkowania maszyn matema
tycznych; obecnie zorganizowano piąty według kryterium
branży (geodezja) bez względu na system maszyn.
• PBP ORBIS nadesłał rozliczenie z organizacji Mię
dzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej na temat
„Geodezja Inżynieryjna” z części wykonanej na zlecenie
SGP. Finansowe wyniki całej imprezy będą znane po wy
konaniu bilansu za 1970 r. Z wstępnych obliczeń wynika,
że SGP dopłaciło do tej imprezy z własnych funduszy oko
ło 40 000 złotych, co przy ówczesnej niemożności pokrywa
nia należności za udział przez jednostki budżetowe, nale
ży przyjąć za wynik spodziewany.
9 24 listopada 1970 r. odbyła się u ministra Janusza
Wieczorka, przewodniczącego Rady Ochrony Pomników
Walki i Męczeństwa uroczystość wręczenia Zarządowi Głów
nemu SGP statuetki i dyplomu „Opiekuna miejsc pamięci
narodowej” za współpracę z Radą, a ponadto wyróżniają
cym się aktywistom SGP zostały wręczone odznaki „Opie
kuna miejsc pamięci narodowej”. Odznaki otrzymali ko
ledzy: Stanisław Pachuta, Jerzy Szymański, Seweryn Zawiliński, Karol Szeliga, Henryk Swierzbmski, Czesław Lipianin, Wojciech Nagórski, Zenon Małek — wszyscy z War
szawy.
Wojewódzkie komitety Rady Ochrony Pomników wrę
czyły odznaki kolegom: Henrykowi Jezierskiemu i Janowi
Muszkiewiczowi z Sierpca, Szymonowi Cylwikowi z Ostro
łęki, Mieczysławowi Modliszewskiemu, Stanisławowi Dylą
gowi i Zygmuntowi Mączce z Rzeszowa, Jerzemu Szwedo
wi, Jerzemu Kotyńskiemu i Czesławowi Kownackiemu
z Łodzi oraz Romanowi Wiśniewskiemu i Kazimierzowi
Morawskiemu z Bydgoszczy.
Działalność merytoryczna

• W dniach 12—13 października 1970 r. odbyło się w
Warszawie zorganizowane przez Główną Komisję Szkolenia
kolejne sympozjum dla dyrektorów i naczelnych inżynie
rów przedsiębiorstw i biur geodezyjnych z terenu całej
Polski. Udział w nim wzięło 50 osób.
φ Sekcja Geodezyjnych Urządzeń Rolnych postanowiła
organizować sympozja, na których poszczególne ośrodki
naukowe, zajmujące się problematyką geodezji urządzenio
wo-rolnej, będą przedstawiały swoje osiągnięcia i zagad
nienia, nad którymi obecnie pracują. Sympozjum inaugu
rujące ten cykl odbyło się w dniach 19.XI.1970 r. w War
szawie i przygotowane było przez ośrodek olsztyński. Wzię
ło w nim udział 60 osób.
• Dnia 19.XI.1970 r. w Muzeum Techniki NOT, w sta
łym stoisku SGP, otwarto nową ekspozycję przygotowaną
przez Główną Komisję Muzeum i Wystaw, obrazującą hi
storyczny rozwój pomiaru kąta. Scenariusz ekspozycji przy
gotował kol. Kazimierz Sawicki. Zgodnie z dotychczasowym
zwyczajem wydano również interesujący referat (folder)
dla zwiedzających.
.
· .
• Główna Komisja Informacji prowadzi prace przygo
towawcze dotyczące narady na temat „Informacja pier

wotna i zwrotna”, która odbędzie się w Łodzi, w maju
1971 r. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego .tθl na
rady został kol, Fabian Grzybowski.
• Oddział SGP w Poznaniu rozpoczyna już prace przy
organizacji „III Dni Geodezji i Kartografii na 40 MTP”,
które odbędą się w okresie czerwcowych Targów 1971 r.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został kol.
Witalis Wojciechowski, sekretarzem kol. Nikodem Konieczyński. Uczestnictwo w tej imprezie jest bezpłatne.
0 Prace przy organizacji sesji naukowej pt. „Aktualne
zagadnienia geodezji” są w toku. Prezydium zatwierdziło
preliminarz na sumę 80 000 zł. Komitet Organizacyjny pod
przewodnictwem prof. Μ. Odlanickiego-Poczobutta przyjął
konspekty referatów głównych.
W Nowym Sączu powołany został także Komitet pod
przewodnictwem kol. Piotra Abramczuka, który będzie pro
wadził prace organizacyjne w miejscu przyszłej sesji nau
kowej (Nowy Sącz).
9 W dniach 17 i 18 grudnia odbyła się w Katowicach
pierwsza narada poprzedzająca konferencję naukowo-tech
niczną nt. „Geodezja Miejska”, która odbędzie się pod ko
niec 1971 r. Druga podobna narada odbędzie się wiosną
1971 r. w Bydgoszczy. Organizatorem tych imprez jest
Sekcja Geodezji Miejskiej.
• Tekst porozumienia pomiędzy SGP a Ministerstwem
Rolnictwa, ustalony na początku grudnia ub. r. został prze
pisany i złożony w Gabinecie Ministra Rolnictwa. Podpi
sanie porozumienia przewidziane jest na początku 1971 roku.
0 Sprawa porozumienia SGP ze Związkiem Zawodowym
Pracowników Rolnych przedstawia się podobnie. Tekst
uzgodniono, podpisanie ma nastąpić na początku 1971 roku.
0 W dniu 26.X. ub. r. koledzy: St. Pachuta, Μ. Szymań
ski i H. Jasiński z Prezydium ZG SGP oraz prezes
B. Szmielew, wiceprezes K. Wojtowicz, dyr. A. Brzozowski
i J. Pawłowski — z kierownictwa GUGiK, omówili nie
które problemy przedstawione przez nasze Stowarzyszenie,
a wynikające z uchwał XXIII Zjazdu Delegatów:
— omówiono propozycję SGP (opracowaną w formie
przepisu prawnego z uzasadnieniem przez Koło Seniorów
O/Stoł. Woj. SGP) — o wystąpienie Prezesa GUGiK
z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niezawieszania renty lub emerytury geodetom — biegłym są
dowym, gdy zarobki z tego tytułu nie przekraczają 1/3 pod
stawy wymiaru emerytury i nie przewyższają kwoty
2000 zł. (Otrzymaliśmy już z GUGiK odpis pisma skiero
wanego do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o zaję
cie stanowiska w tej sprawie).
Uzyskano zapewnienie, że po uzyskaniu przez GUGiK
pozytywnej opinii w tej sprawie ze strony Ministerstwa
Sprawiedliwości i Komitetu Pracy i Płacy — wniosek zo
stanie złożony w Radzie Ministrów;
— GUGiK jest zainteresowany projektowaną przez SGP
naradą na temat produkcji drobnego sprzętu geodezyjnego.
Prezes GUGiK uważa za słuszne, ażeby przedstawiciel SGP
złożył odpowiedni wniosek na Radzie Geodezyjnej i Kar
tograficznej w celu uzyskania poparcia wszystkich służb
resortowych;
— omówione zostały także zagadnienia dotyczące: cenni
ków geodezyjnych, umowy zbiorowej oraz rejestru geo
detów.
0 W dniu 30.XI.1970 r. odbyło się spotkanie w Kole Se
niorów Oddziału SGP w Białymstoku, na które delego
wany był kol. J. Rodkiewicz — przewodniczący Głównej
Komisji d.s. Seniorów.
0 Na rozszerzone zebranie Zarządu Oddziału SGP w
Lublinie, które odbyło się w Puławach 6.XI.70 r., delego
wany był zastępca sekretarza generalnego ZG SGP — kol.
T. Kuźnicki.
Współpraca z zagranicą

0 W dniach 1—10.IX.1971 r. odbędzie się w Wiesbaden
Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, na
który zgłosiliśmy następujące referaty:
— do Komisji 1 — T. Bychawski — działalność SGP
w zakresie informacji. A. Łuczyńska — Informacja w przed
siębiorstwach geodezyjnych,
— do Komisji 5 — Z. Kowalczyk — Jednorodna sieć
geodezyjna na terenach kopalni,

— do Komisji 6 — E. Woropajew — Zastosowanie foto
grametrii i elektronicznej techniki obliczeniowej w kopal
niach odkrywkowych. I. Laudyn — Odkształcenia zapory
wodnej w Solinie,
— do Komisji 7 — S. Dawidziuk — Szacunek gruntów
przy scaleniach w oparciu o gleboznawczą klasyfikację
gruntów. Μ. Szymański — Problemy planowania prze
strzennego w scaleniach polskich.
— do Komisji 8 — Br. Lipiński — Organizacja terenów
miejskich. E. Mecha i H. Rola — Rola geodezji w odnowie
środowiska na terenach przemysłowych.
0 Na bieżącą kadencję Międzynarodowej Federacji Geo
detów zgłosiliśmy korespondentów do poszczególnych ko
misji, a mianowicie:
— Szkolnictwo fachowe — kol. Zdzisław Adamczewski
— Literatura fachowa — kol. Tadeusz Bychawski
— Kataster i urządzenia rolne — kol. Marian Szymański
— Metody i instrumenty — kol. Paweł Niemczyk
— Gospodarka terenami w miastach — kol. Bronisław
Lipiński
— Planowanie przestrzenne — kol. Bogusław Żukowski
— Geodezja inżynieryjna — kol. Kazimierz Bramorski
i kol. Wacław Kłopociński.
— Szacowanie i zagadnienia własności pruntów — kol.
Edward Mecha
— Pomiary hydrograficzne — koledzy: Celestyn Spyra,
Zbigniew Koziarz.
— Sprawy ogólnozawodowe — kol. Krystyna Sikorska.
0 Niemieckie Akademickie Biuro Wymianjr postanowiło
zaprosić do Wiesbaden na Kongres FIG naukowców z ca
łego świata, pokrywając koszt ich pobytu. Otrzymaliśmy
pismo od Dyrektora Biura Kongresu z wiadomością, że
zaistniały możliwości udziału w Kongresie w ramach wy
mienionego wyżej zaproszenia, czterech polskich naukow
ców. Zgłosiliśmy kandydatury kolegów: Z. Adamczewskie
go, B. Neya, A. Linsenbartha i W. Krzemińskiego.
0 Zgłosiliśmy do Biura Kongresu FIG kandydaturę kol.
W. Żukowskiego w celu zaproszenia go na Kongres z „Gru
py Młodych Geodetów”.
0 W dniach 7—9.X.1971 r. odbędzie się w Sofii Między
narodowa Konferencja pt. „Technika obliczeniowa w geo
dezji” — organizowana przez Stowarzyszenie Geodetów
krajów demokracji ludowej. Członkiem Komitetu Organiza
cyjnego z ramienia SGP jest kol. Zdzisław Adamczewski.
Rozesłana została przez Komitet Organizacyjnjr informacja
zawierająca:
— szczegółową tematykę konferencji,
— warunki zgłoszenia referatów,
— wysokość opłaty za uczestnictwo (50 lewa), autorzjr
nie płacą,
— ceny hoteli,
— deklaracje uczestnictwa.
0 W konferencji nt. „Pomiary Wielkotowarowych go
spodarstw rolnych”, organizowany w Poczdamie przez geo
detów niemieckich w dniach 23—24.IV.1971 r. weźmie
udział kol. St. Goraj z Olsztyna (w systemie wymianjr bez
dewizowej).
0 Na wyjazd do Sofii celem wzięcia udziału w konfe
rencji na temat „Aktualizacja planów osiedli”, która od
będzie się w dniach 25—26.III.1971 r. zostali wytypowani
koledzy: Józef Janecki z Katowic i Andrzej Hopfer z Olsz
tyna (również w ramach wymiany bezdewizowej).
0 Stowarzyszenie Geodetów Węgierskich zwTóciło się
z prośbą o umożliwienie spotkania konsultacyjnego fa
chowca węgierskiego z dr Tadeuszem Guethnerem w spra
wie badania filmu za pomocą metodjr interferencji. Po
uzgodnieniu z zainteresowanym, wysłaliśmy odpowiednie
zaproszenie.

*
Działalność Prezydium ZG SGP, przedstawiona powyżej,
została przez Zarząd Główny zatwierdzona.

*
W związku z odejściem sekretarza generalnego SGP kol.
Henryka Jasińskiego na emeryturę, kol. Stanisław Pa
chuta postawił wniosek o podjęcie uchwały, abjr wystoso
wać do kol. H. Jasińskiego podziękowanie za wielki i owoc
ny wkład pracy dla naszego Stowarzyszenia oraz wręczyć
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mu pamiątkowy upominek w formie wydawnictwa. Za
rząd Główny jednomyślnie aprobował tę propozycję.
*

Do następnego zebrania Zarządu Głównego funkcję se
kretarza generalnego będzie pełnił obecny zastępca sekre
tarza generalnego kol. Tadeusz Kuźnicki.

♦

Na zakończenie ustalono, że następne zebranie Zarządu
Głównego SGP odbędzie się w Kielcach, w końcu marca
lub na początku kwietnia (wstępnie 2 lub 3 kwietnia
1971 r.).
Tadeusz Kuźnicki

Imprezy naukowo-techniczne organizowane
przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich w roku 1971
1. Seminarium na temat szacunku
gruntów — Warszawa, luty 1971 r.
Czas trwania 1 dzień, uczestnictwo
bezpłatne.
Jednym z podstawowych warunków
rzutujących na prawidłowe scalenie
gruntów pod względem gospodarczym,
a przede wszystkim dla uzyskania
ogólnego zadowolenia uczestników,
jest dobrze przeprowadzony szacunek
gruntów. Sekcja Geodezyjnych Urzą
dzeń Rolnych postanowiła zorganizo
wać seminarium poświęcone temu za
gadnieniu dla przedyskutowania form
oraz zasad stosowanych przy tej pra
cy w różnych regionach Polski i wy
ciągnięcie z tej dyskusji wniosków
uogólniających.
2. Sympozja dla naczelnych inżynie
rów przedsiębiorstw i biur geodezyj
nych:
— marzec 1971 r. — Kraków, czas
trwania 2 dni, uczestnictwo bezpłatne,
— listopad 1971 — Warszawa, czas
trwania 2 dni, uczestnictwo bezpłatne.
Jest to dalszy ciąg cyklu sympozjów
organizowanych przez Główną Komi
sję Szkoleniową. Tematyka tych im
prez jest bardzo szeroka i różnorodna:
od zagadnień socjologicznych — przez
metody kierowania — do spraw czysto
fachowych, z położeniem nacisku na
podanie wiadomości najnowszych i
praktyczne zapoznanie uczestników
z nowymi osiągnięciami światowymi
i polskimi w dziedzinie instrumentów
geodezyjnych.
3. Sympozja organizowane przez
Sekcję Geodezyjnych Urządzeń Rol
nych popularyzujące osiągnięcia zespo
łów naukowych wyższych uczelni zaj
mujących się problematyką geodezji
urządzeniowo-rolnej :
— marzec 1971 — Warszawa, czas
trwania 1 dzień, uczestnictwo bezpłat
ne;
— listopad 1971 r. — Warszawa, czas
trwania 1 dzień, uczestnictwo bezpłat
ne.
Obecnie na czterech wyższych uczel
niach w Polsce istnieją wydziały, na
których kształcą się fachowcy w dzie
dzinie geodezji urządzeniowo-rolnej.
Są to: Politechnika Warszawska, WSR
Kraków, WSR Olsztyn, WSR Wrocław.
Celem spopularyzowania prac nauko
wych prowadzonych przez wymienione
wyżej poszczególne środowiska Sekcja
Geodezyjnych Urządzeń Rolnych orga
nizuje sympozja, z których każde po
święcone jest osiągnięciom innej uczel
ni.
Na sympozjum marcowym całość
materiału przygotuje i przedstawi
ośrodek krakowski, a na listopado
wym — warszawski bądź wrocławski.
4. Seminarium na temat organizacji
pracowni kartograficzno-reprodukcyj-
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nej w marcu lub kwietniu 1971 r. w
Warszawie, czas trwania 2 dni, koszt
uczestnictwa 150 zł od osoby.
Będzie to drugie seminarium z cyklu
organizowanych przez Sekcję Karto
graficzną, a dotyczące zagadnień orga
nizacji i efektywności usług pracowni
reprodukcyjno-kartograficznych.
Na
seminarium wygłoszone zostaną nastę
pujące referaty:
1. Organizacja pracowni i wyposa
żenie w sprzęt kartograficzno-reprodukcyjny.
2. Uwagi na temat stosowanych te
chnologii.
3. Efektywność prac kartograficzno-reprodukcyjnych.
4. Rola pracowni kartograficzno- re
produkcyjnych i ich miejsce w struk
turze organizacyjnej jednostek geode
zyjnych.
5. Zasady szkolenia kadry technicz
nej do obsługi pracowni kartograficzno-reprodukcyjnej.
6. Informacja techniczna o stosowa
nych technikach i materiałach w za
kresie kartografii i reprodukcji karto
graficznej.
Projektuje się zorganizowanie wycie
czek technicznych do pracowni kartograficzno-reprodukcyjnych w WBGiUR,
WPG, WOPM, IGiK.
5. Seminarium na temat automaty
zacji procesu kartograficznego w War
szawie — II kwartał 1971 r., czas
trwania 2 dni, uczestnictwo bezpłatne.
Sekcja Kartograficzna otwiera tym
seminarium cykl podobnych imprez,
poświęcony automatyzacji w pracach
kartograficznych, na których przeka
zywane będą doświadczenia krajowe
oraz najnowsze osiągnięcia światowe
w tym zakresie.
Na seminarium pierwsze projektuje
się opracowanie czterech referatów,
tematem przewodnim których będzie
technika obliczeniowa i automatyzacja
procesu kartowania.
6. Narada na temat informacji pier
wotnej i zwrotnej, w maju 1971 r. w
Łodzi. Czas trwania 1 dzień, uczestni
ctwo bezpłatne.
IGiK-BOI przeprowadził
ankietę
wśród pracowników, zatrudnionych w
pionie GUGiK, na temat sytuacji służ
by informacyjnej. Materiały te będą
podstawą do dyskusji na naradzie.
Organizatorzy chcą skonfrontować
doświadczenia różnych resortów doty
czące organizacji i sposobu działania
ośrodków informacji i wyciągnąć
wnioski do dalszej działalności SGP
w tym zakresie.
7. Narada na temat „Szukamy wy
twórców drobnego sprzętu geodezyjne
go” — w Warszawie — maj 1971 r.
Czas trwania 1 dzień, uczestnictwo
bezpłatne.

Problem słabego zaopatrzenia przed
siębiorstw i biur w drobny sprzęt geo
dezyjny
znajduje
odzwierciedlenie
we wnioskach większości konferencji
naukowo-technicznych, narad i zjaz
dów delegatów, organizowanych przez
SGP. Drugi problem — to słaba jakość
oraz przestarzała forma produkowa
nego sprzętu.
Główna Komisja Techniki postano
wiła zorganizować naradę, na której
nastąpi
spotkanie
przedstawicieli
przedsiębiorstw wytwórczych zaintere
sowanych w podjęciu, bądź produkcji
drobnego sprzętu geodezyjnego z ich
użytkownikami.
Impreza będzie powiązana z wysta
wą, na której będzie pokazany obecny
sprzęt geodezyjny oraz eksponaty
wzorcowe.
8. Wystawa poświęcona działalności
naukowej profesorów Kaspra Weigla
1 Lucjana Grabowskiego — Warszawa,
Muzeum Techniki NOT, czerwiec 1971
rok.
Kasper Weigel, wybitny polski uczo
ny z zakresu nauk geodezyjnych, był
wysoko cenionym fotogrametrą, a jego
opracowania rachunku wyrównania są
obecnie wykorzystywane przez geode
tów. Piastował także funkcję przewod
niczącego Polskiego Towarzystwa Fo
togrametrycznego. Został zamordowa
ny przez hitlerowców w masowej
egzekucji profesorów lwowskich.
Lucjan Grabowski, wybitny uczony
w zakresie teorii i praktyki kartogra
ficznej, zajmował się także grawime
trią, wprowadził nowe metody do geo
dezji dynamicznej. Zginął — jak wielu
polskich geodetów — z rąk hitlerow
ców.
Tym wybitnym naukowcom poświę
ca kolejną swoją wystawę Główna Ko
misja d.s. Muzeum i Wystaw. W dniu
jej otwarcia — już tradycyjnie —
zorganizowana będzie sesja naukowa
związana tematycznie z wystawą.
9. Narada (trzecia z kolei) — „Dni
Geodezji i Kartografii na 40 MTP” —
czerwiec 1971 r. w Poznaniu. Czas
trwania 3 dni, uczestnictwo bezpłatne.
Na naradzie wygłoszone zostaną czte
ry referaty specjalistyczne, następnie
uczestnicy narady zwiedzą 40 MTP, ze
szczególnym naciskiem na ekspozycje
dotyczące geodezji. Istnieje możliwość
pokazu działania instrumentów i urzą
dzeń wystawionych przez firmy zagra
niczne. W czasie tej imprezy można
będzie zawierać transakcje na „Gieł
dzie projektów wynalazczych”.
10. Narada na temat problemów roz
woju geodezji miejskiej, w ’czerwcu
1971 r., w Bydgoszczy. Czas trwania
2 dni, uczestnictwo bezpłatne.
Będzie to druga narada organizowa
na przez Sekcję Geodezji Miejskiej,

mająca na celu przedyskutowanie obecnej działalności geodezji miejskiej
oraz przygotowanie tematyki na kon
ferencję naukowo-techniczną.
11. Seminarium na temat „Kartogra
fia Bałtyku” — III kwartał 1971 r.,
w Słupsku. Czas trwania 2 dni, ucze
stnictwo bezpłatne.
Celem seminarium jest zaznajomie
nie szerszego ogółu członków SGP z
mało znaną problematyką, jaką jest
kartografia Bałtyku.
12. Seminarium na temat metod ana
litycznych w fotogrametrii — III kwar
tał 1971 r., w Warszawie. Czas trwa
nia 1 dzień, uczestnictwo bezpłatne.
Organizatorem seminarium jest Sek
cja Fotogrametryczna SGP.
13. Sekcja naukowa na temat aktu
alnych zagadnień geodezji — paździer
nik 1971 r., w Nowym Sączu. Czas
trwania 3 dni, uczestnictwo 400 zło
tych od osoby.
Zadaniem sesji jest zapoznanie ucze
stników z najnowszymi osiągnięciami
geodezji polskiej i światowej, przedy
skutowanie wynikłych problemów oraz
postawienie wniosków kierunkowych.
Główna Komisja Techniki ustaliła
podział tematyki na sześć sekcji pro
blemowych, w ramach których zostaną
wygłoszone referaty.
Sekcja I — Geodezja wyższa, geo
fizyka. Tematy: osnowy geodezyjne;
dalmierze świetlne; teodolit kodowy.
Sekcja II — Fotogrametria i fototopografia. Temat: numeryczne opra
cowania fotogrametryczne.
Sekcja III — Geodezja przemysłowa
i miejska. Tematy: prawny aspekt nu
merycznej ewidencji urządzeń pod
ziemnych; techniczny aspekt numery
cznej ewidencji urządzeń podziemnych.
Sekcja IV — Geodezja rolna. Temat:
współczesne scalenia gruntów.
Sekcja V — Kartografia. Temat: ma
py problemowe; małonakładowa re
produkcja map.
Sekcja VI — Przechowywanie i prze
twarzanie danych geodezyjnych. Te
mat: bank danych.
W ramach każdej sekcji będą poda
wane krótkie komunikaty. Sesje będą
organizowane co dwa lata.
14. Konferencja naukowo-techniczna
na temat geodezji miejskiej — jesień
1971 r., w Bielsku-Białej. Czas trwa
nia 2 dni, koszt uczestnictwa 280 zło
tych od osoby.

Wobec szybkiej rozbudowy i rekon
strukcji miast stanęło przed geodezją
zadanie przeanalizowania dotychczaso
wego rozwoju i ukierunkowania dal
szej pracy w zależności od zapotrzebo
wania gospodarki narodowej.
Sekcja Geodezji Miejskiej postano
wiła problem ten postawić na konfe
rencji naukowo-technicznej, która ma
dać wnioski kierunkowe, przedyskuto
wane przez szeroki ogół geodetów. Zo
stanie opracowanych i wygłoszonych
szereg referatów ujętych w cztery
grupy tematyczne:
— dokumentacja geodezyjno-prawna
dla przekształceń struktury terenowej,
— kataster urządzeń nad- i podziem
nych,
— geodezyjny nadzór budownictwa
i zagospodarowanie terenu,
— modernizacja metod i form pra
cy w geodezji.
15. Wystawa na temat „Warsztat
geodety w XIX wieku” jesień 1971 r„
w Warszawie, w Muzeum Techniki
NOT.
Geodezja — jedna z najstarszych
nauk, a geodeta — jeden z najstar
szych zawodów, w okresie swego roz
woju korzystały z bardzo różnorod
nych przyrządów i instrumentów, wy
konywanych najczęściej własnoręcznie
lub przez niezmiernie rzadko spotyka
nych, wykwalifikowanych w tej dzie
dzinie rzemieślników. Dziewiętnasty
wiek, wiek epokowych odkryć nauko
wych, nie pozostawił na uboczu geo
dezji. Naukowcy zaczęli opracowywać
coraz doskonalsze instrumenty pomia
rowe, natomiast przemysł posiadł ba
zę materiałową i techniczną do pro
dukcji przyrządów o wysokich dokład
nościach. Współpraca ta dała doskona
łe rezultaty. Postęp techniczny posta
wił przed fachowcami zwiększone wy
mogi tak w zakresie dokładności po
miaru, jak i obsłudze bardzo skompli
kowanych budów inżynieryjnych, a to
pociągnęło za sobą konieczność nowo
czesnego urządzenia (jak na owe cza
sy) całego warsztatu pracy.
Główna Komisja Muzeum i Wystaw,
wspólnie z Muzeum Techniki, posta
nowiła pokazać wyposażenie takiego
warsztatu, celem zapoznania kolegów
z instrumentami i przyrządami geode
zyjnymi naszych poprzedników oraz
uzmysłowić im postęp, jaki w tej dzie
dzinie nastąpił.
T. K.

Budownictwo jednorodzinne
W dniach 25 i 26 stycznia br. odby
ła się w Poznaniu konferencja proble
mowa poświęcona budownictwu jed
norodzinnemu na terenach urbanizowanych. Organizatorem tej konferen
cji była Sekcja Planowania Wsi To
warzystwa Urbanistów Polskich, we
spół z Oddziałem Poznańskim tego To
warzystwa.
Wygłoszono 5 referatów zasadni
czych na temat:
— społeczno-ekonomicznych proble
mów budownictwa jednorodzinnego,
— metod kształtowania zespołów
budownictwa jednorodzinnego,

— budownictwa domków jednoro
dzinnych w Wielkopolsce jako proble
mu społeczno-gospodarczego,
— problemów przestrzennych bu
downictwa jednorodzinnego na przy
kładzie Rybnickiego Okręgu Węglowe
go,
— problemów budownictwa jedno
rodzinnego na peryferyjnych obsza
rach Warszawskiego Zespołu Miejskie
go.
Cztery wypowiedzi w dyskusji były
wcześniej przygotowane i publikowa
ne razem z referatami, mianowicie:

— Mieszkaniowe budownictwo indy
widualne w strefie podmiejskiej mia
sta Poznania.
— Budownictwo jednorodzinne na
terenie miasta Poznania.
— Przepisy prawne dotyczące poli
tyki terenowej w zakresie budow
nictwa jednorodzinnego.
— Geodezyjne przygotowanie tere
nów budowlanych na wsi dla potrzeb
budownictwa indywidualnego, ze szcze
gólnym uwzględnieniem strefy zurba
nizowanej (mgr inż. Marian Szymań
ski);
Żywa, pełna polemik dyskusja po
ruszyła wiele dodatkowych, nie uwzględnionych w referatach zarówno
technicznych jak i Iiumanistycznycfi,
aspektów tego bardzo ważnego, a do
tychczas niedocenionego zagadnienia,
jakim jest budownictwo jednorodzin
ne.
Ważnym osiągnięciem dyskusji było
obalenie wielu panujących dotychczas
mitów o budownictwie jednorodzin
nym i wskazanie zagadnień wymaga
jących nowego podejścia odpowiedzial
nych za to instytucji. Najważniejsze
ze stwierdzeń to:
1. Budownictwo jednorodzinne jest
problemem społecznym, bo dotyczy ok.
72o∕o ludności Polski (ludność wiejska
plus ludność małych i średnich miast).
2. Pozostawianie tego budownictwa
na marginesie budownictwa wieloro
dzinnego tak jak dotychczas wywołuje
wiele zjawisk ujemnych: rozproszenie
po peryferiach miast i wśród terenów
rolnych, zła architektura, niewspół
miernie niska w stosunku do ponie
sionych kosztów i przezwyciężanych
trudności wartość użytkowa (niefunkcjonalność, niski standard).
3. Konieczne są zmiany organizacyj
ne w celu stworzenia systemu budow
nictwa jednorodzinnego obejmującego
wszystkie etapy od właściwej polityki
terenowej przez projektowanie, zabez
pieczenie materiałów do wykonaw
stwa, nie pomijając zasad kredytowa
nia.
*

Tematami szczególnie istotnymi dla
geodetów były:
— rozwiązania przestrzenne budow
nictwa jednorodzinnego,
— wielkość działki,
— problem ludności nierolniczej na
wsi,
— dwuzawodowość rolników,
— ochrona użytków rolnych.
Poglądy różnych środowisk zawodo
wych na te tematy nie były jedno
myślne.
Zainteresowanych odsyłamy do ma
teriałów konferencji pt. „Budownictwo
jednorodzinne na terenach urbanizowanych” (Materiały TUP — Zeszyt 35)
oraz do wydawnictwa Instytutu Go
spodarki Mieszkaniowej „Sprawy Mie
szkaniowe” nr 4/1970. Materiały te do
stępne są w bibliotece Instytutu Geo
dezji Gospodarczej Politechniki War
szawskiej.
Sprawom budownictwa jednorodzin
nego poświęcone będą najbliższe nu
mery czasopism „Budownictwo Wiej
skie,,, „Miasto”, „Architektura”.

Stanisław Bialousz
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opracowany na prawidłowych założe
niach, to jest na wskaźnikach warto
ściowych, jednak do oceny współza
wodnictwa między biurami należałoby
dołączyć kilka innych wskaźników i to
takich, które oceniałyby w pełni pra
cę urzędową biur.
Zobowiązano Zarząd do opracowania
projektu regulaminu współzawodni
ctwa w oparciu o referat i głosy w
dyskusji, ze szczególnym uwzględnie
niem bodźców materialnych.
W dyskusji nad sprawozdaniem
stwierdzono, że nasze Koło i jego Za
rząd ma wiele osiągnięć w dobrej
pracy, co jednak nie upoważnia do
pochwał. Ustosunkowano się krytycz
nie do formy pracy Zarządu naszego
Koła, stwierdzając że jego przewodni
czący powinien więcej uwagi poświę
cać kontroli i koordynacji wykonania
zadań a mniej angażować się osobiś
cie w ich realizację. Postulowano, aby
członkowie Zarządu Oddziału SGP,
zrzeszeni w naszym Kole, posiadali
więcej uprawnień w podejmowaniu
decyzji w imieniu Zarządu.
Członkowie naszego Koła zaakcepto
wali plan pracy na rok 1971.
W związku z zakończeniem „Akcji
Słupsk” podjęto akcję pod kryptoni
mem „Zabytki Słupska”. Będzie to
długofalowa praca społeczna członków
Koła w tworzeniu dokumentacji in
wentaryzacyjnej zabytków.
W roku 1971 planuje się założenie
osnowy lokalnej dla Kościoła Mariac
kiego i św. Jacka, wykonanie planu
przekroju przyziemia i podziemia oraz
prace przygotowawcze do badania lo
chów.
Założenie osnowy posłuży jednocześ
nie do badania odkształceń wież, na

Z działalności
Koła SGP w Słupsku
Geodeci z powiatów: Bytów, Mia
stko, Sławno i Słupsk, zrzeszeni w
Kole Terenowym SGP w Słupsku, w
dniu 18 stycznia 1971 roku spotkali się
w Miastku na zebraniu plenarnym,
aby ocenić pracę Zarządu Koła za rok
1970 i zatwierdzić plan pracy na rok
1971.
Referat dyskusyjny na temat „So
cjalistyczne współzawodnictwo pracy
w powiatowych biurach geodezji i urządzeń rolnych w aspekcie wdrażania
intensywnych metod pracy i gospoda
rowania” wygłosił kol. Μ. Wojtkie
wicz. Sprawozdanie z działalności Ko
ła Terenowego SGP w Słupsku i pra
cy Zarządu Koła złożył przewodniczą
cy kol. St. Szczepański.
W sprawozdaniu przedstawiono spo
sób realizacji planu pracy oraz dzia
łalność pozaplanową. Stałą formą pra
cy naszego koła jest:
— prowadzenie szkolenia zawodo
wego w zakładach pracy,
— wymiana doświadczeń organiza
cyjno-technicznych z innymi zakłada
mi pracy na terenie kraju i woje
wództwa,
— popularyzacja zawodu geodety w
szkołach ogólnokształcących i działal
ność kulturalno-rozrywkowa.
W minionym roku Koło nasze kon
tynuowało „Akcję Słupsk” rozpoczętą
w roku 1968. Celem tej akcji było
dostarczenie dla Państwowego Przed
siębiorstwa Wydawnictw Kartogra
ficznych (PPWK) materiałów niezbęd
nych do wydania mapy turystycznej
Ziemi Słupskiej z planami miast.
Czynny udział w tych pracach brało
Koło Naukowe Studentów Politechni
ki Warszawskiej, którego członkowie
przebywali w Słupsku na trzech obo
zach naukowych. Koło słupskie, bę
dąc organizatorem tej akcji, zapewni
ło uczestnikom obozów zakwaterowa
nie, pomoc w organizacji programu
zajęć i spotkań oraz zorganizowało
wystawę fotografiki zabytków Słup
ska i okolic.
Wystawa cieszyła się wielkim zain
teresowaniem władz i mieszkańców
miasta.
W Iipcu ubiegłego roku koledzy ze
Słupska gościli u siebie grupę studen
tów moskiewskich z Instytutu Foto
grametrycznego, zapewniając im reali
zację trzydniowego programu. Goście
zapoznali się z pracą słupskich służb
geodezyjnych, zwiedzili porty wybrze
ża koszalińskiego, zabytki Słupska
i Słowiński Park Narodowy (wydmy
ruchome) ze skansenem Słowińców w
Rowach.
W miesiącach wakacyjnych Koło na
sze przyjęło zobowiązanie zorganizo
wania praktyki dla studentów III ro
ku Politechniki Warszawskiej. Trud
ności w zakwaterowaniu w terenie
nadmorskim spowodowały przyjęcie
zobowiązania przez Zarząd Okręgu w
Koszalinie, który zorganizował prak
tykę w Gołdapi w okolicy pięknych
jezior.
Uczestnicy zebrania w dyskusji nad
referatem stwierdzili, że przedstawio
ny projekt współzawodnictwa jest
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których w roku bieżącym umocuje się
tarcze celownicze. Na podstawie do
tychczas przeprowadzonych prac w
tym zakresie stwierdzono, że wieża
Kościoła Mariackiego coraz bardziej
odchyla się od pionu.
W latach następnych planuje się
przystąpienie do pełnej inwentaryzacji
z zastosowaniem metody prof, dr Je
rzego Gomoliszewskiego, stwarzając
jednocześnie poligon dla praktyk stu
denckich.
Staraniem kol. St. Szczepańskiego,
członka Sekcji Kartograficznej SGP,
koło zorganizuje w marcu br. spotka
nie członków tej Sekcji z przedstawi
cielami urzędów morskich, Instytutu
Morskiego i innych instytucji w spra
wie możliwości i konieczności utwo
rzenia pracowni — instytutu do opra
cowywania map problemowo-gospodarczych Bałtyku.
W roku bieżącym Koło nasze zorga
nizuje w kilku miastach województwa
koszalińskiego wystawę opracowań
kartograficznych miejsc walki i mę
czeństwa narodu polskiego w latach
1939—1945, do której to wystawy eks
ponaty udostępniło PPWK. Koledzy
wykonają plansze graficzne do mono
grafii zbrodni hitlerowskich na ziemi
słupskiej, opracowywanej przez pro
kuratora powiatowego.
W dyskusji zabrał głos przewodni
czący Oddziału Wojewódzkiego SGP
w Koszalinie, kol. A. Cywiński, który
ocenił . działalność naszego Kola oraz
zapoznał zebranych z kierunkami pla
nu pracy Zarządu Głównego Stowarzy
szenia Geodetów Polskich.
Mgr Marian Wojtkiewicz
Słupsk

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna
„Nowoczesne metody składowania materiałów
geodezyjnych"
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Z inicjatywy Zarządu Głównego Sto
warzyszenia Geodetów Polskich i
Głównej Komisji Techniki SGP, Kato
wicki Oddział SGP organizuje konfe
rencję naukowo-techniczną na temat
nowoczesnych metod składowania materiałów geodezyjnych.
Dalszy dynamiczny rozwój gospo
darki narodowej dokonujący się w na
szym kraju pod kątem intensyfikacji
i jej selektywnego rozwoju, narzuca
konieczność najracjonalniejszego go
spodarowania. Spodziewane efekty w
dużej mierze zależne są od stopnia
stosowania nowoczesnej techniki, eko
nomiki i poprawy organizacji metod
produkcji. Nieodłącznym elementem w
tym działaniu staje się optymalizacja
decyzji, tym bardziej że w inwestowa
niu stosować musimy rozsądny umiar,
nie obciążający zbytnio dochodu narodowego.
Każda inwestycja poprzedzona jest
planowaniem i projektowaniem. Za
równo dla jednego jak i drugiego etapu prac potrzebne są podkłady μεθάε
zyjne zawierające pełne dane i informacje o terenie w celu ekonomiczne
go i umiejętnego ich wykorzystania w
działalności gospodarczej, w tworzeniu
„nowego”, zmierzającego do godzenia

rozwoju przemysłu i miast z poprawą
warunków życia ludności.
Nowoczesna technika w sporządza
niu podkładów geodezyjnych (fotogra
metria, reprodukcja, elektronowa te
chnika obliczeniowa) w zakresie do
stępnych nam w chwili obecnej urzą
dzeń, stosowana jest w produkcji, mechanizując jej procesy technologiczne.
Archiwa — składnice gromadzą coraz
to więcej danych, które wzbogacane
są coraz to szerszym asortymentem
informacji, szczególnie bogatych w
miastach, których specyfika nie tyl
ko przy wykonywaniu prac geodezyj
nych, projektowych, lecz również w
całej działalności i funkcjonowaniu ży
wego organizmu miejskiego zmusza do
wykorzystywania przy podejmowaniu
decyzji gospodarczych, ekonomicznych
i technicznych, ujętych w sposób gra
ficzny lub liczbowy; faktów danych
lub informacji technicznych, ekono
micznych, fizycznych, biograficznych,
cyfrowych itp. o przedmiotowym tere
nie.
W tej złożonej sytuacji, kiedy mate
riałów przybywa, ich przygotowanie
do wykorzystania musi być nie tylko
szybkie, lecz również pełne i pod
względem jakości jak najlepsze, ist

niejące zaś sposoby archiwizowania
dostosowane są do czasów minionego
wieku. Nieodzowne i wręcz konieczne
staje się zagadnienie wykorzystania
najnowszych osiągnięć techniki świa
towej w zastosowaniu do składowania
materiałów zarówno kartometrycznych
i Uiekartometrycznych.
Problem ten dotyczy nie tylko bran
ży geodezyjnej, lecz i innych branż
i specjalizacji w kraju.
Celem konferencji jest ustalenie
Uajoptymalniejszych wytycznych i kie
runków pracy przy poprawieniu me
tod składowania materiałów. W szcze
gólności chodzi o:
— ocenę stanu aktualnego,
— ustalenie
zakresu,
charakteru
i form nowoczesnych składnic,
— zmianę dotychczasowych procesów
technologicznych pod kątem nowocze
snego przechowywania i udostępniania
materiałów,
— opracowanie metod przygotowa
nia danych do przechowywania i wy
korzystania,
— ustalanie warunków i wielkości
przemieszczeń i warunków klimatycz
nych,
— wyposażenia składnic,
w celu wytyczenia kierunków działa
nia przy realizacji tego problemu, przy

czym należy rozumieć, że sprawy te
muszą być rozpatrzone w dalekiej
perspektywie.
Przygotowaniem konferencji zajmuje
się komitet organizacyjny w następu
jącym składzie: przewodniczący — kol.
H. Rak, członkowie: kol. kol. J. Ja
necki, J. Śliwka, B. Machnik, E. Me
cha, F. Poloczek, H. Wysocki.
Do współpracy zaproszeni będą spe
cjaliści różnych branż. Łącznikiem
między komitetem organizacyjnym a
Zarządem Głównym SGP będzie kol.
W. Kłopociński.
W trakcie konferencji przewiduje się
zorganizowanie wystawy z udziałem
firm zagranicznych i krajowych.
Wstępny termin konferencji uzgod
niono na początek I kwartału 1972 r.
O postępie prac komitet organizacyjny
będzie informował zainteresowanych
komunikatami.
Jednocześnie komitet uprzejmie pro
si o zgłaszanie, przez zainteresowa
nych tą problematyką, uwag dotyczą
cych tych problemów pod adresem:
Komitet Organizacyjny XLII KNT przy
Zarządzie Oddziału SGP w Katowicach,
ul. Podgórna 4.
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego XLII KNT

Podpisanie porozumienia o współpracy
pomiędzy ZZ Pracowników Rolnych i SGP
Dnia 8 lutego 1971 roku w gmachu
NOT w Warszawie zostało podpisane
porozumienie o współpracy pomiędzy
Zarządem Głównym Związku Zawo
dowego Pracowników Rolnych a Za
rządem Głównym Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
W uroczystościach podpisania udział
■wzięli ze strony ZZPR wiceprzewodni
czący Stanisław Kabziński, sekretarz
Józef Kaperny oraz Stanisław Potę
ga, z ramienia SGP przewodniczący
Stanisław Pachuta, wiceprzewodniczą
cy Franciszek Piluś, koledzy Jan Kło
potowski, Adam Linsenbarth, Wacław
Sztompke, Janusz Brejt, Tadeusz Kuźnicki oraz naczelny redaktor Przeglą
du Geodezyjnego kol. Janusz Ty
mowski.
Na wstępie przewodniczący SGP
serdecznie powitał naszych gości z
ZZPR podkreślając celowość podpisy
wania takich porozumień, szczególnie
w przypadkach stowarzyszeń, których
członkowie są zatrudnieni w wielu re
sortach i należą do wielu związków
zawodowych, a ilość ich w danym
związku w stosunku do innych zawo
dów jest mała. Sytuacja taka może
doprowadzić do marginesowego trak
towania, tej grupy ludzi. Następnie
podkreślił, że Stowarzyszenie nasze
podpisało podobne porozumienie ze
Związkiem Zawodowym Pracowników
Państwowych i Społecznych i że
współpraca oparta na wymienionym
wyżej akcie jest zadowalająca. Zwró
cił również uwagę, że i w obecnym
okresie wspólne działanie na polu pod
noszenia wiedzy i kwalifikacji zawo
dowych, prowadzenie i rozwijanie so
cjalistycznego współzawodnictwa pra

cy, wdrażanie postępu technicznego
jest konieczne w celu podniesienia
ilości i jakości produkcji.
Niezwykle istotna i wybijająca się
na czoło jest sprawa zapewnienia le
pszej opieki zdrowotnej, socjalnej, by
towej członkom naszego Stowarzysze
nia i na te zagadnienia powinniśmy
położyć przy naszej współpracy bardzo
silny nacisk.
Następnie głos w dyskusji zabrał
wiceprzewodniczący ZZPR, dziękując
serdecznie za miłe przyjęcie i wyra
żając zadowolenie ze sfinalizowania
porozumienia. Zwrócił również uwagę,
że ZZPR już od dawna współpracuje
z kołami zakładowymi SGP i kontak
ty te są bardzo owocne dla obu stron.
Na podkreślenie zasługuje szczególnie
dobra współpraca na terenie Biało
stocczyzny. Wyraził nadzieję, że na
następnym już roboczym spotkaniu
Zarządów Głównych ZZPR i SGP bę
dą widoczne efekty tego porozumie
nia.
Po krótkich przemówieniach nastą
piło podpisanie porozumienia, przy
czym wywiązała się ożywiona dysku
sja trwająca około godziny. Porusza
no sprawy związane z trudną pracą
geodetów i jakie zarysowują się moż
liwości, by przyjść im z pomocą. Ana
lizowano możliwości naszych organi
zacji przy podejmowaniu i przepro
wadzaniu różnych akcji na terenie
zakładów pracy (stołówki, biblioteki,
bhp, odzież ochronna itp.).
Realizacja porozumienia i efekty,
jakie zostaną osiągnięte zależne są od
wszystkich członków i ogniw organi
zacyjnych tak ZZPR jak i SGP.
T. K.

Sesja
poświęcona gen.
Ignacemu Prądzyńskiemu
W dniu 26 września 1970 roku od
była się w Kostrzynie, powiatu średzkiego sesja popularnonaukowa, po
święcona generałowi Ignacemu Prądzyńskiemu, urodzonemu w 1792 r. w
Sannikach, w okolicach Kostrzyna.
Sesję zorganizowało Sredzkie Towa
rzystwo Kulturalne, Wydział Oświaty
i Kultury Prezydium PRN oraz Od
dział PTTK w Środzie, a także Miej
ski Ośrodek Kultury w Kostrzynie.
Osoba gen. Ignacego Prądzyńskiego
nie jest obca polskiemu środowisku
geodezyjnemu ze względu na zasługi
generała w dziedzinie geodezji i karto
grafii wojskowej. Warto w tym miej
scu przypomnieć, że prowadził on pra
ce topograficzne podczas kampanii
1809 r. i 1812 r., wyznaczał w terenie
granice między tak zwanym Króle
stwem Polskim a zaborem pruskim,
organizował kursy dla topografów
Kwatermistrzostwa Generalnego, któ
rego był szefem podczas Powstania
Listopadowego w 1831 r. Przed wybu
chem powstania kierował także robo
tami przy budowie Kanału Augustow
skiego.
Sesja odbyła się w sali ,,Koetrzynianka”, przybranej portretem genera
ła i napisem „Gen. Ignaęy Prądzyń
ski — wzór żołnierza, obywatela”.
Główne referaty wygłosili dr Ludwik
Gomolec na temat „Udział Wielkopo
lan w Powstaniu Listopadowym, ze
szczególnym uwzględnieniem udziału
średzian” oraz mgr Marian Pawliczek
na temat „Generał Ignacy Prądzyński
w Powstaniu Listopadowym”.
Mgr Μ. Pawliczek zajął się głównie
zasługami gen. I. Prądzyńskiego jako
stratega i dowódcy. W sali urządzono
także wystawę drukowanych prac ge
nerała i publikacji poświęconych jego
osobie.
W sesji wzięło udział około 160 osób,
między innymi przedstawiciele lokal
nych władz, nauczyciele, młodzież. Po
jej zakończeniu do Sannik udała się
delegacja, gdzie na starym dworku od
słonięto marmurową tablicę z napisem:
„W tym domu, w roku 1792 urodził
się gen. Ignacy Prądzyński strateg
Powstania Listopadowego”.
Gospodarz terenu — Dyrekcja Pań
stwowej Stadniny Koni w Iwnie, za
mierza odremontować walący się bu
dynek.
Materiały sesji zostały powielone
staraniem Prezydium PRN w Środzie
i rozprowadzone między uczestników
sesji.
Upamiętnienie generała Ignacego
Prądzyńskiego przez regionalnych dzia
łaczy kulturalnych zostanie z pewno
ścią wdzięcznie przyjęte przez geode
tów.
Warto też zwrócić uwagę kolegów
bawiących w centrum Wielkopolski na
miejscowość Sanniki, położoną przy
szosie Poznań — Gniezno oraz na
dworek dobrze widoczny nawet z okien
samochodu.
Janusz Golaski
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Rozwiązanie zadania nr 89

Okrąg Oi jest opisany na trójkącie
ABC, wobec czego promień

AB

Zadanie nr 89 miało nieco odmienny
charakter niż zazwyczaj. Obliczenie
promienia Ri nie wymagało bowiem
procesu liczenia, lecz sprowadzało się
do udowodnienia, że:

2 sin (α + /?)
a więc:

Ri = R1 = R2 -R3 = Im

Większość rozwiązań miała charakter
geometryczny. Sprowadzało się to do
udowodnienia, że trójkąty O1 O2 O3 i
ABC są przystające (rys. Ï), a wobec
tego promienie kół opisanych na tych
trójkątach są sobie równe.
Pewna liczba rozwiązań oparta była
o przeprowadzenie dowodu, że czworo
kąty typu AOi BOi są rombami. Bar
dzo ładny dowód tego typu nadesłała
Grupa Pomiarowa Machów z Rze
szowskiego Okręgowego Przedsiębior
stwa Mierniczego.
Oryginalne rozwiązanie typu trygo
nometrycznego nadesłał kol. Henryk
Liberek z Jarocina Poznańskiego.

ABC, stąd promień

R4 = Rn = 1 m

AB
AB
_______________________
___________
*
2 sin [180 — (ɑ +/S)]
2 sin (α + β)

Okrąg O4 jest opisany na

W wyniku losowania nagrodę od Sto
warzyszenia Geodetów Polskich w po
staci książki „Zarys historii organiza
cji społecznych geodetów polskich”
otrzymał kolega Józef Zdyb z Gdań
ska.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich otrzymali kole
dzy: Jan Chromik ze Zgorzelca, Grze
gorz Krawczyk ze Szczecina, Henryk
Liberek z Jarocina Poznańskiego, Ry
szard Sobkowiak z Poznania, Andrzej
Jasiak z Poznania.

St. J. T.

trójkącie

Kozwiqzanie zadania nr 89 nadesłali:

Ryszard Szostak (Wroclaw), Jan Chro
mik (Zgorzelec), Witold Kuckiewicz (War
szawa), Józef Zdyb (Gdańsk), Roman Arab
ski (Łódź), Kamil Kasprzycki (Bielsko-Bia
ła), Paweł Bednarz (Kozienice). Ksawery

Zadanie nr 94
W trójkąt równoramienny wpisano

okrąg. W wierzchołek tego trójkąta
wpisano drugi okrąg, styczny do obu
ramion trójkąta i do okręgu wpisane

go w trójkąt. Obliczyć kąt a (w wierz
chołku trójkąta) jeżeli stosunek pól

obu kół wpisanych wynosi 2 : 1.
Zadanie nadesłał kol. Wojciech Tra-

czewski z Wrocławia.
Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 Iipca 1971 roku.
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Malewicz (Radomsko), Grzegorz Krawczyk
(Szczecin), Zbigniew Sanigorski (Wrocław),
Stanisław Ptasznik (Lublin), Stefan Tylinski (Puselnik II k/Warszawy), Henryk Liberek (Jarocin Poznański), Ryszard Sobko-

wiak (Poznań), Andrzej Tadeusz Czekaj
(Warszawa), Grupa Pomiarowa Machów
(Rzeszowskie OPM w Rzeszowie), Andrzej
Jasiak (Poznań), Krystyna Turzyńska (Wro
cław), Saturnin Zygmunt (Bytom), Edmund
Musial (Radomsko).

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci wydawnictwa „Zarys
historii organizacji Społecznych Geode
tów Polskich” — 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.

IN MEMORIAM

Inż. Kazimierz Szarecki

W dniu 21 sierpnia 1970 roku nie
ubłagana śmierć przedwcześnie wy
rwała z naszego grona inż. Kazimierza
Szareckiego, długoletniego działacza
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, do
ostatniej chwili życia — naczelnego
inżyniera w Państwowym Przedsię
biorstwie Fotogrametrii.
Śmierć inż. K. Szareckiego napełni
ła serca Jego towarzyszy pracy głębo
kim smutkiem i żalem. Zaskarbił sobie
ich szacunek i ufność, bo darzył ich
życzliwością, dzielił się z nimi swą
wiedzą i bogatym doświadczeniem ży
ciowym.

Urodził się w 1908 roku na Polesiu
Wrodzinie nauczycielskiej. O własnych
siłach kończy szkołę średnią i studia
wyższe. Dzięki nieprzeciętnym zdol
nościom zdobył rozległą wiedzę w
dziedzinie geodezji, poszerzając i po
głębiając tę wiedzę w kierunku foto
grametrii.
Już w 1936 roku pracuje w Wydziale
Aerofotogrametrycznym Polskich Linii
Lotniczych LOT — pierwszym w Pol
sce przedwrześniowej przedsiębior
stwie fotogrametrycznym. Po zakoń
czeniu działań wojennych wraca z
obozu pracy w Niemczech do kraju,
i zatrzymawszy się w Koszalinie, przy
stępuje do organizacji służby geode
zyjnej w Wojewódzkim Urzędzie Ziem
skim w Koszalinie.
W 1948 roku powraca do Warszawy
i podejmuje pracę w Biurze Fotogra
metrycznym dawnego Głównego Urzę
du Pomiarów Kraju. Od 1950 roku, po
reorganizacji wykonawstwa geodezyj
nego, przenosi się do Państwowego
Przedsiębiorstwa Fotogrametrii, w któ
rym zajmuje różne odpowiedzialne
stanowiska, w tym przez ostatnie
13 lat jest naczelnym inżynierem.
Równolegle ze swą pracą zawodową
inż. K. Szarecki rozwija aktywną
działalność społeczną w Stowarzysze
niu Geodetów Polskich. W latach
1962—1967 jest członkiem Głównego

Sądu Koleżeńskiego, a następnie pra
cuje w Głównej Komisji Rewizyjnej.
Od 1963 roku, aż do ostatnich dni swe
go życia wchodzi w skład Rady Pro
gramowej Przeglądu Geodezyjnego.
Na terenie Przedsiębiorstwa okazu
je pomoc i szczególne zainteresowanie
działalnością Zakładowego Koła SGP
przy PPF, ucązestnicząc aktywnie we
wszystkich jego pracach.
Za całokształt pracy zawodowej
i społecznej otrzymał wysokie odzna
czenia państwowe — Krzyż Kawaler
ski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty
Krzyż Zasługi oraz resortowe: medal
„Za zasługi dla obronności kraju”
i złotą odznakę „Za zasługi w dziedzi
nie geodezji i kartografii”.
Osobiste przymioty charakteru inż.
Kazimierza Szareckiego, w szczególno
ści życzliwość dla ludzi, osobista kul
tura i skromność oraz wpływ, jaki
wywierał na otoczenie, sprawiły, że
pamięć o Nim pozostanie na zawsze
wśród tych, którzy się z Nim zetknęli.
Cześć Jego pamięci!
•
Koło Zakładowe
Stowarzyszenia Geodetów Poiskich
przy
Państwowym Przedsiębiorstwie
Fotogrametrii w Warszawie

Mgr inż. Adam Lach
Adam Lach urodził się w Przemyślu
18 grudnia 1905 roku i tu, w klasycz
nym jeszcze gimnazjum, uzyskał ma
turę w roku 1924. Studia wyższe roz
począł w roku 1925 na Oddziale Mier
niczym Wydziału Inżynierii Lądowej
i Wodnej Politechniki Lwowskiej.
Trudne warunki materialne zmuszają
Adama Lacha do pracy zarobkowej,
toteż absolutorium uzyskał dopiero
w 1935 roku, zaś dyplom tuż przed
wybuchem wojny 3 czerwca 1939 roku.
Od 1935 roku do wybuchu wojny pra
cował w prywatnym biurze miernicze
go przysięgłego inżyniera Feliksa Ty
skiego, w Rybniku.
We wrześniu 1939 roku Adam Lach
rozpoczyna swą epopeję wojenną.
Przez Lwów, Czortkow i Kosów wy
rusza do Rumunii. Stąd przez Vatra
Dornea i Bukareszt, Suboticę w Jugo
sławii, Triest i Mediolan we Włoszech,
dociera do Paryża. Wkrótce potem
jest już w Coetquidan w Bretanii z
przydziałem do 3 Dywizji Wojska Pol
skiego.

W czerwcu 1940 roku, po kapitulacji
Francji, przedziera się własnym prze
mysłem, przeważnie na piechotę, w Pi
reneje. Ujęty po przekroczeniu grani
cy hiszpańskiej, przebywa w więzie
niu w Cervera, a potem w obozie Mi
randa de Ebro. Wypuszczony z obozu,
przekracza granicę portugalską z gru
pą zawodowych przemytników i przez
Oporto, Gibraltar, Liverpool, dociera
do Wojska Polskiego w Szkocji.
Po przeszkoleniu w Brytyjskim Cen
trum Artylerii Adam Lach skierowa
ny został drogą morską wokół Afryki
do Indii. Po .przejściu aklimatyzacji
w okolicach Bombaju przeniesiono go
do Iraku, gdzie w okolicach Kirkuku
formował się Pułk Pomiarowy II Kor
pusu Wojska Polskiego. Z pułkiem
tym przechodzi szlak Bagdad-Bersheba
w Palestynie, Heliopolis w Egipcie,
Tarent, Monte Cassino, Fermo, Bolo
nia we Włoszech.
Po zakończeniu działań wojennych
jest jeszcze przez pewien czas wykła
dowcą w liceum mierniczym utworzo

nym w Anglii dla zdemobilizowanych
żołnierzy.
Na początku 1948 r. wraca do kraju
i rozpoczyna pracę w zawodzie, po
czątkowo w Rybniku jako wspólnik
inż. Feliksa Tyskiego, potem jako kie
rownik grupy pomiarowej w Państwo
wym Przedsiębiorstwie Mierniczym,
następnie jako zastępca kierownika w
Wydziale Robót Mierniczych Specjal
nych Ministerstwa Przemysłu Ciężkie
go, a wreszcie w Spółdzielni GEOPLAN w Katowicach.
Sumienny i koleżeński cieszył się
szczerą sympatią wszystkich, z którymi
przyszło mu się zetknąć w pracy za
wodowej. Zmarł po długiej i ciężkiej
chorobie w dniu 29 kwietnia 1970 r.
Żegnaj „batiarze z Przemyśla”, jak
czasem o sobie mówiłeś. Niech Ci bę
dzie lekką polska ziemia, do której
wracałeś długą drogą przez trzy kon
tynenty, i której po wojnie oddałeś
swe myśli i swą pracę.

St. J. Tymowski
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Jean Jacques Levallois — GÉODÉ
SIE GÉNÉRALE — Tome III. Le
champ de la pesanteur — p. XII +
+ 436. Paris 1970,—
Trzeci tom „Geodezji ogólnej” po
święcony jest w całości teorii po
tencjału siły ciężkości, a także wyko
rzystaniu pomiarów siły ciężkości dla
określenia kształtu bryły ziemskiej.
Jest to więc podręcznik geodezji dy
namicznej zajmującej się badaniem
geoidy jako powierzchni ekwipotencjalnej.
Całość problemu omówiona została
w czterech następujących rozdziałach:
1) ogólna teoria potencjału newto
nowskiego,
2) potencjał siły ciężkości dla elip
soidy dwuosiowej,
3) potencjał siły ciężkości geoidy,
4) odchylenia pionu.
Pierwszy z tych rozdziałów przed
stawia prawo powszechnego ciążenia
i jego znaczenie w geodezji dynamicz

Hasło — RACHUNEK WYRÓWNAW
CZY w „ Małej ENCYKLOPEDII PO
WSZECHNEJ PWN”

Przeglądając „Małą Encyklopedię Po
wszechną PWN” — Warszawa 1970 r.,
natrafiłem na takie oto hasło:
Wyrównawczy
rachunek,
metoda
obliczania z wielu
niedokładnych
obserwacji
najprawdopodobniejszej
wartości niewiadomej lub niewiado
mych, stosowany w astronomii i geo
dezji.
Trudno zgodzić się z takim objaś
nieniem hasła, zwłaszcza z określe
niem niedokładnych obser
wacji.
We wstępie do nieomal każdego
opracowania rachunku wyrównawcze
go stwierdza się tę prawdę, że każdy
wynik pomiarów fizycznych, w tym
również pomiarów geodezyjnych, jest
obarczony pewnym błędem. Stąd nie
ma podziału na dokładne i niedokład
ne obserwacje, mówić możemy w geo
dezji jedynie o mniejszym lub więk
szym stopniu dokładności obserwacji.
Korzystającego z encyklopedii czy
telnika nie znającego danego zagad
nienia (dla takiego tego rodzaju opra
cowanie jest przeznaczone), podane
objaśnienie hasła może wprowadzić
w błąd, a w każdym razie nie da mu
właściwego pojęcia o tym, czym zaj
muje się rachunek wyrównawczy.
Nie sądzę, aby podobne zastrzeże
nia budziły się tylko u osób należą
cych do grup zawodowych wymienio
nych na końcu objaśnienia hasła.
W astronomii — jak sądzę — metod
rachunku wyrównawczego nie stosuje
się również do „wielu niedokładnych
obserwacji”.
Dr inż. Stanisław Lisiewicz
Poznań

ZEITSCHRIFT
FÜR VERMESSUNGSWESEN
Nr 11 — listopad 1969 r. — H. Mo

ri t z — Tymczasowe obliczenia do ge
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nej. W szczególności omówione są tu
zagadnienia teoretyczne pola sił, gra
dientu potencjału, wzór Ostrogradskiego określający związek między całką
potrójną a całką powierzchniową,
twierdzenie Greena pozwalające na
zmianę całek krzywoliniowych na cał
ki podwójne i vice versa; równania
Laplace’a i Poissona, zagadnienie
wartości brzegowych w geodezji; me
tody rozwiązania problemu Dirichleta;
formuły Poissona i Mołodieńskiego,
funkcje harmoniczne i kuliste.
Rozdziały drugi i trzeci, najobszer
niejsze zresztą w tym tomie, rozpa
trują zagadnienia teorii figur równo
wagi, potencjału siły ciężkości dla
elipsoidy obrotowej, geoidy i quasi-geoidy. Zwraca uwagę bardzo wni
kliwe i szczegółowe przedstawienie
formuł i równań Clairauta, a dla Po
laka przyjemne będzie piękne podanie
redukcji Rudzkiego.

odezyjnego systemu odniesienia 1967 r.
W. Haupt i H. Pollmann —
Zyroteodolit o podwójnym zawieszeniu
do wskazywania północy. — H. G.
Wenzel — Kompensatory wahadło
we jako stabilizacja indeksu do po
miaru kątów wysokościowych. — J.
Cambell — Wyrównanie metodą
spostrzeżeń „quasi pośredniczących”. —
J. Kohr — Sredni błąd punktu. —
E. Groten — Definicja średniego
błędu punktu.
Nr 12 — grudzień 1969 r. — R. S i g 1
— Gecde1Zja w nauce i praktyce. —
E. Groten — Nowe metody astro
nomicznej i fiizycznej geodezji. — F.X.
Graf — Nowoczesny pomiar kra
ju. — F-Kobold — NowOści przy
pomiarach odkształceń murów zaporo
wych. — H. Knorr — Nowoczesna
kartografia topograficzna. — W. Abb
— Pomiary i urządzenia rolne. — E.
Messerschmidt — Znaczenie ba
dań geodezyjnych w praktyce.

SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT
FÜR VERMESSUNG,
PHOTOGRAMMETRIE
UND KULTURTECHNIK
Nr 7 — lipiec 1969 r. — B. Wit

te — Porównanie różnych metod
obliczania zakłóceń grawitacyjnych w
przestrzeni zewnętrznej. — A. An
se r m e t — Wyrównanie położenia i
wysokości w siatkach geodezyjnych. —
H. Braschl er — Obrady geodezyj
ne w Bazylei.
Nr 8 — sierpień 1969 r. N. Wyss —

Eliminacja błędów skali przy wyrów
naniu ciągów poligonowych mierzo
nych optycznie. — L. Dimow —
Metoda dwóch grup przy wyrównaniu
małych siatek triangulacyjnych.
Nr 9 —

wrzesień 1969 r.

—

F.

Kern — Ustalenie wag w rachunku
wyrównania.

W ostatnim rozdziale tego tomu
omówione jest zagadnienie odchyleń
pionu. Przedstawione są formuły Vening-Meinesza i Mołodieńskiego, a tak
że wyniki ostatnich prac amerykań
skich (Rice) i radzieckich (Jeriemiejew).
Omówione są prace Mołodieńskiego
związane z porównaniem odchyleń
pionu, określonych drogami grawime
tryczną i astronomiczną i metodami
ich transformacji. Podane są wreszcie
wyniki prac mających na celu wyzna
czenie przewyższeń geoidy i konstruk
cję quasi-geoidy (Fischer, Kivioja).
Przedstawiona tu pokrótce treść to
mu III „Geodezji ogólnej” odznacza
się nowoczesnością ujęcia geodezji dy
namicznej, wyrażającą się przedsta
wieniem dorobku myśli ludzkiej w
tej dziedzinie od Newtona do współ
czesności.
Stanisław Janusz Tymowski

Nr

10 —

październik

1969 r.

—

H. H ä r r y i inni — XI Międzynaro
dowy Kongres F otogrametrów w Iipcu 1968 r. w Lozannie.
Nr 11 — listopad 1969 r. — H. J.

Gottschalk — Problem zbieżności
metody iteracyjnej przy analitycznej
kontynuacji w dół. — G-Griesel —
Ustalenie granic administracyjnych
wzdłuż biegu rzek.
Nr

12

—

grudzień

1969

r.

—

E. Strobel — Wybór miejsca pod
budynki siedlisk rolników. — H. H.
Luthy — Kurs dokształceniowy dla
techników kultury rolnej — H. H. G uj e r — Naturalne łąki i pastwiska w
terenie górzystym. — R. Conzett —
Pomiary a sylwetka szwajcarskiego
inżyniera urządzeń rolnych.
Nr 1 — styczeń 1970 r. — H. B r aschler — Konferencja urzędów me
lioracyjnych i walne zgromadzenie
grupy zawodowej inżynierów urządzeń
rolnych w 1969 r.
Nr 2 — luty 1970 r. — J. Kauf
mann — Plan siatkowy w scaleniu
rolnym. — Urząd planowania — dy
rektywy w sprawie planowania miej
scowego, regionalnego i krajowego.

Nr 3 — marzec 1970 r — B. Schüt

ter — Przenoszenie się błędów przy
tyczeniu biegunowym. — P. H u g —
Stosowanie elektronowego pomiaru od
ległości w połączeniu z pomiarami
kątów wysokościowych dla uzyskania
danych o przesunięciach punktów wy
wołanych obsuwaniem się stoku —
V. Kuonen — Nawierzchnie dróg
leśnych i towarowych.
Nr 4 — kwiecień 1970 r. — W. Fressler i T. Schenk — Praktyczne
doświadczenia przy stosowaniu distomatu DI-10. — K. Bretterbauer —
Sferoida odniesienia dziesiątego stop
nia.
Mgr inż. W. Chojnicki

mπror∏EΙΓWir

polskiego towarzystwa! FOTOGRAMETRYCZNEGO

STANISŁAW WÓJCIK
Warszawa

Wykorzystanie laserów przy pracach fotogrametrycznych
- stan aktualny i perspektywy rozwoju
1. Wstęp

Ostatnie kilkanaście lat charakteryzuje burzliwy rozwój
elektroniki kwantowej. Ta jedna z najmłodszych dyscyplin
naukowych, zwłaszcza od czasu wynalezienia lasera otwiera
nowe możliwości w budowie aparatury elektronicznej i w
związku z tym przyciąga uwagę specjalistów wielu dzie
dzin nauki i techniki. Już dzisiaj zastosowanie kwantowych
generatorów świetlnych pozwoliło otrzymać wyniki nie
osiągalne przy dotychczasowych środkach technicznych
i można sądzić, że w najbliższym czasie zastosowanie to
będzie się rozszerzało i doprowadzi do poważnych zmian
jakościowych w nauce, technice i w życiu codziennym.
Na korzyść fotogrametrów należy przypisać szybkość,
z jaką przyswajają sobie nowe odkrycia naukowe i wdra
żają je do swojej pracy. Już dzisiaj możemy podać kilka
przykładów zastosowania laserów i wykorzystania właści
wości spójnych źródeł światła w pracach fotogrametrycz
nych, a perspektywy dalszego ich przyswajania stwarzają
realne możliwości pełnej automatyzacji wszystkich proce
sów składających się na produkcję fotogrametryczną, po
cząwszy od wykonania zdjęcia lotniczego, przez pomiar, fotointerpretację, aż do automatycznego opracowania mapy.
W niniejszym artykule podsumowano dotychczasowe, je
szcze skromne, osiągnięcia w budowie aparatury fotogra
metrycznej wykorzystującej spójne źródła światła oraz za
sygnalizowano kierunki prowadzonych badań. Natomiast
opisy kwantowych generatorów światła i właściwości pro
mieni laserowych stanowią część artykułu dr inź. Juliusza
Milewskiego (PG nr 3/1970), dlatego zagadnienia te pomi
nięto w niniejszej pracy, wszystkich zaś zainteresowanych
odsyła się do wymienionej wyżej publikacji, w której kole
ga Milewski w sposób prosty i rzeczowy zawarł wszystkie
podstawowe wiadomości o spójnych źródłach światła.

nie panoramicznych i szczelinowych, wymaga bardziej do
kładnych wiadomości o skrętach i nachyleniach fotografii
lotniczej. Poważną rolę zaczyna tutaj odgrywać żyroskop
laserowy, który niedawno pojawił się i robi zawrotną ka
rierę w wielu gałęziach techniki. Jego konstrukcja i zasada
działania polegają na wykorzystaniu takich właściwości
promieni laserowych, jak duża intensywność, spójność, monochromatyzm i stała prędkość w próżni.
W żyroskopie laserowym (rys. 1) wykorzystuje się dwie
wiązki światła spójnego, wirujące w sposób ciągły w prze·
ciwnych kierunkach po obwodzie zamkniętym (trójkącie
lub kwadracie). Odpowiednie ustawienie zwierciadeł umo
żliwia pracę lasera w układzie wspólnego rezonatora w
kształcie pierścienia, dlatego urządzenie takie nazwano la
serem pierścieniowym (laser ring).

2. Zastosowanie urządzeń laserowych do określania elemen
tów orientacji zewnętrznej zdjęć lotniczych

Do elementów orientacji zewnętrznej zdjęcia lotniczego
zaliczamy współrzędne X, Y, Z stanowiska fotografowania
(pozycję samolotu w momencie ekspozycji) oraz skręt a
i nachylenia φ, ω zdjęcia. Dane te są niezbędne przy foto
grametrycznym opracowaniu zdjęć, ich brak zastępujemy
przez dowiązania połowę, a więc pomierzenie w terenie fotopunktów. Obecnie istnieje na świecie wiele systemów
i urządzeń, które umożliwiają określenie elementów orien
tacji zewnętrznej w czasie lotu. Wśród nich wyróżniają się
urządzenia oparte na wykorzystaniu wiązki promieni la
serowych. Omówimy dwa rodzaje takich urządzeń:
1) żyroskopy laserowe i możliwości wykorzystania ich do
stabilizacji kamery lotniczej w czasie lotu, określenia skrę
tu i nachylenia zdjęcia,
2) Profilografy laserowe, służące do pomiarów wysokości
lotu i wykreślenia profilu terenu na trasie przelotu.
Żyroskopy laserowe. Główne zastosowanie ży
roskopów przy fotografowaniu powietrznym polega na sta
bilizacji kamery lotniczej w pozycji ściśle horyzontalnej.
Dotychczas używane żyroskopowe urządzenia stabilizujące
zapewniają dokładność wykonania zdjęcia w położeniu ho
ryzontalnym rzędu ±5—10'. Dla pewnych zadań fotograme
trycznych jest to dokładność w pełni wystarczająca, lecz
wykorzystanie nowych rodzajów zdjęć lotniczych, szczegól

Rys. 1. Schemat działania żyroskopu laserowego

Prześledźmy bieg promieni w pierścieniu. Światło lasero
we jest wysyłane w dwu kierunkach, po odbiciu się od
zwierciadeł bocznych promienie padają na zwierciadło czę
ściowo przepuszczające, następnie na mieszacz optyczny
i stąd idą do fotodetektora. Spójne fale świetlne są ciągły
mi drganiami o sinusoidalnym kształcie. W wyniku sumo
wania dwóch potoków świetlnych na fotodetektor pada po
tok o określonym stosunku faz. Stosunek ten jest stały, jeśli
urządzenie pozostaje w bezruchu. Przy wprawianiu urzą
dzenia w ruch droga promienia biegnącego zgodnie z kie
runkiem ruchu będzie się wydłużała, zaś droga promienia
o kierunku przeciwnym będzie się skręcała o tę samą war
tość. Zmiana długości drogi oznacza zmianę wymiarów re
zonatora i powoduje zmianę częstotliwości drgań fali świe
tlnej. W ten sposób w dwu przeciwnie skierowanych poto
kach świetlnych powstaną fale o różnych długościach, co
spowoduje powstawanie na wyjściu układu zjawiska dud
nienia o częstotliwości:
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gdzie:
S — powierzchnia objęta pierścieniem laserowym,
ż0 — początkowa długość fali świetlnej (w stanie spoczyn
ku),
L — długość pierścienia,
Ω — prędkość obrotu lasera.
Częstotliwość dudnienia jest wprost proporcjonalna do
prędkości obrotu żyroskopu, a więc rejestrując dudnienia
można określić wielkość kąta obrotu.
Żyroskopy laserowe są wyposażone w specjalne urządze
nia elektronowe, które przyjmują sygnały wyjściowe z ży
roskopów, obliczają wielkość obrotu i podają odpowiednie
sygnały na silniki korekcyjne odtwarzające pierwotne po
łożenie urządzenia. W porównaniu z urządzeniami mecha
nicznymi żyroskopy laserowe posiadają olbrzymią czułość.
Wykrywają obrót w granicach od 3" do 10 radianów na
sekundę.
Dla ograniczenia wpływów temperatury i działań mecha
nicznych na urządzenie, żyroskop laserowy umieszcza się
w bloku kwarcowym o kształcie kuli. W jednym bloku
znajdują się zazwyczaj trzy żyroskopy, ustawione w płasz
czyznach X, Y, Z.
Zastosowanie żyroskopu laserowego nie tylko zwiększa
dokładność stabilizacji kamery lotniczej w czasie lotu, lecz
również pozwala na dokładną rejestrację rzeczywistego po
łożenia kamery w każdym momencie czasu. Jest to nie
zwykle ważne w tak zwanej fotografii szczelinowej, przy
której dokładność opracowania obrazu fotograficznego za
leży zarówno od dokładnej znajomości odchylenia od pionu
jak i od znajomości odchyleń od kierunku lotu w każdym
punkcie zdjęcia. Wiadomości o powyższych danych mają
również niezwykle ważne znaczenie przy fotogrametrycz
nym opracowaniu zdjęć panoramicznych oraz zdjęć rada
rowych z bocznym wybieraniem obrazu.
Profilograf laserowy. Przy fotografowaniu lot
niczym do pomiaru wysokości lotu wykorzystuje się wysokościomierze i profilografy różnych typów. Dotychczas naj
lepsze wyniki uzyskiwano za pomocą metod radiolokacyj
nych, lecz nawet w najlepszych urządzeniach opartych na
tej zasadzie wiązka promieni elektromagnetycznych ma kąt
rozbieżności rzędu kilku stopni, co przy dużych wysokoś
ciach lotu obniża dokładność pomiaru. Wykorzystanie pro
mieni laserowych stwarza nowe możliwości w tym zakresie.
Wiązka promieni laserowych charakteryzuje się dużą gę
stością mocy maksymalnej i minimalnym kątem rozbież
ności. Powyższe cechy powodują, że jest ona ponad 100
razy węższa niż w najlepszych urządzeniach radiolokacyj
nych, zapewnia więc odpowiednio większą dokładność po
miaru wysokości.
Zasada działania dalmierczego urządzenia laserowego jest
podobna do impulsowego systemu radarowego, tego typu
urządzenia otrzymały nazwę kolidarów
(Coherent
I.ight Detection and Ranging — detekcja i namierzanie za
pomocą światła spójnego). Dalmierz laserowy wysyła w kie
runku obiektu krótki impuls świetlny (błysk światła spój
nego) i mierzy czas pomiędzy momentami wysłania i po
wrotu impulsu. Ponieważ światło w tym czasie przebiegnie
podwójną odległość do mierzonego obiektu, więc znając
prędkość rozchodzenia się fal świetlnych można obliczyć
odległość przebytą przez nie. Przed odbiornikiem promie
niowania ustawia się filtr interferencyjny, dostrojony do
długości fali światła laserowego, który odcina wszelkie in
ne promienie zakłócające odbiór.
W USA, na zasadzie powyższej zbudowano lotniczy profilograf laserowy do pomiaru wysokości lotu i wykreśla
nia profilu trasy z przeznaczeniem fotogrametrycznego wy
korzystania przy sporządzaniu map. Cały system składa się
z 4 zespołów:
1) zespołu służącego do ciągłego pomiaru odległości do
terenu za pomocą lasera helowo-neonowego o długości fali
6388 Ä. Wielkość plamki świetlnej na ziemi wynosi kilka
dziesiąt cm2. Zespół ten posiada 3 poziomy czułości: 20, 100
i 500 stóp (około 6, 30 i 150 m), które można włączać rów
nocześnie lub w dowolnej kombinacji;
2) barometrycznego zespołu rejestrującego powierzchnię
izobaryczną, którą wykorzystuje się do obliczania różnic
wysokości samolot-teren;
3) świetlnego zespołu rejestrującego, umożliwiającego
równoczesną rejestrację na błonie filmowej lub taśmie pa
pierowej sześciu kanałów informacji; duża częstotliwość
rejestracji, ponad 100 cykli/sek, umożliwia ciągły zapis;
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4) zespołu fotograficznego, w skład którego wchodzi ka
mera 35 mm, fotografująca rzut promienia laserowego na
powierzchnię terenu. Kamera ta jest złączona na sztywno
i współosiowo z pierwszym zespołem. Dla porównania
i identyfikacji zapisów z podzespołami 3 i 4 wykorzystuje
się specjalne znaczki.
W [12] podaje się wyniki badań opisanego profilografu
laserowego przeprowadzone na poligonie w Arizonie, gdzie
wykonano zdjęcia na 4 szeregach o długości około 600 km,
z różnych wysokości aż do 6000 m, a następnie określono
wzdłuż szeregów współrzędne płaskie i wysokości punktów.
Porównując dane profilografu i pomiarów potowych wy
nika, że ponad 60% punktów posiada błędy wysokościowe
nie przekraczające 1 m. Badania wykazały również pełną
przydatność profilografu laserowego przy wykonywaniu
fotogrametrycznych zdjęć lotniczych z wysokości nie prze
kraczających 4500 m.
3. Markowanie punktów na zdjęciach lotniczych za pomocą
lasera

Zastosowanie elektroniki w fotogrametrii, szczególnie zaś
wykorzystanie elektronowych maszyn cyfrowych, umożli
wiło rozwój metod analitycznych. W pracach fotograme
trycznych zwiększył się udział Stereokomparatorow precy
zyjnych, pojawiły się możliwości pełnego wykorzystania
monokomparatorów, wzrosło równocześnie zainteresowanie
przyrządami do kameralnego markowania punktów osnowy
fotogrametrycznej na negatywach i diapozytywach zdjęć
lotniczych. Stosowane dotychczas mechaniczne sposoby
markowania, jak również grawerowanie, Wdrukowywanie,
wyciskanie punktów i inne tym podobne sposoby, posiada
ją szereg usterek, które następnie wpływają na zmniej
szenie dokładności pomiarowych zdjęcia. Wykorzystanie la
sera do markowania pozwoliło wyeliminować wiele z nich,
co wpłynęło na polepszenie jakości zaznaczonych punktów,
zwiększenie ich trwałości i odporności na odkształcenia,
a w efekcie końcowym na większą dokładność późniejszych
pomiarów.

Rys. 2. TRANSMARK

W firmie VEB Carl Zeiss — Jena, opracowano TRANS
MARK (rys. 2) przyrząd do markowania punktów za pomo
cą laserów. Wykorzystuje się w nim zdolność ostrego ogni
skowania wiązki koherentnych promieni laserowych, która
umożliwia skoncentrowanie na małym obszarze całej ener
gii emitowanej przez laser. Wówczas w miejscu naświetle
nia osiąga się wielką gęstość mocy chwilowej i powstaje
tam wysoka Hiikrolokalna temperatura powodująca topnie
nie emulsji w danym punkcie. Czas naświetlania jest bar
dzo krótki, emulsja w momencie naświetlania rozpływa się,
następnie szybko krzepnie, tworząc na zdjęciu punkt obra
mowany z zewnątrz zastygłym pierścieniem emulsji.

Konstrukcyjnie TRANSMARK jest po prostu Stereomikroskopem wyposażonym w laser impulsowy. Maksymalne
powiększenie okularów przyrządu jest 20χ, oprócz tego
można zakładać okulary wymienne o powiększeniu 7, 10
lub 13x. Specjalne pryzmaty umożliwiają obrót obrazu na
±180°, co pozwala uzyskiwać różne efekty stereoskopowe.
Największy format markowanych zdjęć lotniczych wynosi
24 X 24 cm. Czas naświetlania przy markowaniu jednego
punktu — 0,001 sek; kolejny punkt można zaznaczyć do
piero po upływie 45 sek, gdyż tyle wynosi czas ponowne
go załadowania lampy błyskowej urządzenia laserowego;
daje to wydajność markowania około 80 punktów na go
dzinę. W czasie samego błysku wzrok obserwatora jest au
tomatycznie chroniony przed działaniem odbitych promieni
laserowych. Rubin lasera’ wytrzymuje ponad 100 000 bły
sków, a lampa błyskowa — ponad 10 000. Wielkość znaczka
markowego na negatywach wynosi 0,033 mm; dokładność
markowania punktów nie przekracza 2,5« i równa się do
kładności stereoskopowego naprowadzenia znaczka pomia
rowego na punkt, gdyż bieg promieni laserowych w przy
rządzie jest zgodny z biegiem promieni znaczka. Urządze
nie umożliwia stereoskopowe markowanie punktów rów
nocześnie na obu zdjęciach tworzących stereogram, lecz
można również nanosić punkty oddzielnie na lewym lub
prawym zdjęciu. Markowanie wykonuje się na negatywach
lub diapozytywach, oświetlając je promieniami laserowymi
w sposób bezpośredni, względnie przez płytę szklaną przy
ciskającą i wyrównującą film na nośniku zdjęcia. Zamarkowane punkty można obserwować zarówno w świetle od
bitym, jak i przy podświetleniu. Za pomocą ręcznego po
krętła można wokół zaznaczonego punktu nanieść dodatko
wo okrąg o średnicy 0,5—4,0 mm.
TRANSMARK — jest przyrządem nowoczesnym i nie
wątpliwie znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie będą
wykorzystywane analityczne metody zagęszczenia sieci fo
togrametrycznych oraz tam, gdzie przy pomiarze zdjęć bę
dą postawione wysokie wymagania dokładnościowe. Kame
ralne markowanie punktów ułatwia również automatyza
cję procesów pomiaru na zdjęciach lotniczych.
W niektórych krajach (USA) prowadzi się prace w kie
runku połączenia laserowego nakłuwacza punktów ze stereokomparatorem lub monokomparatorem. Wówczas, rów
nocześnie z markowaniem otrzymuje się współrzędne tłowe
zaznaczonych punktów, automatycznie rejestrowane na
taśmie dalekopisowej. Taśmę tę można następnie wprowa
dzić bezpośrednio do maszyny cyfrowej celem rozwinięcia
fototriangulacji metodami analitycznymi.
4· Perspektywy zastosowania Jaserów przy automatyzacji
opracowań fotogrametrycznych

Ostatnie lata charakteryzują się szeroko zakrojonymi ba
daniami w zakresie automatyzacji procesów pomiaru na
zdjęciach lotniczych i sporządzania map. Istnieje już kilka
typów przyrządów (systemów), które całkowicie automaty
zują pomiar punktów na zdjęciach lotniczych, rysowanie
warstwie, sporządzanie fotoplanów i inne prace fotograme
tryczne. Do najbardziej znanych należy zaliczyć przyrządy
Onalityczne typu AS (Analitical Stereoplotter) firmy Bendix-OMI, systemy typu STEREOMAT (między innymi stereomaty ∙B-8 i A 2000 Wild-Raytheon) oraz system amery
kański UNAMACE (Universal Automatic Map Compilation
Equipment) firmy Bunker-Ramo. W powyższych urządze
niach obraz fotograficzny zdjęć lotniczych najpierw zamie
nia się na zapis cyfrowy (sygnały elektryczne), następnie
opracowuje się go za pomocą elektronowych maszyn liczą
cych. Do zapisu numerycznego wykorzystuje się wybiera
jące urządzenia elektronowo-optyczne i elektronowe lampy
obrazowe. Podstawowymi niedostatkami takich układów są:
mała zdolność rozdzielcza (rzędu kilku linii na mm), mała
jaskrawość analizującej plamki świetlnej oraz duża bez
władność układów. Wpływają one na ograniczenie dokład
ności automatów fotogrametrycznych, dlatego w niektórych
krajach zainteresowano się możliwościami wykorzystania
laserów do Wybierapia obrazu. Światło laserowe zapewnia
dużą zdolność rozdzielczą wybieranego obrazu, dużą jas
ność plamki analizującej oraz zachowuje liniowość przy
wybieraniu.
Spełnienie tych warunków wynika z właściwości światła
spójnego, natomiast dotychczas najwięcej kłopotów spra
wiają metody odchylania wiązki promieni laserowych. Dla
formatu zdjęć 23 X 23 cm, przy odległości od źródła pro

mieniowania do zdjęcia wynoszącej 1 m, kąt odchylenia
powinien wynosić ponad 6°. Obecnie istnieją dwie metody
ciągłego odchylania promienia świetlnego: mechaniczna
i refrakcyjna.
Metoda mechaniczna, polegająca na wykorzystaniu obra
cających się luster lub pryzmatów, umożliwia odchylanie
promienia na dowolne kąty, lecz posiada dużą bezwładność.
Metody refrakcyjne polegają na kierowaniu zmianami
współczynnika załamania promienia świetlnego w niejed
norodnych ośrodkach optycznych. Wykorzystuje się do tego
sposoby ultradźwiękowe lub elektryczno-optyczne. W pierw
szym sposobie mają zastosowanie fale ultradźwiękowe sto
jące w ośrodku optycznym, co umożliwia odchylanie promie
nia na kąt do 4,5o. W drugim przypadku właściwości opty
czne kryształów zmieniają się pod działaniem pola elek
trycznego. Urządzenia oparte na metodach refrakcyjnych
mają prędkość wybierania rzędu kilku megaherców, nato
miast posiadają ograniczone możliwości odchylania promie
ni; w tym przypadku ultradźwiękowe umożliwiają odchy
lania na około 6°, a elektrooptyczne zaledwie do Io [7].
Aktualny stan prowadzonych badań pozwala sądzić, że
obecnie osiągane parametry wybierających urządzeń lase
rowych będą znacznie polepszone, co umożliwi rozwiązanie
wielu zagadnień przy zastosowaniu automatów do opraco
wań fotogrametrycznych.
5. Wykorzystanie spójnych źródeł światła do zapisu i od
twarzania obrazu fotograficznego

Wynalezienie lasera umożliwiło powstanie nowego ro'dzaju fotografii, mianowicie holografii. Wprawdzie zasada
tworzenia się hologramu była znana już wcześniej, lecz
dopiero otrzymanie silnych źródeł światła spójnego i mo
nochromatycznego pozwoliło na jej praktyczne zrealizowa
nie. Hologram posiada bardzo ciekawe właściwości, gdyż
rejestruje równocześnie wiadomości o amplitudzie i fazie
fali świetlnej, co umożliwia stereoskopową obserwację sfo
tografowanego przedmiotu, a więc niezwykle interesuje fotogrametrów. Każda normalna fotografia zawiera jedynie
wiadomości o amplitudzie, które są wyrażone w postaci
określonego zaczernienia (półtonu) umożliwiającego obser
wację płaskiego obrazu przedmiotu. Dodatkowe wiadomo
ści o fazie są zawarte na hologramie w postaci tak zwanej
paralaksy fazowej, wyrażającej różnice faz, która właśnie
umożliwia stereoskopową obserwację terenu.
Holografia oparta jest na wykorzystaniu falowych wła
ściwości światła, mianowicie na zjawiskach interferencji
i dyfrakcji. Wiadomo, że przy nakładaniu się dwóch mono
chromatycznych potoków świetlnych o różnym stosunku faz
nastąpi interferencja, a więc fale będą się wzmacniały lub
osłabiały, a wielkość wzmocnienia lub osłabienia zależy od
różnicy faz.
Zjawisko to może być rejestrowane na płycie fotogra
ficznej, którą wówczas nazywamy hologramem. Schemat
otrzymania hologramów przedstawia rys. 3. Wiązka pro

mieni laserowych przez soczewkę rozpraszającą pada na
płytkę półprzezroczystą, dzielącą światło na dwie wiązki:
informacyjną padającą na przedmiot i stamtąd niosącą wia
domości o obrazie przedmiotu do płyty fotograficznej oraz
na wiązkę odniesienia padającą bezpośrednio na płytę fo
tograficzną. Ponieważ wzięto światło monochromatyczne, to
fale dochodzące do płyty fotograficznej będą się różniły
w fazie jedynie na skutek odbicia się od przedmiotu i na
płycie nastąpi interferencja dwóch potoków świetlnych
(wiązki informacyjnej i wiązki odniesienia), co zostanie za
rejestrowane na hologramie.
Hologram obserwowany w świetle niespójnym jest po
prostu zbiorem przypadkowych półtonowych plam. Wszyst-

kie dane o Zhologramowanym przedmiocie są zawarte w je
go mikrostrukturze. Ponieważ fale świetlne odbite od przed
miotów są falami sferycznymi, więc informacja o każdym
punkcie przedmiotu jest równocześnie zapisana na całej
powierzchni hologramu, można więc hologram łamać na
części i przy odtworzeniu w świetle laserowym z każdej
części otrzyma się całkowity obraz przestrzenny przedmiotu.
Do odtworzenia obrazu z hologramu wykorzystuje się
zjawisko dyfrakcji fal świetlnych. Zjawisko to występuje
szczególnie wyraźnie, jeśli wąski promień światła mono
chromatycznego przepuszcza się przez siatkę dyfrakcyjną
składająca się na przemian z ciemnych i jasnych szczelin.
Fale świetlne przechodzą wówczas przez miejsca przezro
czyste, uginają się na brzegach miejsc nieprzezroczystych,
rozchodzą się na różne strony, ale pomiędzy falami wycho
dzącymi z sąsiednich szczelin następuje interferencja.
Na niektórych kierunkach nastąpi wzmocnienie fal, za
chodzi to wówczas, jeśli fale z sąsiednich szczelin mają
pomiędzy sobą opóźnienia fazowe równe lub krotne całko
witej długości fali. Zachodzi wówczas odtworzenie frontów
fal światła spójnego i odtworzenie obrazu dyfrakcyjnego
uprzednio zarejestrowanego na płycie fotograficznej. Po
nieważ hologram jest w istocie skomplikowaną siatką dy
frakcyjną, to oświetlając go tylko jedną wiązką promieni
spójnych spowodujemy odtworzenie drugiej wiązki, a więc
otrzymamy obraz zawarty na nim, przy tym obraz ten po
siada wszelkie cechy obrazu rzeczywistego, a więc wielkość
naturalną, trójwymiarowość, głębię wymagającą zmiany
ostrości przy obserwowaniu przedmiotów położonych bliżej
i dalej. Przy bocznych przesunięciach obserwatora nastę
puje wzajemne przesuwanie się przedmiotów położonych
bliżej w stosunku do dalszych, a więc odsłaniają się pola
uprzednio zakrywane przez przedmioty bliższe. Można wy
konać hologramy pozwalające na obserwacje przedmiotów
ze wszystkich stron, a więc na 360°. Obraz holograficzny
można również fotografować oraz obserwować go za pomo
cą przyrządów optycznych.
Schemat odtworzenia obrazu z hologramu przedstawiono
na rys. 4. Na drodze wiązki promieni monochromatycznych
ustawia się hologram. Dyfrakcja fal przechodzących przez

Rys. 4. Schemat odtworzenia obrazu przez hologram

hologram powoduje odtworzenie potoku fal świetlnych, ana
logicznego do tego, jaki padał na płytę fotograficzną od
przedmiotu w momencie hologramowania. Jeśli na drodze
potoku świetlnego znajdzie się obserwator, to zobaczy wów
czas obraz przedmiotu P', analogiczny do odbicia zwiercia
dlanego obrazu rzeczywistego P. Zmianę skali obrazu otrzy
muje się przez wykorzystanie przy odtwarzaniu innej dłu
gości fali, niż to miało miejsce przy rejestracji, przy czym
zmiana skali jest proporcjonalna do stosunku długości fal
użytych przy hologramowaniu i odtwarzaniu. Natomiast
zbliżenie i oddalenie obrazu otrzymuje się stosując wiązkę
promieni bardziej lub mniej rozchodzącą się.
Na jednej płycie fotograficznej można zapisać metodą
holograficzną wiele (nawet do 1000) różnych zobrazowań,
a następnie odtworzyć każdy obraz oddzielnie. Obraz stere
oskopowy odtworzony z hologramu może być mierzony na
prostych przyrządach fotogrametrycznych wyposażonych
tylko w jedną kamerę projekcyjną. Obraz taki posiada
właściwości pomiarowe analogiczne do Stereogramu otrzy
manego z dwóch zdjęć lotniczych. Jeśli przez λ oznaczyć
długość spójnych fal światła a przez stosunek
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częstość cykliczną, to można udowodnić, że paralaksa fa
zowa na hologramie równa się iloczynowi paralaksy stereogramu p i częstotliwości cyklicznej:
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pφ = p∙ω

a więc

∆pφ= ∆p∙ω

Już dzisiaj fotogrametryczne opracowanie hologramu nie
przedstawia trudności, natomiast podstawowe kłopoty spra
wia otrzymanie hologramu przestrzeni zamieniającego zdję
cia lotnicze. Trudności polegają przede wszystkim na wy
konaniu takich hologramów, które będą obejmowały duży
obszar terenu, analogiczny do zawartego na zdjęciach
18 X 18 cm lub 23 X 23 cm, co będzie wymagać użycia la
serów o dużej mocy. Również czułości wykorzystywanych
obecnie materiałów fotograficznych są zbyt małe z punktu
widzenia zastosowania holografii do fotografowania po
wietrznego.
Ponieważ przy hologramowaniu obrazu przestrzennego
przesunięcia nie mogą przekraczać 1/8 długości fali, to
w warunkach lotniczych należałoby zastosować bardzo czu
łe filmy. Wiadomo, że hologram jest tym lepszy, im mate
riał fotograficzny ma mniejsze ziarno, natomiast przy
zwiększeniu czułości płyty fotograficznej traci się bardzo
wiele na zdolności rozdzielczej. Dotychczasowe hologramy
wykonuje się właściwie na bezziarnistych materiałach fo
tograficznych. Wydaje się, że wkrótce zasygnalizowane trud
ności będą pokonane, holografia zajmie stałą pozycję w fo
togrametrii zarówno przy pracach związanych z automaty
cznym sporządzaniem map topograficznych, jak i przy ste
reoskopowym badaniu różnych zjawisk fizycznych, dla któ
rych metody oparte na wykorzystaniu pptyczno-fizycznych
właściwości światła nie dają pożądanych wyników.
6. Fotointerpretacja zdjęć lotniczych w świetle spójnym

Od kilkunastu lat wiele uwagi poświęca się na świecie
opracowaniu metod automatycznego odczytywania zdjęć lot
niczych. Znaczenie tego problemu nie wymaga komentarzy,
automaty będą mogły odczytywać zdjęcia wielokrotnie
szybciej i dokładniej niż człowiek. Problem odczytywania
jest niezwykle skomplikowanym procesem poznawczym,
dlatego badania nad nim koncentrują się w wielu kierun
kach i napotykają na znaczne trudności, gdyż często bardzo
łatwe czynności polegające na przykład na rozpoznaniu
lub porównaniu jakiegoś prostego kształtu, które człowiek
wykonuje bez najmniejszego wysiłku, stanowią dla auto
matu skomplikowane zagadnienie matematyczne. Dlatego
nowe możliwości, jakie stworzyły w tym kierunku promie
nie laserowe, zostały skwapliwie wykorzystane i obecnie
wydaje się nam, że zagadnienia automatyzacji odczytywa
nia obiektów ze zdjęć lotniczych będą wkrótce pomyślnie
rozwiązane. Teoretycznie sam sposób interpretacji w świe
tle spójnym jest prosty, lecz dla lepszego zrozumienia go
należy przypomnieć kilka zagadnień z teorii fotointerpretacji i fizyki teoretycznej.
Proces fotointerpretacji można podzielić na trzy etapy,
które szczególnie wyraźnie występują przy zagadnieniach
automatyzacji odczytywania:
1) ogólny przegląd zdjęcia lotniczego w celu określenia
stopnia jego przydatności do danego typu odczytywania,
2) wydzielenie na zdjęciu lotniczym wycinków obrazu,
zawierających jednorodne obiekty różnych klas,
3) szczegółowa analiza obrazu na wydzielonych wycin
kach w celu otrzymania maksymalnej informacji o obiekcie.
W zależności od zadań, jakie stawia się przed fotointerpretacją, poszczególne etapy przybierają różną wagę. Przy
fotointerpretacji topograficznej mającej na celu określenie
typów obiektów i ich szczegółowych charakterystyk z póź
niejszym naniesieniem na mapę topograficzną, największe
znaczenie będzie miał drugi i trzeci etap, przy tym wyma
gany stopień szczegółowości i pojemność całkowitej infor
macji o obiekcie będą uzależnione od skali mapy i możli
wości przedstawienia charakterystyki obiektu, jakie daje
stosowany klucz umownych znaków topograficznych.
Obecnie istniejące metody automatycznego odczytywania
zdjęć lotniczych, w zależności od typu stosowanych urzą
dzeń można podzielić na:
1) urządzenia pracujące według sztywnego, z góry zało
żonego programu, polegającego na porównaniu uprzednio
wybranych cech obiektów,

2) automaty samouczące się, które w trakcie odczytywa
nia same wypracowują i uzupełniają optymalne cechy,
a następnie wykorzystują je do interpretacji.
Spośród pierwszej grupy największą uwagę zwracają me
tody umożliwiające odróżnianie obiektów na podstawie
charakterystyk statystycznych, a wśród nich wyróżniają się
tak zwane metody korelacji i filtracji optycznej. Często,
przy odczytywaniu nawet niewielkie odstępstwa od orygi
nału doprowadzają do odrzucenia danego obrazu przez ma
szynę odczytującą, chociaż pomiędzy odczytywanym przed
miotem i jego wzorcem zapisanym w pamięci maszyny
istnieje ścisła więź korelacyjna. Dlatego więzi te postano
wiono wykorzystać i za podstawowe kryterium określania
typu i charakterystyki obiektu można przyjąć maksimum
funkcji korelacyjnej.
Funkcja korelacyjna obrazu fotograficznego określa więź
pomiędzy wartościami gęstości optycznej i charakteryzuje
jego strukturę. Jeśli funkcja typu F (x, y) opisuje rozkład
jasnych i ciemnych plam wzorca obiektu, a funkcja
ί (X — η, Y — δ) wyraża gęstość optyczną danego obiektu
na zdjęciu lotniczym (η i δ są przesunięciami punktu w
układzie współrzędnych), to wartość funkcji korelacyjnej
można określić według wzoru:

K= ffF(x,y)f(X-η, Y- δ)dxdy
Funkcję tę można otrzymać albo przez obliczenie, albo
w sposób optyczny. Osiągnięcia w elektronice kwantowej,
a szczególnie rozwój spójnych źródeł światła i optyki ko
herentnej, przemawiają za wykorzystaniem metod optycz
nych.
Należy również wspomnieć o właściwościach ruchów
drgających, z których wynika, że proste drgania harmo
niczne można sumować, otrzymując drganie wypadkowe,
które z kolei będzie uzależnione od częstości, amplitud i faz
początkowych drgań składowych. Również możliwa jest od
wrotna czynność: drganie złożone można rozłożyć na pro
ste drgania harmoniczne o różnych amplitudach i często
ściach. Wynika to z teorii szeregów trygonometrycznych
Fouriera, przy tym możliwości te nie ograniczają się do
rozważań matematycznych, lecz istnieją fizyczne metody
wyodrębniające składowe, względnie ich widma.
■Można także przypomnieć, że proste urządzenia optyczne
(rys. 5) umożliwiają przeprowadzenie dość złożonych opeekran
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to na płycie fotograficznej można będzie zarejestrować
obraz widma Fouriera. Będzie to widmo przedstawiające
częstości i amplitudy składowych harmonicznych, nie da
jące ich faz początkowych. Dla otrzymania wiadomości
o fazie należy, podobnie jak to opisano w poprzednim roz
dziale tego artykułu, wykorzystać spójną wiązkę odniesie
nia, która razem z potokiem świetlnym, tworzącym widmo
Fouriera, utworzy obraz hologramu Fouriera. Hologram ten
może być wykorzystany jako filtr optyczny do wydziele
nia określonych obiektów spośród sumy obrazów zawartych
na zdjęciu lotniczym.
Pierwsze zastosowanie filtracji optycznej dotyczyło po
lepszenia jakości złych lub nieostrych obrazów fotograficz
nych. Jeśli na taki negatyw skierować wiązkę światła spój
nego, to działając jako siatka dyfrakcyjna dokonuje on
analizy funkcji harmonicznej opisującej rozmieszczenie
jasnych i ciemnych punktów zdjęcia. Ponieważ szczegóły
obrazu są zwarte w wyższych częstotliwościach, to stosu
jąc filtr optyczny, odcinający niższe częstotliwości prze
strzenne, uzyska się polepszenie jakości fotograficznej zdję
cia.
Dalsze badania polegały na filtracji wielostopniowej.
Zastosowano kilka filtrów przestrzennych, z których każdy
wyłaniał jakąś cechę obiektu. Następnie nakładano otrzy
mane obrazy na siebie, co dawało całkowity obraz poszu
kiwanych obiektów. Na przykład przy odczytywaniu sa-

mochodów ze zdjęcia lotniczego, najpierw otrzymywano
obraz linii biegnących w kierunku północ-południe, po
tem filtrowano linie o kierunkach wschód-zachód, następnie
po nałożeniu tych obrazów otrzymano przecięcia się linii,
z których za pomocą kolejnych filtrów wyłaniano prostokąciki o określonym polu i kształcie, które były obrazem
Poszuldwanych samochodów.
Dzisiaj wykorzystuje się następujący holograficzny sposób
przy odczytywaniu obrazów (rys. 7). Przezroczysty negatyw
(lub pozytyw) oświetla się wiązką monochromatycznych
promieni spójnych. Na skutek dyfrakcji promienie te, po
przejściu przez soczewkę L utworzą w płaszczyźnie B prze
strzenne widmo Fouriera, które następnie przepuszcza się

Rys. 5. Zasada mnożenia optycznego

racji, jak na przykład dodawanie i mnożenie. Jeśli na dro
dze wiązki promieni świetlnych umieścić dwie przesłony
o różnym stopniu przezroczystości i jeśli każda z tycn
przesłon reprezentuje jakąś liczbę (proporcjonalną do prze
zroczystości przesłony), to jasności punktów otrzymane na
ekranie będą odpowiadały iloczynowi danych liczb. Nato
miast przy rzutowaniu na ekran dwóch wiązek przez prze
słony umieszczone równolegle otrzymamy wynik dodawa
nia tych liczb.
Wyżej omówione zjawiska stanowią podstawę optycznej
korelacyjnej filtracji. Na rys. 6 przedstawiono schemat
optycznego przetwarzania obrazu w widmo Fouriera. Jak
■wiadomo, do analizy widmowej światła wykorzystuje się
pryzmaty lub siatki dyfrakcyjne. Jeśli równoległą wiązkę
promieni monochromatycznych i spójnych skieruje się na
negatyw fotograficzny, który działa jak specjalnego rodzaju
siatka dyfrakcyjna, to w wyniku dyfrakcji, po przejściu
przez negatyw, promienie będą rozbieżne, a każda wiązka,
Po zogniskowaniu przez soczewkę, odchyli się na kąt uza
leżniony od długości fali składowej harmonicznej, wówczas

Rys. 7. Schemat filtracji optycznej obrazu holograficznego

przez uprzednio przygotowany filtr — hologram (maskę)
obiektu, który chcemy odnaleźć. Takie ustawienie negaty
wu i maski powoduje pomnożenie otrzymanego potoku
świetlnego negatywu na współczynnik przezroczystości fil
tru hologramu i w płaszczyźnie F utworzy się obraz funk
cji korelacyjnej, co przejawi się w pojawieniu się jasnych
punktów, których współrzędne będą zgodne ze współrzęd
nymi rozmieszczenia poszukiwanych obiektów na zdjęciu
lotniczym.
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Jeśli poszukiwany obraz jest częściowo zasłonięty przez
inne przedmioty, powoduje to zmniejszenie jasności punktu
korelacyjnego. Powyższa metoda umożliwia korelacyjne od
czytanie obiektów będących w różnych skalach i w róż
nych wzajemnych położeniach, zabezpiecza również wysoką
wydajność i duże prawdopodobieństwo prawidłowości od
czytania. Filtry holograficzne zajmują niewiele miejsca,
wystarczy 1 mm2 do zapisu jednego obiektu, a więc na
błonie filmowej o długości kilku metrów można zapisać
tysiące wzorów.
Filtracja optyczna wyjaśnia jedynie obecność poszukiwa
nych obrazów obiektów na zdjęciu lotniczym; jasne punkty
korelacyjne bardzo wyraźnie wychodzą na tle półtonowego
obrazu fotograficznego . i ułatwiają proces odczytywania.
Należy tutaj wspomnieć, że metody optyczne pozwalają
na równoległe przenoszenie całej informacji i w płaszczyź
nie odczytywania otrzymamy jasne punkty korelacyjne od
razu we wszystkich miejscach, w których obiekty, zgodne
z zastosowanym filtrem-hologramem, występują na zdjęciu
lotniczym. Natomiast dalszy ciąg procesu fotointerpretacji,
w którym odczytanie jest tylko jednym z etapów, należy
do maszyn matematycznych.
Podłączenie metody filtracji optycznej z maszynami elek
tronicznymi, odróżniającymi obraz obiektu od otaczającego
szumu optycznego, porównującymi go z obrazami wzorco
wymi, analizującymi szczegółowo charakterystyki każdego
obiektu, a nawet wypracowującymi własne kryteria roz
poznawcze, stwarza szerokie perspektywy przed fotointerpretacją i rokuje nadzieje, że metody te już w niedługim
czasie znajdą zastosowanie we wszystkich dziedzinach wy
korzystujących zdjęcia lotnicze.
♦

W zakończeniu chciałbym wspomnieć, że powyższy arty
kuł ma jedynie na celu zwrócenie uwagi na dynamicznie
rozwijające się nowe kierunki we współczesnej technice.
Zagadnienia te w znacznej części są mniej skomplikowane
i łatwiejsze do opanowania, niżby to wynikało z pierwszego
wrażenia, jakie sprawia na nas elektronika kwantowa
z laserami, maserami, kolidarami i optyką koherentną na
czele. Te sformułowania mogą być zachętą do bardziej

śmiałego interesowania się tymi zagadnieniami i podejmo
wania konkretnych poczynań, gdyż fotogrametria na świę
cie utrzymuje się w czołówce, jeśli chodzi o zastosowanie
nowoczesnych środków technicznych, z kolei polscy nau
kowcy mają znaczne osiągnięcia w elektronice kwantowej,
więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasza rodzima fo
togrametria również włożyła swój wkład w rozwój nowych
kierunków.
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Sympozjuni Komisji III MTF
W roku 1970 odbywały się sympo
zja komisji problemowych Międzyna
rodowego Towarzystwa Fotograme
trycznego. W roku bieżącym jedynie
Komisja III — Aerotrrangulacja —
organizuje w dniach od 9 do 13 sierp
nia sympozjum poświęcone aktualnym
problemom aerotriangulacji. Na sym
pozjum zostaną wygłoszone referaty
podstawowe, opracowane przez wybit-

nych specjalistów z zakresu aerotrian
gulacji. Ponadto referaty indywidual
ne zostaną rozprowadzone pomiędzy
uczestników w czasie trwania sympo
zjum.
Obrady będą się toczyć w języku
angielskim i nie przewiduje się jed
noczesnego
tłumaczenia
wystąpień
uczestników sympozjum.

Program sympozjum uzupełni wy
cieczka techniczna do Ordnance Sur
vey w Southampton. Dla osób towa
rzyszących istnieje możliwość wzięcia
udziału w wycieczkach krajoznaw
czych.
Organizacją sympozjum kieruje Za
rząd Komisji III w osobach przewod
niczącego prof. E. H. Thompsona i se
kretarza D. W. Proctora.
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Większość map tematycznych, których zasadnicza treść
zawarta jest w konturach, wykazuje z reguły ogromne wza
jemne podobieństwo. Podobieństwo to przejawia się naj
silniej w analogiczności form konturów, mających najczęś
ciej strukturę tak zwaną plamistą.
Plamistość konturów wyraża się w tym, że tworzą one
różne formy o wszechstronnie zaokrąglonych zarysach.
Część kartografów ustosunkowuje się negatywnie do kla
sycznie plamistej struktury obrazu mapowego i dąży do
nadawania konturom form zdeformowanych wielokątów
o (ewentualnie) złagodzonych zarysach.
Zarówno wr jednym, jak i w drugim przypadku mamy
do czynienia z błędem, który zniekształca rzeczywistość. Re
dagując mapę komponujemy bowiem „plamy” lub „wielo
kąty” na całej jej powierzchni, nie różnicując jej regio
nalnie i tworząc jednolite strukturalnie obrazy mapowe
obcych sobie nawzajem jednostek fizjograficznych czy fizjograficzno-gospodarczych. W rzeczywistości dla różnych
regionów fizyczno-geograficznych i przyrodniczo-gospodarczych charakterystyczne są różne formy konturów.
Bezkrytyczne nadawanie mapie struktury plamistej jest
oczywiście obraniem drogi najmniejszego oporu. Stanowi
ono najprostszy wynik pospolitej interpolacji, wyklucza
jący, trudne niekiedy, interpretowanie kartograficzne linii
zasięgowych (w terenie) dla odzwierciedlenia ich w liniach
konturowych (na mapie).
Wprawdzie plamistość zasięgów jest w zakresie wielu
obiektów pracy kartografa najpospolitsza, ale nie wyklu
cza ona pokaźnego udziału rozmaitych innych struktur wy
magających uwzględnienia w obrazie mapowym. Nie trze
ba chyba tłumaczyć, że struktura zasięgów poszczególnych
elementów każdego krajobrazu jest jego cechą istotną
i ważną. Oddanie więc tej cechy w strukturze konturowej
mapy stanowi przeto pewne zagadnienie metodyczno-merytoryczne, którego w żadnym przypadku nie można lek
ceważyć.
Samorzutne wykreślanie konturów typu nieplamistego
zachodzi wprawdzie dość często, ale odnosi się ono zwykle
do bardzo wyraźnych zasięgów o jakichś skrajnie wyrażo
nych cechach.
Ogółowi konturów nadaje się automatycznie formy plam,
jeżeli oczywiście nie stosuje się uniwersalnej zasady spro
wadzania wszystkich wyodrębnionych powierzchni do form
relatywnie wielokątowych.
Ta druga zasada jest współczesna kubizmowi artystycz
nemu i w dziejach kartografii zasługuje po części na mia
no metody Icubistycznej rysunku map.
Tak zwane „kątowanie” czy „wyostrzanie” konturów mo
że być jeszcze bardziej szkodliwe od ich sztucznego za
okrąglania, jeśli stosuje się je bezkrytycznie i -w każdym
przypadku. Relatywne wielokąty (kontury wielokątne) wy
stępują bowiem nie we wszystkich regionach i nie pokry
wają całkowicie żadnego regionu.
Zagadnienie form konturów i w ogóle struktury kontu
rowej map jest bardzo rozległe. Trudno byłoby omówić je
tutaj w całości. Ograniczymy się więc tylko do krótkich
uwag na temat struktury konturowej map gleboznawczych
(glebowych, glebowo-bonitacyjnych i glebowo-rolniczych),
litologicznych i (w bardzo nieznacznym zakresie) regional
nych map historyczno-geologicznych (zakrytych), uwzględ
niających dane litologiczne.
Ogólnie biorąc, na wymienionych mapach (w granicach
Polski) słusznie stosowana struktura plamista obejmuje od
poniżej 50% do powyżej 90% konturów. Również po

Zagadnienie klasyfikacji form konturów
na mapach tematycznych treści przyrodniczej
i przyrodniczo-gospodarczej
wierzchniowo zajmuje ona podobną pozycję, wykazując po
dobne wahania procentowe swego udziału w strukturze
konturowej map wielko- i średnioskalowych1).
Najsilniej wyrażona plamistość charakteryzuje osady
glacjalne i fiuwioglacjalne oraz gleby na nich powstałe w
obrębie zlodowacenia śrOdkowopolskiego, to jest w środkowopolskiej strefie równinowej denudacji peryglacjalnej
i współczesnej. Wchodzą tu bowiem w grę silnie zniszczo
ne osady o małej odporności na rozmywanie, które w wa
runkach małych wysokości względnych prowadzi do wy
bitnie plamistego kształtowania się zasięgów utworów po
wierzchniowych, znajdującego następnie swój wyraz w pla
mistości konturów na mapie. Na terenie równin środkowopolskich udział konturów plamistych w strukturze kontu
rowej map gleboznawczych i litologiczno-geologicznych
przekracza średnio — według naszych obserwacji — 85—
90% (zarówno w odniesieniu do ogólnej ilości konturów, jak
i powierzchni przez nie zajmowanych).
Na regionalnych mapach geologicznych (zakrytych) ze
społy plam poprzecinane są przez kontury wstęgowe dolin
rzecznych. Strukturalne i glebotwórcze zróżnicowanie aluwiów może spowodować, że osady rzeczno-dolinowe i gleby
madowe nie będą ujęte na mapach gleboznawczych i czysto
litologicznych w kontury formy wstęgowej. Zbiorcze
kontury także mogą jednak tworzyć zespoły wstęgowe.
Kontury określane przez nas mianem wielokątów nie są
charakterystyczne dla równin środkowopolskich, chociaż w
ich obrębie zdarzają się zasięgi osadów lub gleb o dość
osjrych zarysach.
Pojezierza południowobałtyckie i Wschodniobaltyckie wy
różniają się większym zróżnicowaniem form konturów.
Udział konturów plamistych w strukturze obrazu kartogra
ficznego tych terenów spada do około 75%, a w granicach
niektórych regionów nawet do 65%. Pojawiają się tu bo
wiem dość liczne zasięgi osadów i gleb, które w Zgeneralizowanym konturowym obrazie uzyskują względnie powin
ny uzyskać na mapie postać wielokątów.
Osobliwe zjawisko tworzą na pojezierzach bałtyckich po
zostałości rozmytego Huwioglacjalu spoczywającego na zwa
łach morenowych. Bardzo często Iluwioglacjal ten wystę
puje na tle zwałów w postaci delikatnej koronki o skom
plikowanym rysunku. W toku generalizacji uzyskujemy
z tej koronki (na mapie Wielkoskalowej) bardzo zawiłe
kontury, przypominające silnie poszarpane strzępy tkanin
lub papieru. Takie kontury określamy po prostu jako strzę
piaste (w skrócie strzępy).
Wstęgi rzeczno-dolinowe spotykamy oczywiście we
wszystkich regionach, a więc i na terenie pojezierzy. Tu
taj trzeba jeszcze zaznaczyć, że pojęcie wstęg łączymy zaw
sze tylko z dolinami rzek. Inne silnie wydłużone kontury,
reprezentujące zasięgi osadów lub gleb związanych na przy
kład z ciągami moren czołowych, drumlinami lub ozami,
określamy mianem pasów. Pasy takie spotykamy zarówno
w obrębie pojezierzy jak i pobrzeży bałtyckich.
Przeglądu form konturów charakterystycznych dla po
brzeży nie możemy dokonać, gdyż nie przeprowadzono jesz
cze odpowiednich badań w ich obrębie.
Bardzo skomplikowane zespoły form konturów charak
terystyczne są dla naszych wyżyn. Plamistość w strukturze
map Ziemioznawczych spada tutaj poniżej 65%, a w nie>) Praca niniejsza nie dotyczy w zasadzie map drobnoskalowych,
dla których opracowuje się odrębne metody postępowania.
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Załączona tablica przedstawia bardzo uproszczoną klasy
fikację form konturów. Jest ona łatwo zrozumiała i nie
wymaga obszerniejszych komentarzy. Musimy tylko wy
jaśnić, że pojęcie wypukłości i wklęsłości plam i miesza
nych form konturów odpowiada geometrycznemu pojęciu
wypukłości i wklęsłości wielokątów.
Podział form konturów podany w tablicy jest relatyw
nie wystarczający dla ogółu wielkoobszarowych opracowań
mapowych, sporządzanych w skalach wielkich i dużych
skalach średnich. Jednak niektóre mapy regionalne i speKlasyfikacja ogólna form konturowych

1

i

P qiezierze

których regionach nawet nieco poniżej 500∕o. Pokaźną rolę
odgrywają na terenach wyżynnych kontury wielokątne,
którym towarzyszą nie tylko wstęgi rzecznodolinowe, ale
także różne inne, specyficzne formy konturów
Dawna pokrywa morenowa naszych wyżyn uległa de
nudacji peryglacjalnej, a jej pozostałości mają dziś niekie
dy zasięgi w formie strzępów silnie poszarpanych, ale ła
godnie zarysowanych, co wyraża się później na mapie w
częstych zaokrągleniach zawile przebiegających linii kon
turowych.

Zupełnie inaczej wyglądają „strzępy” lessów płaskowyżo
wych w warunkach krajobrazu erozyjnego. Są one zwykle
θɛtro zarysowane i w wielu przypadkach uzyskują formy,
które moglibyśmy określić mianem „gwiaździstych”. Typo
wo gwiaździste są zwłaszcza przeobrażające się w tak
zWane ostańce, resztki drobnych płaskowyżów lessowych,
^toczone wszechstronnie wąwozami, które cechuje między
ln∏ymi bardzo agresywna erozja wsteczna.
Form gwiaździstych nie będziemy wyróżniać w klasyfi.acJi konturów jako osobnej jednostki, gdyż stanowią one
Iodynie skrajną odmianę form strzępiastych i występują
sIosunkowo rzadko, względnie na niewielkich przestrze
niach.
Osobną jednostkę powinny tworzyć natomiast silnie roz
gałęzione kontury obrazujące złożone rozcięcia erozyjne,
zwłaszcza systemy wąwozów (na przykład krawędź nad
wiślańska Wyżyny Lubelskiej). Przypominają one w ogól
nym zarysie systemy korzeniowe roślin i dlatego określa
my je mianem dendrytów. Zredukowane jednostronnie
rozgałęzione dendryty mogą nosić nazwę grabi (rzadko roz
mieszczone rozgałęzienia) lub grzebieni (gęsto rozmieszczo
ne rozgałęzienia).
Charakterystyczne dla wyżyn, chociaż powierzchniowo
słabo reprezentowane, są kontury trójkątne, stożki nasy
powe i napływowe oraz niektóre specyficzne akumulacje
nolocenu.
Trójkątów nie zaliczamy w naszej klasyfikacji konturów
ɑo wielokątów, gdyż odzwierciedlają one zwykle bardzo
Pecyficzne zasięgi utworów powierzchniowych i są chaakterystyczne dla stosunkowo nielicznych regionów, choɪaz sporadycznie możemy je spotkać wszędzie. Tak na
Przykład trójkąty są całkowicie nietypowe dla dolin rzeczz Cr’ ɑɪ6 Prz-' ujściach niektórych rzek możemy czasem
Sobserwowac wybitnie trójkątne zasięgi pewnych gleb
ι∏adowych.
Jest rzeczą oczywistą, że oprócz konturów dających się
Jθ≡n°z∏acznie zakwalifikować do takiej czy innej grupy
Iklasy) form, mamy do czynienia także z konturami miezanymi, których przykładem może być „plama” wsparta
a odcinkach linii zbliżonych do prostych.

Kontury
trójkątne
(trójkąty)
Kontury
dendrytyczne (dendryty)
Kontury
wstęgowe
(wstęgi) i pasowę (pasy)

Podklasy form
konturów

Plamy wypukłe
Plamy wklęsłe

0 dmiany form
konturów

o brzegach za
okrąglonych
o brzegach po
strzępionych
Wielokąty wypukłe
Wielokąty wklęsłe

Wypukłe
Wklęsłe

Obszary, dla których poszczególne
formy konturów są szczególnie ■
Charakteiystyczne

Obszaiy- występowania osadów
zlodowacenia środkowopolskiego
(niziny polskie).
W słabym stopniu kotliny przedgórskie
Góry młode. W słabym stopniu
pojezierza oraz stare góry i wy
żyny
Obszaιy-zlodo1wacenia bałtyckiego.
Stare góry i wyżyny. Kotliny
przedgórskie

Obszaiy- krasowe. Obszary wystę
powania krajobrazu erozyjnego
(zwłaszcza lessow e). Także obszary
zlodowacenia bałtyckiego
Stożki nasypowe i napływowe.
Obszary obfitujące w osady de- .
Iuwialne
Obszary występowania krajobra
zu erozyjnego (zwłaszcza lessowe)

Doliny rzeczne (wstęgi). Wały mo
renowe, drumliny (pasy)

Cjalistyczne wymagają niewątpliwie znacznie szczegółowszego podziału tych form. Takimi mapami zajmiemy się
kiedyś w osobnej publikacji.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że rolniczo-przemysłowa
działalność człowieka warunkuje bardzo silnie nie tylko
ogólny charakter i układ utworów powierzchniowych, ale
również formy ich zasięgów, co znajduje oczywiście swe
odzwierciedlenie w strukturze konturowej wielu map przy
rodniczych i przyrodniczo-gospodarczych.
Rewolucyjne przemiany powoduje wprawdzie głównie
przemysł, ale nie trzeba lekceważyć przemian powodowa
nych przez rolnika. W toku bardzo intensywnej agrotechniki mogą powstawać takie sytuacje, że zasięgi pewnych
gleb wytyczone są przez drogi, miedze lub granice działek
własnościowych.
Pracując w bardzo dużych skalach na terenach występo
wania podmiejskich gospodarstw ogrodniczych, możemy wy
różnić liczne sztuczne „czarnoziemy” powstałe drogą regulówki oraz intensywnego wapnowania, kompostowania
i Obornikowania. Zasięgi tych „czarnoziemów” (hortisole,
Ogrodoziemy) mają często formę regularnych figur geome
trycznych, co uwarunkowane jest przez układy przestrzen
ne systemów zagospodarowania terenu. W podobne kon
tury (kwadraty, prostokąty) ujmujemy stawiska, które wy
odrębniają się z otoczenia zarówno pod względem glebo
wym, jak i biologicznym.
Powstanie bardzo oryginalnych, przeważnie krzywopasowych i półkolistych konturów zawdzięczamy niektórym za
biegom przeciwerozyjnym, głównie orce poprzecznostokowej i tarasowaniu.
W każdym kartowaniu Ziemioznawczym uwzględniamy
dziś taśmowe kontury nasypów wszelkiego rodzaju (przede
wszystkim komunikacyjnych i przeciwpowodziowych).
Rozpatrując zagadnienie form konturów ilustrujących
zasięgi obiektów i zjawisk naturalnych musimy zawsze pa
miętać o podstawowych prawach generalizacji i o kon
kretnej skali, w której przeprowadzamy generalizację.
Wspomniane już kilkakrotnie końtury „wielokątne” są
oczywiście wyrazem tej generalizacji. Rzeczywisty zasięg
„wielokątny”, to jest ograniczony przez odcinki linii pro
stych, jest — rzecz zrozumiała — wielką rzadkością w na
turze, co bynajmniej nie przekreśla znaczenia „wielokątów”
w obrazie mapowym. Możemy to prześledzić na przykła
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dzie. Jeśli mamy do czynienia w terenie z odcinkiem sinu
soidalnej linii zasięgowej (o nieskręcającej osi) charaktery
zującej się amplitudą wielkości około 10 m, to na mapie
w skali 1 : 25 000 powinniśmy ten odcinek całkowicie wy
prostować. Próba zachowania sinusoidy (której amplituda
w tej skali wyniesie 0,4 mm) zawiedzie nas zwykle tech
nicznie i spowoduje większe zniekształcenie obrazu (w sto
sunku do rzeczywistości) niż wyprostowanie odcinka.
Przykłady takie można mnożyć w nieskończoność.
Zasadniczo metoda generalizacji przeż upraszczanie
względnie nawet prostowanie linii w stopniu zależnym od
skali mapy, stanowi składnik zasobu elementarnych wia
domości każdego kartografa ze średnim wykształceniem.
Jak się jednak okazuje jest ona zbyt słabo uwypuklana w
literaturze podręcznikowej i do tej pory nie jest dosta
tecznie wdrożona kartografom. Można zaryzykować twier
dzenie, że liczne rzesze kartografów uważają „wielokątowe”
elementy struktur obrazu mapowego za wyraz pewnego
stylu w rysunku map, a nie za konieczną konsekwencję
procesu generalizacji. Dlatego też w pracach kartograficz
nych różnego rodzaju pożądane są jeszcze nadal uwagi na
tury elementarno-podręcznikowej na temat genezy form
konturów i konturowej struktury map.
Trudności nastręczające się w rysunku map przy różni
cowaniu form konturów zrodziły wspomnianą już, specy
ficzną „kubistyczną” metodę konturowania, której złago
dzona postać sprowadza się do uniwersalnego stosowania
linii zbliżonych do łamanych.
W gwarze tak zwanych „jecmetrów” polskich zeszłego
stulecia linie takie były określane mianem linii „kasserowanych” (z francuskiego casser — łamać) dla odróżnienia
ich od linii łamanych stricto sensu (to jest składających
się z odcinków linii prostych).
Na mapach kreślonych taką metodą nie spotykamy ani
„plam” w pełnym znaczeniu tego słowa, ani „wielokątów”,
a tylko figury pośrednie pomiędzy „plamami” i wieloką
tami, to jest tak zwane „kassery”.
Metoda ta jest bardzo wskazana, jeżeli kartograf nie zna
dostatecznie przedmiotu opracowania kartograficznego i nie
może podejmować kategorycznych decyzji w sprawie form
konturów.
Decyzje takie mogą być bardzo potrzebne w toku opra
cowywania map. Wiele szczegółów budowy konturów nie
stanowi bezpośredniego efektu rozstrzygnięć natury geo
dezyjnej. Interpolacja wyznacza nam zaledwie punkty na
krzywej, której konkretne przeprowadzenie może oscylo
wać w szerokich ramach dowolności ograniczanej pomię
dzy interpolacyjnie uzyskanymi punktami przez różnie
umotywowaną subiektywną ocenę.
W związku z tym uważamy za wskazane przypomnieć
w tym miejscu jaka metodyczno-merytoryczna różnica za
chodzi pomiędzy planem i mapą wielkoskalową (z pomi
nięciem norm Skalowych), bicrąc pod uwagę, że według
wywiadów przeprowadzonych przez autora niniejszej pra
cy, znajomość istoty tej różnicy należy do rzadkości. Otóż
na planie mamy do czynienia wyłącznie z elementami
ściśle wymiernymi. Na powstanie planu składają się dwa
kolejne akty:
1) przeprowadzenie pomiarów i zarejestrowanie danych
pomiarowych,
2) opracowanie obrazu graficznego na podstawie uzyska
nych wyników pomiarów. Treść mapy obejmuje natomiast
elementy nie tylko ściśle wymierne, ale także elementy
określane sytuacyjnie z pewną (czasami dużą) dozą subiek
tywizmu (na przykład granice zasięgowe gleb, osadów geo
logicznych, zespołów roślin, warunków Hiikroklimatycznych itp.). Dlatego w toku powstawania mapy następuje
przynajmniej częściowe odwrócenie tych aktów i ewentual
ne uzupełnienie procesu tworzenia mapy przez akt trzeci.
Wymienione ostatnio w nawiasie elementy treści map mu
szą bowiem uzyskać najprzód obraz graficzny, żeby mogły
być liczbowo ujęte.
Oprzyjmy się na konkretnym przykładzie. Jeżeli mamy
sporządzić mapę gleb jakiegoś terenu, to w przypadku
braku podkładu topograficznego, interesujący nas proces
będzie trójaktowy:
1) uzyskanie danych geodezyjnych elementów ściśle wy
miernych dla opracowania podkładu topograficznego,
2) opracowanie pełnego obrazu graficznego terenu,
3) przeprowadzenie na mapie pomiarów uzupełniających
dla uzyskania rejestru danych dotyczących elementów bez
pośrednio niewymiernych i ewentualne ,wprowadzenie tych
danych na obraz graficzny terenu.
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Jeżeli nie bierzemy pod uwagę sporządzania podkładu
topograficznego, to proces tworzenia mapy staje się meto
dycznie prostą odwrotnością procesu tworzenia planu.
Człowiek obdarzony absolutną pamięcią i absolutną wy
obraźnią nie potrzebowałby samego planu, którego cała
treść zawarta jest w zestawieniach liczbowych, poprzedza
jących wykonanie obrazu graficznego. Temu samemu czło
wiekowi byłaby jednak potrzebna mapa jako opracowanie
zawierające elementy o relatywnej wymierności, względnie
nawet całkowicie niewymierne przed sporządzeniem samej
mapy.
Odwołanie się do tego fikcyjnego geniusza ukazuje nam
chyba bardzo dobitnie, że konturowanie wielu map różnej
treści stanowi przedmiot pewnej kompozycji graficznej,
a więc zabiegu, który może być w pełni zdeterminowany
przez uprzednio uzyskane dane pomiarowe. Ta względna
swoboda kompozycji stwarza dobremu kartografowi szansę
zobrazowania w konturze charakterystycznych cech za
sięgu.
∙^
Zagadnienie formy konturów zostało w teorii kartografii
bardzo zaniedbane, a tymczasem struktura konturowa map
nie jest bynajmniej sprawą błahą i formalną. W wielu
przypadkach może ona rzucić jaskrawe światło nie tylko
na aktualny układ przestrzenny takich czy innych stosun
ków przyrodniczych lub przyrodniczo-gospodarczych (nie
mówiąc-już o czysto ekonomicznych), ale także na ich
genezę.
Podana w tablicy klasyfikacja form konturów jest bardzo
ogólnikowa. Dotyczy ona całego kraju i obejmuje tylko for
my zasadnicze. Dla rozwiązań regionalnych należałoby ją
oczywiście rozbudować, co wymagałoby jednak przeprowa
dzenia dodatkowych studiów zarówno terenowych, jak i ka
meralnych.
Właściwa struktura konturowa wielu map tematycznych
stanowi dziś jeden z podstawowych warunków postępu w
dziedzinie kartografii tematycznej.
Jasną jest rzeczą, że wchodzą tu w grę głównie mapy
Wielkoskalowe oraz mapy wykonywane w największych
skalach średnich (chyba do 50 000). Proponowane w niniej
szej pracy zróżnicowanie form konturów nie wpływa jed
nak w ogóle na redagowanie map w skalach mniejszych?
wykluczających uwzględnianie przestrzennych jednostek
elementarnych.
Wprawdzie nawet szeroko pojęte jednostki zbiorcze, da
jące się ująć w skalach małych, mogą się odznaczać pewną
specyfiką konturów, ale ilość typów form tych konturów
maleje ze skalą. Zastanawiając się więc nad strukturą kon
turową map, bierzemy pod uwagę głównie opracowania
Wielkcskalowe i część map średnioskalowych.
Trzeba przy tym zawsze pamiętać, że przy zastosowaniu
skal bardzo dużych (1 : 1000 i większych) mogą się wpraw
dzie uwypuklać jeszcze silniej charakterystyczne cechy
zasięgów (na mapie konturów) występowania rozmaitych
obiektów, ale dowolność w ich przedstawianiu ulega da
leko idącym ograniczeniom. Inaczej mówiąc — w miarę
wzrostu skali mapy (poczynając od pewnej, empirycznie
ustalonej skali wyjściowej) maleje rola kompozycji w jej
sporządzaniu, co wiąże się z postępującą redukcją stopnia
generalizacji. Nie przekreśla to jednak faktu, że wiele te
matów kartograficznych wymaga stworzenia ich obrazu
graficznego przed ich liczbowym ujęciem. Ponadto zejście
do największych nawet skal nie musi być równoznaczne
ze sprowadzeniem kompozycji do zera (jak to się dzieje
w przypadku planu). Dopóki mamy do czynienia z mapą
a nie z planem, operujemy zawsze pewnym marginesem
relatywnej dowolności, umożliwiającej nam kompozycję,
która powinna służyć uwypuklaniu charakterystycznych
cech obiektów, między innymi w dziedzinie konturowania.
Warto jeszcze zaznaczyć, że zadania kompozycji zmienia
ją się w zależności od skali. Ta zmienność zadań kompo
zycji może mieć jednak bardzo różne oblicze i wymaga
omówienia tylko w odniesieniu do poszczególnych konkret
nych kategorii obiektów. Przy tym zadania te są warun
kowane nie zawsze jednakowo przez dążenia do wierności
mapy i tendencje dydaktyczne w jej redagowaniu.
Mówiąc o strukturze konturowej mapy tematycznej, mo
żemy mieć na myśli pewien układ stosunków ilościowych,
na przykład ilość konturów na jednostce powierzchni obra
zu mapowego. Wchodzi tu więc w grę tak zwana ilościowa
struktura konturowa mapy. Przedmiotem niniejszej pracy
jest natomiast tak zwana morfologiczna struktura kontu
rowa opracowań kartograficznych.
Zagadnieniu morfologii konturów warto poświecić znacz
nie więcej uwagi, niż się jej do tej pory poświęcało.

UKD 550.38
BARLIK M — Terrestrial Work Executed by a Combined
Magnetometer with Torsional Thread and Professional
Care of this Instrument. — Przegląd
Geodezyjny
No 4/1971
The author describes the construction and working of a magnometer with torsional thread, checking and calibrating of the
combined magnetic weight. He also presents how a magnometer
may be used in geodetical work, all the neccessary functions and
the achieved accuracy.

UKD 528.482
PĘKALSKI N., PRÓSZYŃSKI W. — Examination of Some
Means of Defining Deviations of Engineering Construction
Points from the Vertical Plane of Reference. — Przegląd
Geodezyjny No 4/1971
The authors examined two most often applied means of mea
suring deviations of engineering constructions and the necessary
functions executed in the course of this work. In their article
they have given the accuracy of reading the scales set to the
constructions and the accuracy of inserting the signalling dial in
the axis of sight of the instrument.

UKD 528.489:624.97:621.397.7
dąbrowski w., graliński μ..

Wasilewski a. —

Control of the Verticality of the TV Mast at Olsztyn. —
Przegląd Geodezyjny No 4/1971
The authors measured the Verticality of the TV mast, 333 m
high, using the method of direct projection. This method is
simple and quick. The obtained accuracy shows that, while keeping
tɑ conditions of survey accepted by the authors, this method may
he applied to considerably high constructions.

DKD 528.414.015
DRYS H. — Device for Wall Marking of Traversing Signs.
— Przegląd Geodezyjny No 4/1971
In this article the author presents the conception and the princiPle of construction of a device for marking a traversing sign.
Thanks to this device it is possible to reproduce the centre of
a traversing point in the distance of 2,2 m from the wall -in
which the marking sign has been fixed. It allows for surveying
outside the sphere of active influence of horizontal refraction.

Przeglqd przepisów prawa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada
1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia
pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. —
30/70 — 249).

Zmiany dotyczą przepisów rozporządzenia Rady Mini
strów z 1961 roku w sprawie uposażenia pracowników in
stytutów naukowo-badawczych. (Dz. U. — 43/61 — 226; —
54/61 — 310).
Skreśla się §§ 11, 13 w § 16 ust. 3 i 4; § 26 oraz w § 28
pkt 2. Wprowadza się natomiast nowe rozdziały: IIIa —
,,Zasady tworzenia i podziału funduszu premiowego” oraz
IIIb — „Nagrody”.
W związku z tymi przepisami wydane zostało zarządzęnie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w
sprawie nagród i premiowania w Instytucie Geodezji i Kar
tografii, ogłoszone w Dz. Urz. 6/70—19.

L

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października
1958 roku — w sprawie zasad i trybu przekazywania w
ramach administracji państwowych przedsiębiorstw, insty
tucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów ma

jątkowych. (Jednolity tekst Dz. U. — 28/70 — 225).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada
1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości
rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz
dziedziczenia gospodarstw rolnych. (Jednolity tekst Dz. U. —

24-70 — 199).

Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 9 listopada
1970 r. w sprawie usprawnienia normowania i organizacji
pracy (MP — 41/70
307).

Traci moc § 11 ust. 2 uchwały Rady Ministrów z dnia
13 czerwca 1961 r. — w sprawie zasad i organizacji nor
mowania pracy (MP — 54/61 — 235).
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada
1970 r. — w sprawie szczegółowych zasad finansowania prac
badawczych i wdrożeniowych (MP — 41/70 — 310).

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada
1970 r. — w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finan
sowej jednostek badawczych (MP — 41/70 — 311).
Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 13 maja 1960 r. w sprawie wprowadza
nia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami:

(MP 46/60 — 222, zmiana — 42/70 — 319).
W § 2 zarządzenia z 1960 r. wyrazy „do dnia 31.XII∙
1970” — zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia
1975 r.”.

PN-70/G-09004 — Mapy górnicze. Umowne znaki pod
ziemnych wyrobisk górniczych. Ustalona 28 września 1970 r.

obowiązuje od 1 Iipca 1970 r. Traci moc obowiązującą
PN-61/G-09004 — Znaki umowne na mapach wyrobisk gór
niczych.
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia
1952 r. — w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, pla
nowania oraz zasad opłacania praktyk wakacyjnych, za
wodowych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i stu
dentów szkół wyższych. (MP — A9/52-88, zmiany: A-27/52 —

369; A-82/52 — 1312; A-105/52 — 1627; A-63/53 — 766;
A71/53 — 757; A48/53 — 666; A60/54 — 797; 9/55 — 93;
58/55 — 711; 69/55 — 874).

Powszechne przepisy o pomiarach kraju. Instrukcja opra
cowania map topograficznych w skali 1 :10 000 i 1 : 5000.
Założenia ogólne i osnowa połowa. (Dz. Urz. GUGiK —
7(68) — 28; 5/70 — 16).
Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii z dnia 26 lutego 1970 r. zmieniające zarządze
nie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
z dnia 30 stycznia 1967 r. — w sprawie zasad wynagra
dzania pracowników umysłowych nie zatrudnionych bez
pośrednio w produkcji oraz pracowników obsługi w przed
siębiorstwach geodezyjno-kartograficznych podległych Głów
nemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. (Dz. Urz. — 3/70 —
.
9)

Załącznik do zarządzenia stanowi „Tabela stanowisk,
kwalifikacji i wynagrodzeń zasadniczych pracowników
umysłowych nie zatrudnionych bezpośrednio w produkcji”.
Zebrał i ułożył: mgr inż. Władysław Barański

I

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za miesiąc lufy 1971 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów SGP do Zarzą
du Głównego za miesiąc luty 1971 r.
wyniosły sumę złotych 58 641.—
W miesiącu lutym wypłacono 4 za
pomogi na sumę złotych 36 000.—
W okresie objętym niniejszą infor
macją zmarli następujący koledzy:

Z Wojewódzkiego Biura Geodezji i
Urządzeń Rolnych w Zielonej Górze.

KRONIKA
Biuletyn Postępu Technicznego Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Geodezyj
nego. Nr 2 Warszawa, rok 1970. Jest

to Biuletyn wydany w XX-Iecie
istnienia PPG, przypadające na lata
1950—1970 i zawiera opracowania
obrazujące całokształt prac i dorobku
Państwowego Przedsiębiorstwa Geode
zyjnego. Na treść biuletynu składają
się następujące opracowania:
— Państwowe Przedsiębiorstwo Geo
dezyjne w latach 1950—1970
— Zakładowa Organizacja Związ
kowa w XX-Iecie istnienia PPG —
Jarosław Prószyński
— Koło Zakładowe Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Państwowym
Przedsiębiorstwie Geodezyjnym — Ire
na Jarońska

— Wynalazczość
pracownicza
w
okresie XX-Iecia PPG — Mieczysław
Krajewski
— Ekonomika Państwowego Przed
siębiorstwa Geodezyjnego w latach
1950—1970 — Kazimierz Lorenc

— Stacja Maszyn Analitycznych w
PPG
— Postęp techniczny na tle uchwał
IV Plenum Komitetu Centralnego
PZPR

— Wspomnienia— Henryk Koński
— Założenie linii niwelacyjnej w
północnej Nigerii — Andrzej Jaroński

— Pomiary miejskie w
Andrzej Jaroński

Zygmunt Dembek z Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego SGP, lat 83, zmar
ły 27 stycznia 1971 r. (zawiadomienie
nr 876); Władysław Poręba z Oddzia
łu Katowickiego SGP, lat 56, zmarły
1 lutego 1971 roku (zawiadomienie
nr 877); Ryszard Bieńkowski z Od
działu Stoleczno-Wojewodzkiego SGP,
lat 45, zmarły 12 lutego 1971 roku (za
wiadomienie nr 878); Romuald Bialy-

Kano —

— Uroczystość jubileuszowa.

Na zakończenie tego ciekawego wy
dawnictwa podano listę pracowników
zatrudnionych w Państwowym Przed
siębiorstwie Geodezyjnym od 20 lat,
to jest od roku 1950, zawierającą
71 nazwisk; listę pracowników, którzy
przepracowali w PPG ponad 15 lat,
zawierającą 63 nazwiska i listę pra
cowników zatrudnionych w PPG po
nad 10 lat, zawierającą 62 nażwiska.

Według nadesłanej informacji podajemy do wiadomości, że pracownicy Wo
jewódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń
Rolnych, na naradzie produkcyjnej,
która odbyła się w dniu 29 stycznia
1971 roku, podjęła uchwałę o przystą
pieniu do socjalistycznego współza
wodnictwa pracy o tytuł „Zakład Pra
cy Socjalistycznej” — dając tym wyraz
solidarności i poparcia dla uchwał VII
i VIII Plenum Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni
czej.

Wybrane problemy rozwoju geodezji
miejskiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geo
detów Polskich, na wniosek Sekcji
Geodezji Miejskiej
organizuje w
dniach 7 i 8 czerwca 1971 roku w Ra
domiu, w Sali Koncertowej Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, naradę
krajową na temat wybranych proble
mów rozwoju geodezji miejskiej. Ce
lem tej narady jest przedyskutowanie
wybranych problemów związanych z
rozwojem geodezji miejskiej, w szcze
gólności zaś ujęcie kierunków rozwo
ju na tle urbanizacji kraju, zależności
między działalnością służb geodezyj
nych a organami i jednostkami prezy
dium rady narodowej oraz znalezie
nia najbardziej optymalnych opraco
wań dokumentacyjnych i działań,
ułatwiających realizację zadań gospodarczo-technicznych w miastach.
Narada będzie miała charakter we
wnętrzny i stanowi drugą z cyklu
przygotowanych na XLV Konferencję
Naukowo-Techniczną na temat geo
dezji miejskiej, która ma się odbyć w
IV kwartale 1971 roku.
Na naradę będzie zaproszonych oko
ło 120 osób, a podstawą do dyskusji
na niej będą następujące referaty:
— Kierunki rozwoju ETO w geode
zji miejskiej — mgr inż. Andrzej Bień
kowski (WPGGK — Koszalin)
— Studia i badania naukowe w geo
dezji miejskiej — Stan i potrzeba —
mgr inż. J. Przybylski (WPGGK
Gdańsk)
<fEC

nicki,Birula, z Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego SGP, lat 71, zmarły 3 lu
tego 1971 roku (zawiadomienie nr 879).
KASA ZAPOMOGOWA

W miesiącu lutym nie zgłoszono
wniosków o udzielenie zapomóg bez
zwrotnych.

— Projektowanie i realizacja piono
wego ukształtowania terenów w mia
stach — inż. Waldemar Sztukiewicz
— Mapa Wielkoskalowa miasta w
świetle aktualnych potrzeb gospodar
czych (WPGGK — Bydgoszcz)
— Miejskie mapy problemowe —
mgr
inż.
Andrzej
Oyrzanowski
(WPGK — Szczecin)
— Kataster uzbrojenia terenu —
mgr inż. Zbigniew Rurkiewicz (WPG —
Warszawa)
— O nadzór geodezyjny w budow
nictwie miejskim — mgr inż. Tadeusz
Lipiec (PRN — Radom), mgr inż. Sta
nisław Napora (WPGGK — Kielce)
— Uwagi do organizacji terenów
miejskich — mgr inż. Bronisław Li
piński (MGK — Warszawa)
— Gospodarka terenami i ewiden
cja gruntów na terenie miast i osied
li — inż.
Bronisław
Pekowski
(WPGGK ·—- Bydgoszcz).

Pokaz najnowszych instrumentów
geodezyjnych firmy Carl Zeiss — Je

na. W dniu 10 marca 1971 roku sta
raniem Ministerstwa Gospodarki Ko
munalnej i Sekcji Geodezji Miejskiej
SGP odbył się pokaz i demonstracja
najnowszych instrumentów geodezyj
nych firmy Carl Zeiss z Jeny, dla pra
cowników służby geodezyjnej tego re
sortu i dla osób zainteresowanych. Na
pokaz składały się:

— informacja i demonstracja naj
nowszych instrumentów geodezyjnych
firmy Carl Zeiss z Jeny,
— dyskusja nad dotychczas produ
kowanymi i nowymi instrumentami,
— omówienie warunków importu
instrumentów (ceny nowych instru
mentów, terminy dostaw, wyposażenie
specjalne itp.).

W ramach pokazu odbyło się spot
kanie z konstruktorami demonstrowa
nych instrumentów geodezyjnych w
lokalu Biura VEB Carl Zeiss — Jena
JVarszawie przy ulicy Pięknej 31/37.

Cena zł 12.—

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 Stowarzyszenia 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

CZYTAJ I PRENUMERUJ
PRZEGLĄD GEODEZYJNY!

X

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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UKD 528.45:625.78
STRZAŁKOWSKI J. — Geodezyjna inwentaryzacja nowo
budowanych urządzeń podziemnych w m. Łodzi. — Prze
gląd Geodezyjny nr 3/1971.
Autor omawia uchwałę Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi
z 1969 roku, która nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek doko
nywania geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych bu
dowanych na obszarze miasta. Uchwała ta przewiduje wykonanie
pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń podziemnych po zakoń
czeniu ich budowy, przed zasypaniem.

UKD

PIANKO E. — Elektroniczna technika obliczeniowa w War
szawskim Przedsiębiorstwie
Geodezyjnym. — Przegląd
Geodezyjny nr 5/1971
W artykule opisano organizację i działalność zespołu ETO w WPG.
Podano wyposażenie techniczne ZETO, zatrudnienie, rytmiczność
i wartość produkcji, zasady wynagradzania, wskaźniki wykorzy-,
stania GEO-2, dalekopisów i systemów programów.

UKD 528.482:69.024.8

GOCAL J., SOŁTYS Μ. — Geodezyjne metody wyznacza
nia ugięć i wyboczeń dźwigarów dachowych — Przegląd
Geodezyjny nr 3/1971.
Autorzy zbadali dokładność 5 metod geodezyjnych stosowanych
w budownictwie dla wyznaczania strzałek ugięć i wyboczeń. Naj
wyższą dokładność pomiaru zapewniają: metoda niwelacji precy
zyjnej oraz metoda stałej prostej z użyciem teodolitu i linijki
milimetrowej. Obie metody wymagają jednak stałego dostępu do
badanych konstrukcji.

UKD 528.489:627.8(438.212)
RITTER A., RITTER K. — Prace geodezyjne wy,konywane
w latach 1965—1970 dla budującego się stopnia wodnego
We Włocławku. Przegląd Geodezyjny nr 5/1971.
W pracy przedstawione są wyniki następujących prac geodezyj
nych wykonywanych podczas budowy stopnia wodnego we Włoc
ławku: sprawdzanie pionowości ścian filarów działowych, sprawdza
niu ≡θbarytθw zasuw głównych, osiadanie reperów, osiadanie
obiektów ugięcia belek stropowych, osuwanie się 1 odkształcenia
skarp rzeki, dylatacje poszczególnych obiektów, nachylenia elek-
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Γeoge3ipιecκaH MHBeHτapM3aι∣πn hoBOCTpoeHHbIX ΠOg3eMHbIX COOpyHieHHli B Γ. JIθg3H.

Abtop paccMaτp∏Baeτ perneime Πpe3Mfl∏yMa Γopoflcκoro cθBeτa
r. JIθfl3∏ c 1969 rofla, κoτopoe oυH3biaaeτ Bee πpefl∏p∏HτιiH κ ncπoaHΘH1!K> Γeθflβ3HHeCK0⅛ MHBeHTapH3am∏J Π0fl3eMHbIX ycτpoiicτB coopy√κaewbix Ha τeppnτopnιt ropofla. ΠocτaHθB.πeHne πpeflycMaτpιιBaeτ HcnoriHeHne ιiHBeHτapn3anιi0HHbix ∏3MepeH∏ιi ∏0fl3eMHbix ycτPOHCTB πocfle OKOHiaHiM hx CTpOHTeflbCTBa ho πepefl 3acbiπκoii.
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ΠHHKO E.: 3jιeκτpoHHan BbiHiιcjιιιτejibHaH τexιιιικa b BapHiaBCKOM reofle3∏lιecκoM πpefl∏pππτHH

Przegląd Geodezyjny nr 5/1971 r.

B cτaτbe oπκcaHa opraH∏3an∏H H aeπτeabHθcτb rpyn∏bi oaeκTpOHHOH BbIHMCflHTeflbHOii TeXHHKH B BapmaBCKOM TeOfleSMHeCKOM
πpefl∏pnHτnn. Coo6meHO τexHH∏ecκoe OBopyflOBaHne OTfleaa 3BT,
3aHHTOCTb. PHTMHHHOCTb M CTOHMOCTb ∏POflyKflHH, ∏P∏HllHΠbI B03HarpaiKfleHHH, πoκa3aτejnt MC∏oab3θBaHMH 3Π,BM τnπa ΓEO-2, τeaeτaππepoB n cιtcτeM nporpaMM.

y,HK 528.482:69.024.8
ΓOIj(AJI Μ., COJITbIC Μ.:

Γeoge3MHecκπe Merogbi onpege··
JieHHH ∏POΓH0OB H BblnyHHBaHMM CTponHJI

Przegląd Geodezyjny nr 5/1971 r.

Abtopm MccfleflOBaflii tohhoctb πhth reofle3HHecκMX MeTOflOB
TipnMeHHeMbix b CTponTeflbCTBe flflH OnpefleneiniH cτpeaoκ npornBOß
n BbmyHHBaHHii. CaMyκ> Bbicoκyκ> tohhoctb M3MepeH∏½ OBecneHMBaκ>τ : Meτθfl πpeιι∏3ii0HH0M HHBefliipoBKn 11 Meτofl πocτoHHHθii npnMOM c yπoτpe6jιeHiιeM τeθflθππτa h MHΛflMMeτpoBθ½ a∏Heirκ∏. OBa
Meτθfla OflHaKOiK τpe6yκ>τ πoctohhhoγo ∏pιrcτy∏a κ MCCfleflyeMOii
κθHCτpyκu∏n.

y^K 528.489:627.8(438.212)
PJ1TTEP A., PHTTEP K.:
HeHHbie b rogax
y r. Bnoι∣jιaBκa

Γeoge3HHecκιιe pa6oτbi hctioji1965—1970 gjɪn cτpo∏meitcH nperpagbt

Przegląd Geodezyjny nr 4, 1971
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W dniu 13 stycznia 1971 r. odbyła się X Sesja Rady Geo
dezyjnej i Kartograficznej. Obradom przewodniczył prezes
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii mgr inż. B. Szmielew. W sesji wzięli udział członkowie Rady i osoby zapro
szone. Ogółem uczestniczyło w sesji 36 osób.
Głównym tematem obrad były zagadnienia wyposażenia
jednostek państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej
w sprzęt geodezyjny i gospodarki tym sprzętem. Ponadto
zgodnie z ustalanym porządkiem obrad Przewodniczący
Rady złożył informację o sposobie realizacji wniosków
uchwalonych na VIII Sesji Rady (27.X.1969 r.), dotyczących
dokształcania i doskonalenia kadr geodezyjnych, oraz na
IX Sesji Rady (27.VI.1970 r.) dotyczących geodezyjnych
instrukcji technicznych.
Wniesienie pod obrady Rady Geodezyjnej i Kartograwicznej zagadnień sprzętu geodezyjnego podyktowane było
troską o polepszenie stanu wyposażenia w ten sprzęt jed
nostek państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej,
działających w różnych resortach, oraz usprawnienie gospo
darki tym sprzętem dla umożliwienia wykonania przez
służbę geodezyjną zadań niezbędnych dla gospodarki na
rodowej.
Podstawą do dyskusji nad powyższymi zagadnieniami był
referat opracowany przez Główny Urząd Geodezji i Karto
grafii, przesłany członkom Rady i osobom zaproszonym.
W referacie tym naświetlono szereg problemów dotyczących
sprzętu geodezyjnego oraz przedstawiono wnioski do dal
szej działalności GUGiK, resortowych służb geodezyjnych
oraz innych zainteresowanych jednostek. W szczególności,
w referacie omówiono stan bazy technicznej w zakresie
sprzętu geodezyjnego i naświetlono zagadnienia: produkcji
sprzętu geodezyjnego ze szczególnym uwzględnieniem tak
zwanego sprzętu pomocniczego, jego modernizacji, typizacji,
normalizacji, bilansowania potrzeb, programowania produk
cji, importu, dystrybucji, koordynacji zakupów sprzętu
szczególnie kosztownego, ustalania potrzeb i wykorzystania
sprzętu w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego oraz
organizacji konserwacji i napraw tego sprzętu.
Szeroka dyskusja wywiązała się wokół zagadnienia kra
jowej produkcji i dostaw sprzętu geodezyjnego, a w szcze
gólności sprzętu pomocniczego. Aktualny stan i zamierzenia
w tym zakresie naświetlili zaproszeni na sesję przedstawi
ciele jednostek zajmujących się produkcją i dystrybucją
tego sprzętu. Z przedstawionych przez nich danych wyni
kało, że na przestrzeni ostatnich lat produkcja sprzętu geo
dezyjnego zaspokajała tylko część potrzeb krajowych.
Sytuacja ta została określona przez szereg dyskutantów jako
niepokojąca i trudna, wymagająca poprawy. Zwrócono przy
tym uwagę na rolę pomocniczego sprzętu geodezyjnego
w realizacji zadań gospodarki narodowej podkreślając, że
wprawdzie jest on sprzętem drobnym, lecz bez niego nie
jest możliwe wykonywanie podkładów geodezyjnych dla
projektów inwestycyjnych i zagospodarowania przestrzen
nego oraz obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych,
a ponadto innych prac inżynieryjnych z zakresu budow
nictwa, komunikacji, górnictwa, wodnych melioracji itp.

Dyskusja wykazała, że
1. Trudności w zakresie dcstaw podstawowego sprzętu
geodezyjnego, jakim są teodolity i niwelatory, powstały
w wyniku rozszerzenia przez Polskie Zakłady Optyczne do
staw tego sprzętu na eksport i ograniczenia ich na po
trzeby krajowe oraz wstrzymania w tym samym czasie
(z różnych przyczyn) przez Biuro Zbytu Sprzętu Pomiaro
wo-Kontrolnego „Merazet” w Poznaniu importu instrumen
tów geodezyjnych z NRD i Węgier, specjalizujących się
w tej produkcji w ramach porozumienia RWPG.
2. Trudności w zakresie dostaw pomocniczego sprzętu
geodezyjnego, jakim są taśmy, ruletki, łaty, tyczki, wskaź
niki, żabki itp., powstały w wyniku podjętych w 1968 r.
przez Ministerstwo Przemysłu Maszynowego decyzji o przer
waniu produkcji tego sprzętu przez Polskie Zakłady Optycz
ne i przekazaniu tej produkcji innym zakładom.
Na odoinku dcstaw teodolitów i niwelatorów sytuacja
powyższa ma ulec radykalnej poprawie, gdyż od 1971 r.
przewiduje się przeznaczenie prawie całej produkcji PZO
w tym zakresie na zaspokojenie potrzeb krajowych, zaś
eksport będzie minimalny. Poprawa ma nastąpić także
w dostawach węgielnie produkowanych przez PZO.
Na odoinku dostaw pomocniczego sprzętu geodezyjnego
nie przewiduje się w 1971 r. polepszenia sytuacji w związku
ze zmianą producenta sprzętu metalowego. Produkcja taśm
i ruletek, którą przejęły w 1968 r. z PZO na okres przej
ściowy Zakłady Materiałów Magnetycznych „Polfer” w War
szawie, ma być ostatecznie wstrzymana w tych zakładach
z dniem 1.IV.1971 r., a kolejnym producentem tego sprzętu
będą Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego w Gorli
cach (woj. rzeszowskie). Z uwagi na konieczność przekaza
nia i uruchomienia produkcji powyższego sprzętu, nastąpi
przerwa w produkcji na ckres jednego kwartału i zmniej
szenia jej w następnych dwóch kwartałach 1971 r. Na od
cinku produkcji pozostałego sprzętu metalowego, to jest
pionów, żabek, wskaźników do taśm itp., którą podejmują
Zakłady w Gorlicach, istnieją pewne trudności w jej uru
chomieniu.
W produkcji tyczek, łat i Szkicownikow, przejętej z PZO
cd dnia 1.1.1969 r. przez Zakłady Meblarskie Przemysłu
Terenowego w Tarnobrzegu, ma nastąpić w 1971 r. pewien
wzrost w porównaniu do produkcji w ubiegłym roku, jed
nak na tym odcinku istnieją znaczne trudności w zapew
nianiu dobrej jakości tego sprzętu z powodu przydziałów
nieodpowiedniej jakości tarcicy sosnowej i braku odpo
wiedniego sprzętu do wyrobu tyczek.
Z wyjaśnień przedstawicieli przemysłu i handlu wyni
kało, że produkcja sprzętu geodezyjnego w 1971 r. zaspokoi
potrzeby odbiorców w około 50%.
W dyskusji zwrócono uwagę, że produkcja pomocniczego
sprzętu geodezyjnego nie jest preferowanym kierunkiem
działalności zakładów przemysłu terenowego i pod wzglę
dem materialnego zainteresowania pracowników znajduje
się na ostatnim miejscu. W związku z tym zgłoszono po
stulaty o nadanie tej produkcji priorytetu i uznanie jej
za antyimportową i rynkową. Ponadto wyjaśniono, że
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w związku z decyzją o przeniesieniu produkcji pomocnicze
go sprzętu geodezyjnego do przemysłu terenowego w woje
wództwie rzeszowskim, GUGiK już w 1969 r. wystąpił do
resortu przemysłu maszynowego z odpowiednimi postula
tami w sprawie zabezpieczenia dostaw tego sprzętu i otrzy
mał zapewnienie, że poważniejszych zakłóceń w dostawach
nie będzie. Głosem odosobnionym w dyskusji, nie popar
tym przez innych uczestników, była propozycja zorganizo
wania przez GUGiK własnej wytwórni sprzętu geodezyj
nego.
W związku z powyższym stanem Rada Geodezyjna i Kar
tograficzna uznała za celowe, aby GUGiK naświetlił ponow
nie Ministrowi Przemysłu Maszynowego i Przewodniczące
mu Komitetu Drobnej Wytwórczości stan produkcji sprzętu
geodezyjnego w kraju w porównaniu z potrzebami oraz
znaczenie tego sprzętu dla realizacji wielu zamierzeń gos
podarczych, prosząc o zapewnienie odpowiedniej pod wzglę
dem rodzaju ilości i jakości produkcji tego sprzętu.
Jednocześnie Rada uznała za niezbędne zawarcie poro
zumienia między GUGiK a zjednoczeniami zajmującymi się
produkcją i zbytem sprzętu- geodezyjnego w sprawach bilan
sowania potrzeb, określania rodzaju i wielkości produkcji
oraz kontraktowania i dystrybucji tego sprzętu. Pomadto
Rada uznała za konieczne wzmocnienie roli koordynacyjnej
GUGiK i uzależnienie planów produkcji krajowej sprzętu
geodezyjnego od opinii GUGiK oraz zapewnienie jego wpły
wu na rozdział sprzętu geodezyjnego. Prace w zakresie
modernizacji sprzętu geodezyjnego powinien prowadzić In
stytut Geodezji i Kartografii wspólnie z zakładami prze
mysłowymi, w ramach uprawnień w zakresie typizacji
i normalizacji tego sprzętu.
W toku dalszej dyskusji poruszono zagadnienie importu
sprzętu geodezyjnego i wyjaśniono przyczyny niedostatecz
nych w ubiegłych latach dostaw instrumentów geodezyj
nych produkcji zakładów Zeissa (NRD) i MOM (Węgry).
Wobec głosów, aby braki w sprzęcie pomocniczym uzupeł
nić w 1971 r. w drodze jego importu wyjaśniono, że nie
jest to możliwe, gdyż dewizy są potrzebne na zakup sprzę
tu instrumentalnego nie produkowanego w kraju, natomiast
problem tych braków powinien być rozwiązany w drodze
produkcji krajowej. Na zakup części zamiennych do napra
wy sprzętu Biuro Zbytu ,,Merazet” posiada zawsze rezerwę
dewizową.
Szereg uczestników sesji stwierdziło, że na odcinku wy
posażenia wyższego szkolnictwa geodezyjnego w sprzęt
geodezyjny, fotogrametryczny, fotoreprodukcyjny i pomia
rowo-kontrolny sytuacja jest niezadowalająca, w związku
z czym Rada zgłosiła postulat, aby Prezes GUGiK wystąpił
do Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z prośbą
o spowodowanie poprawy tego stanu, ze specjalnym uwzglę
dnieniem sprzętu importowanego.
Rada uznała, że IGiK powinien dążyć do rozszerzenia
działalności działu mechaniczno-konstrUkcyjnego dla zwię
kszenia usług w zakresie budowy prototypów i produkcji
jednostkowej specjalistycznego sprzętu geodezyjnego przyj
mując, że rozszerzenie tej działalności będzie możliwe naj
wcześniej od 1972 r.
Wyrażono ponadto pogląd, że w powyższej produkcji do
świadczalnej mogłyby pomóc gospodarstwa pomocnicze wyż
szych uczelni.
W celu usprawnienia planowania potrzeb i gospodarki
sprzętem w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego GUGiK
i resortowe służby geodezyjne powinny wydać dla podle
głych sobie jednostek normatywy rodzajowe sprzętu geo
dezyjnego dla poszczególnych asortymentów robót geode
zyjnych (w dostosowaniu do geodezyjnych przepisów tech
nicznych).
Wyrażono pogląd, że każde z okręgowych przedsiębiorstw
mierniczych powinno być wyposażone w kilka taśm pre
cyzyjnych z pcdziałką milimetrową do pomiarów realizacyj
nych oraz w komplet metrów normalnych do sprawdzania
przymiarów i wytyczania żądanych wielkości.
Rada uznała za niezbędne kontynuowanie przez GUGiK
międzyresortowej działalności koordynacyjnej w zakresie

zakupów elektronicznych ,specjalistycznych maszyn cyfro
wych, dużych aparatów reprodukcyjnych i pras offsetowych
oraz sprzętu fotogrametrycznego i sprzętu geodezyjnego
o wysokich dokładnościach dla potrzeb jednostek państwo
wej służby geodezyjnej i kartograficznej, biorąc pod uwagę
ich optymalne wykorzystanie.
Stwierdzono także potrzebę zorganizowania komisowej
sprzedaży używanych instrumentów geodezyjnych wycofy
wanych z produkcji geodezyjnej a przydatnych do innych
mniej dokładnych prac pomiarowych i wysunięto propo
zycję, aby GUGiK zwrócił się w tej sprawie do Biura
Obrotu Maszynami i Surowcami BOMIS, które zajmuje
się tego rodzaju działalnością.
Zwrócono uwagę na brak dostatecznej informacji dla
jednostek służby geodezyjnej o możliwościach nabycia
sprzętu geodezyjnego z zakresu nowości, w związku z czym
uznano, aby niezależnie od informacji techniczno-handlo
wej, prowadzonej przez Biuro Zbytu „Merazet” — IGiK
wprowadził takie informacje w wydawanym przez siebie
Informatorze Branżowego Ośrodka Informacji Technicznej
i Ekonomicznej.
Szereg wniosków uchwalonych przez Radę dotyczył kon
serwacji i remontów sprzętu geodezyjnego. W szczególności
uznano, że GUGiK powinien znowelizować instrukcję o planowo-zapobiegawczych remontach sprzętu geodezyjnego
i wprowadzić ją jako instrukcję branżową. We wszystkich
większych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego służb
resortowych (przedsiębiorstwach) powinny być zorganizo
wane komórki konserwacji i remontów bieżących sprzętu
geodezyjnego. W wytypowanych jednostkach posiadających
odpowiednie warunki należałoby zorganizować rejonowe
komórki konserwacyjno-remontowe, zdolne do przeprowa
dzania remontów średnich i głównych dla wszystkich jed
nostek wykonawstwa geodezyjnego, położonych w rejonie
oraz remontów bieżących dla małych komórek geodezyjnych,
nie posiadających służby konserwacyjno-remontowej. Uzna
no, że kciordynacją zamierzeń w tym zakresie powinien zająć
się GUGiK, a wnioski co do możliwości zorganizowania
takich komórek powinny złożyć służby resortowe.
Ponadto Rada stwierdziła potrzebę wystąpienia przez
GUGiK do centralnych władz spółdzielczości pracy w spra
wie utworzenia w wytypowanych miastach wojewódzkich
spółdzielczych punktów usługowych w zakresie konserwacji
i remontów sprzętu geodezyjnego. Uznała także ona potrze
bę zwiększenia usług Laboratorium Sprzętu Państwowego
Przedsiębiorstwa Geodezyjnego na rzecz innych jednostek
wykonawstwa geodezyjnego. W resortowych służbach geo
dezyjnych posiadających duże i liczne jednostki wykonaw
stwa geodezyjnego należałoby zorganizować centralne
zaopatrywanie komórek konserwacyjno-remontowych w czę
ści zamienne i smary.
Ostatnią grupę zagadnień, na którą Rada skierowała
uwagę, były sprawy szkolenia. Uznano za konieczne roz
szerzenie szkolenia pracowników jednostek służby geode
zyjnej w zakresie posługiwania się nowoczesnym sprzętem,
organizując je w ramach studiów podyplomowych w szko
łach wyższych i w formie kursów Stowarzyszenia Geodetów
Polskich oraz potrzebę kontynuowania szkolenia w jednost
kach wykonawstwa geodezyjnego w zakresie konserwacji
i remontów sprzętu geodezyjnego.
Szereg zadań wynikających z wniosków uchwalonych
przez Radę Geodezyjną i Kartograficzną na X Sesji jest
już w trakcie realizacji.

*
Ostatnio Ministerstwo Przemysłu Maszynowego postano
wiło utrzymać produkcję pomocniczego sprzętu geodezyjne
go metalowego w Warszawie w PZO.

Inż. Tadeusz Dulski
Sekretarz Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP

— jest obowiązkiem każdego geodety
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Mgr inż. MARIAN SZYMAÑSKI
Warszawa

Sesja Komitetu Permanentnego FIG
Budapeszt 17—22.VIII. 1970 r.

Zgodnie z przyjętą przez FIG zasadą, jednocześnie z sesją
Komitetu Permanentnego odbywała się międzynarodowa
konferencja naukowo-techniczna na temat metod i instru
mentów stosowanych obecnie bądź proponowanych do za
stosowania w geodezji, ale o tym szczegółowo poinformują
inni koledzy skupiający swą uwagę na obserwacji tej
właśnie konferencji.
Natomiast jeśli idzie o sesję Komitetu Permanentnego, to
jej przebieg wyraźnie znamionował zbliżający się kongres
FIG. Świadczyły o tym dość liczne problemy organizacyjne
Federacji, propozycje zmian statutowych, informacje o sta
nie przygotowań poszczególnych grup i komisji roboczych.
Niesposob omówić tutaj wszystkich spraw, które były dys
kutowane na forum sesji, toteż ograniczę się w niniejszym
sprawozdaniu jedynie do zagadnień dla nas najistotniejszych
i najciekawszych.
Posiedzeniu Komitetu Permanentnego przewodniczył pre
zydent Federacji prof, dr inż. Heinz Draheim. Ze strony
polskiej w posiedzeniu brali udział koledzy: prof, dr inż.
Tadeusz Lazzarini — przewodniczący delegacji, mgr inż.
Janusz Brejt, mgr inż. Paweł Niemczyk, mgr inż. Marian
Szymański i mgr inż. Roman Włodarczyk.
Sprawozdanie sekretarza generalnego FIG kol. Richarda
Meyera zawierało na wstępie bardzo pozytywną ocenę dzia
łalności poprzedniego Biura FIG, którym — jak wiadomo —
kierowali Anglicy i które miało swą siedzibę w Londynie.
Biuro to osiągnęło znaczne sukcesy zarówno w organizacji
i rozwiązywaniu problemów naukowych, powiększaniu licz
by członków Federacji jak i w dziedzinie nawiązania licz
nych i poważnych kontaktów międzynarodowych.
Obecne Biuro, mające swą siedzibę w Wiesbaden (NRF),
postanowiło kontynuować i dalej rozwijać dotychczasową
owocną pracę FIG. Szczególny zaś nacisk w swej działal
ności położyć na aktywizację i wciągnięcie do pracy w Fe
deracji młodych geodetów.
W zakresie dotychczasowych kontaktów międzynarodo
wych, godne podkreślenia według słów Sekretarza General
nego FIG, jest:
1. Przyjęcie FIG w dniu 26 maja 1970 r. w poczet akre
dytowanych przy ONZ organizacji nierządowych.
2. Nawiązanie ściślejszych kontaktów z FAO.
3. Wzrost członków FIG. Obecnie, po zaakceptowaniu
przez Komitet Permanentny dwóch nowych kandydatur,
a mianowicie: australijskiego Commonwealth Institute of
Valuers (jest to już drugie stowarzyszenie australijskie,
będące członkiem FIG) oraz Surveyors Institute z Cejlonu,
do FIG należy w sumie 40 członków oraz 10 członków ko
respondentów.
Biuro FIG nawiązało ponadto jeszcze nowe kontakty
z szeregiem innych krajów, między innymi z ZSRR, Japo
nią, Pakistanem, Brazylią. Peru i Meksykiem, pragnąc
pozyskać te kraje na członków Federacji.
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego zawierało ponadto:
ocenę postępu prac na odcinku przygotowania się do kon
gresu, problemy młodzieżowe, zaawansowanie w przygoto
waniu słownika międzynarodowego, propozycje nagrody
kongresowej dla młodego geodety itp.
Komitet zaakceptował kalendarzyk następnych posiedzeń
Koimitetu Permanentnego oraz kongresów.
Komitet Permanentny odbędzie swe posiedzenia:
— w roku 1972 (6 kwietnia) w Tel Avivie (Izrael),
— w roku 1973 (3—6 kwietnia) — w Canberra (Australia),
— w roku 1975 (brak daty) w Helsinkach (Finlandia),
— w roku 1976 (brak daty) w Lagos (Nigeria),
— w roku 1978 (brak daty) w Paryżu (Francja),
Kongresy’ FIG odbędą się:
— w roku 1974 (wrzesień) — w Waszyngtonie (USA),
— w roku 1977 (brak daty) — w Sztokholmie (Szwecja)

Decyzja co do wyboru kraju i miasta, w którym odbę
dzie się kongres Federacji w roku 1980 zapadnie na posie
dzeniu Komitetu Permanentnego w Tel Avivie, w kwietniu
1972 r. Kandydaturę na podjęcie się organizowania Kongre
su w roku 1980, a zatem i kierowania pracą Biura FIG
w latach 1979—1981, zgłosiła Bułgaria. Została ona poparta
przez wszystkie kraje naszego obozu, jak również dość przy
chylnie przyjęta przez szereg innych krajów.
W dyskusji na posiedzeniach Komitetu Permanentnego
rozpatrywane były dwa inne jeszcze wnioski Stowarzysze
nia Geodetów Bułgarskich. Jeden dotyczył dokładnej inter
pretacji statutu FIG w zakresie możliwości należenia do
Federacji więcej niż jednego członka z danego państwa
(czy kraju). Problem ten wiąże się dość ściśle z przyjęciem
do FIG geodetów z NRD. Sprawę tę odłożono, choć już
cbecniie wiadomo, że po ostatnich zmianach w sytuacji po
litycznej, stanowisko Biura FIG jest przychylne pozytyw
nemu rozwiązaniu sprawy.
Drugi wniosek Bułgarów dotyczył powiększenia liczby
wiceprzewodniczących Federacji (obecnie jest trzech). Wnio
sek ten nie został przyjęty jedynie ze względów finanso
wych. Ponieważ — jak wyżej wspomniano — Biuro prze
nosi się na następną kadencję do USA, przejazdy jednego
jeszcze więcej członka tego Biura, nie mieszkającego w Sta
nach (na koszt FIG) poważnie osłabiłyby fundusze Fede
racji. Uznając jednak pewne racje kolegów bułgarskich za
słuszne, Komitet postanowił, że na posiedzenia Biura odby
wające się podczas spotkań Komitetu, zapraszani będą
przedstawiciele kraju, na terenie którego posiedzenie to
ma miejsce.
Tematem istotnym i przyjętym przez wszystkich z aplau
zem była sprawa nagrody kongresowej dla młodego geo
dety. Szczegółową informację na ten temat zamieszczono
w zeszycie nr IlzPG z 1970 roku.
Omawiano również sprawę podjętego na wniosek Stowa
rzyszenia Geodetów Niemieckich (NRF) i Instytutu Geode
zji Stosowanej (IfAG) z Frankfurtu, opracowania trójjęzycznego (niemiecki-angielski-francuski) specjalnego słow
nika FIG. Biuro apelowało do poszczególnych stowarzyszeń
członkowskich o udział w tych pracach specjalistów poli
glotów. Oczekuje się zakończenia prac nad tym słownikiem
jeszcze przed rozpoczęciem się tegorocznego Kongresu.
Dyrektor XIII Kongresu FIG, dypl. inż. Peter Szmitt, zło
żył szczegółowe sprawozdanie z przygotowań do Kongresu.
Odbędzie się cn w dniach 1—10 września w Wiesbaden,
w tym samym okresie, kiedy Stowarzyszenie Geodetów
Niemieckich (DVfV-NRF) obchodzić będzie IOO-Iecie swego
istnienia.
Protektorat nad XIII Kongresem FIG objął prezydent
Republiki dr Heinemann. Przewiduje się, że podczas Kon
gresu odbędzie się 58 posiedzeń roboczych z zakresu róż
nych dziedzin nauk geodezyjnych, przygotowanych przez
9 działających w FIG komisji specjalistycznych. Zorgani
zowane będą również 4 wystawy:
— instrumentów i przyrządów geodezyjnych,
— najnowszych międzynarodowych rozwiązań geodezyj
nych,
— historii map i instrumentów geodezyjnych,
— filatelistyczna.
W czasie trwania Kongresu, jak również po jego zakoń
czeniu, odbędzie się szereg wizyt technicznych oraz róż
nych wycieczek turystycznych.
W dalszej części posiedzenia sprawozdania z przygotowań
do XIII Kongresu FIG przedsta_wiali przewodniczący grup
oraz komisji.
Delegacja polska — jak zwykle — wniosła znaczny wkład
w prace Komitetu oraz poszczególnych komisji, spotykając
się z uznaniem i dobrą oceną wśród członków innych,
uczestniczących w obradach delegacji.
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Mgr inż. WACŁAW KWIECIEŃ
Toruń

Mikołaja Kopernika związki z geodezją
Zbliża się 500-lecie urodzin wielkiego astronoma a Toruń,
miasto Jego urodzenia, przygotowuje się do uroczystych
obchodów kopernikowskich.. Chcialbym w tym miejscu ja
ko geodeta złożyć skromny hołd genialnemu twórcy nowej
teorii budowy świata, który utorował drogę rozwojowi
nauk technicznych, a wśród nich i geodezji.
Mikołaj Kopernik był uczonym o wszechstronnych zain
teresowaniach i wszechstronnej wiedzy. Zajmował się głów
nie obserwacjami nieba, ale i nieobce m∙u były sprawy
„ziemskie” związane z działalnością lekarza, ekonomisty,
matematyka, komisarza ziemskiego, komendanta twierdzy
Olsztyn, konstruktora urządzeń technicznych i geodety.
Mikołaj Kopernik rozpoczął studia w Akademii Kra
kowskiej w roiku 1491. Studiował dogłębnie nauki ścisłe,
a geometria Euklidesa była dla niego prawdziwą rewelacja.
Powtarzał często: „do nauki astronomii konieczna jest zna
jomość całego Euklidesa” ɪ).
Nauka geometrii opierała się wówczas między innymi na
pierwszym wydanym w Polsce podręczniku geometrii
praktycznej pt. „Geometria Regis”. Autorem tego podręcz
nika, który ukazał się w 1450 roku był Marcin Król z Żu
rawicy, wybitny astronom, matematyk, lekarz i geodeta.
Opis miernictwa praktycznego zawartego w „Geometrii
Regis” nie był obcy młodemu adeptowi sztuki astronomicz
nej. Zdobyte w tym zakresie wiadomości uzupełnił w okre
sie studiów we Włoszech, a następnie zastosował praktycz
nie w późniejszych swych pracach na Warmii.
Główne dzieło Kopernika o obrotach ciał niebieskich —
„De revolutionibus orbium coelestium”, ukazało się w 1543
roku. Można powiedzieć, że Kopernik stworzył podwaliny
do powstałych w późniejszych czasach zasad mierzenia
dowolnych odległości na ziemi przez to, że w sposób jasny
i prosty sprecyzował związki między kątami i bokami trój
kąta sferycznego. Zasady swej trygonometrii płaskiej i sfe
rycznej podał w 13 i 14 rozdziale I księgi.
Od Kopernika również wywodzi się stwierdzenie istnie
nia ruchu przyśpieszonego ciał spadających. Odkrycie to
wskazało drogę Galileuszowi, który w 1602 roku pomierzył
wielkość przyśpieszenia ziemskiego. Dalszym stwierdze
niem Kopernika, logicznie związanym z poprzednim, jest
pierwsza wzmianka na świecie o powszechnym ciążeniu.
Podając, że kształt Ziemi jest okrągły i związany z wiel
kością siły ciążenia, nie przypuszczał nawet, że oto powstaje
nowa gałąź geodezji zwanej grawimetrią.
Rówieśnikiem i przyjacielem Kopernika z okresu studiów
krakowskich był kartograf polski Bernard Wapowski.
Wspólne studia, pokrewne zainteresowania i poglądy stwa
rzały na przestrzeni lat warunki do współpracy, wymiany
doświadczeń i odkryć.
Bernard Wapowski wydał mapę Sarmacji, a w roku 1526
mapę Polski w skali 1 : 1 000 000, o wyjątkowej dokładności
jak na ówczesne czasy. Błędy w szerokości geograficznej
nie przekraczały wielkości 10 minut, a w długości —
20 minut1
2).
Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie Mikołaj Kopernik
dostarczał Wapowskiemu wielu cennych materiałów geode
zyjnych i kartograficznych dotyczących terenów Warmii.
Już bowiem w 1519 roku istniała opracowana przez Ko
pernika stara mapa ,,Topographica descriptio”, którą posłu
giwano się jako urzędowym dokumentem przy rozstrzyga
niu sporów o prawo rybołówstwa na terenie części Zalewu
Wiślanego3). Informacje uzyskane z tej dokumentacji były
niewątpliwie pomocne Wapowskiemu przy opracowaniu
mapy Polski odnośnie do północnych jej obszarów. Poza tym
na wysoką dokładność mapy wpłynęło w sposób zasadni
1) Kopernik — Jeremi Wasiutynski — 1939 r. str. 43, str. 465—467.
2) Zarys Kartografii — J. Szaflarski, str. 97, 1955 r.
3) Mikołaj
1953 r.
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czy ustalenie przez Kopernika pierwszego południka środ
kowego dla naszego kraju.
Od początku swych studiów zajmował się Kopernik
astronomią praktyczną, ustalając położenia geograficzne
interesujących go miast. Znajomość tych danych była mu
nieodzownie potrzebna do obserwacji nieba, a z drugiej
strony do porównywania swych wyników z opublikowany
mi rezultatami obserwacji dokonanych przez swych odle
głych w czasie poprzedników.
Dla zaspokojenia dumy narodowej poprowadził własny
południk i to na 150 lat przed wyznaczeniem południka
francuskiego Dunkierka — Paryż — Amiens. Na podstawie
szeregu obserwacji stwierdził, że południk, na którym leży
Kraków, przebiega na wschód od Fromborka w odległości
około 15 minut. Miejsce to nazwał Wschowem4). Szerokość
geograficzną Fromborka i miejsca Wschow określił na:
φ = 54o19'30"

Faktyczna szerokość geograficzna Fromborka według póź
niejszych pomiarów dokonanych za pomocą nowoczesnych
narzędzi geodezyjnych wyniosła:
54021'34"
Wyniki dokonanych obserwacji są zdumiewająco dokładne,
biorąc pod uwagę prymitywność narzędzi. Kopernik nie
znał lunety, która została wynaleziona przez Galileusza
w 60 lat po jego śmierci.
Posługiwał się własnoręcznie zrobionymi z drzewa na
rzędziami, jak: instrument paralaktyczny zwany „triquerium”, czy też kwadrami oraz „dioptria” do pomiarów
niwelacyjnych.
Z korespondencji Kopernika z jego uczniem Joachimem
Retykiem dowiadujemy się o szerokim zakresie zainte
resowań geodezyjnych Mikołaja Kopernika. Okazuje się, żc
wykonywał on pomiary z zakresu geodezji niższej jak po
miary odległości, z jednoczesnym określaniem kierunków
i wyznaczaniem kątów przy użyciu busoli.
Mikołaj Kopernik jako administrator kapituły zajmował
się akcją kolonizacyjną wsi warmińskiej. Osadzał na opu
stoszonych wsiach chłopów przybywających z Mazowsza.
Ostatnio ukazała się publikacja pt. „Mikołaja Kopernika
lokacje łanów opuszczonych”5). Z dokumentacji tej wyła
nia się postać wielkiego astronoma całym sercem oddanego
potrzebom najuboższej ludności wiejskiej. W zapisach loka
lizacyjnych nie ma wprawdzie mowy o pomiarach, czy też
o rozgraniczeniach gruntów, ale nie można sobie wyobrazić,
aby nadanie ziemi przybyłemu z odległych stron osadni
kowi odbywało się bez wskazania kopców granicznych.
Spisywany wówczas akt lokalizacyjny, to coś w rodzaju
dzisiejszego aktu nadania. Przydzielane były całe gospo
darstwa tak zwane „łany” (łan był równy 16,8 ha). Zda
rzały się wypadki przydzielania części łanu. Związane to
było z pomiarem i określeniem nowej powierzchni.
Na stronie 104 wspomnianej dokumentacji znajdujemy
sprawozdanie dotyczące zapisu łąki należącej dawniej do
gospodarstwa młyńskiego Kynappel, na rzecz gminy Nowy
Dwór.
„Przeto ja, Mikołaj Kopernik, administrator, odbywszy
nad tym naradę z Czczigodna Kapitułą, za Jej zgodą i po
nieważ za tym przemawiały pewne względy, łan ten
wspomnianej gminie przywróciłem i nowo zapisałem”.
Do dnia dzisiejszego wreszcie przetrwały resztki urządzeń
wodociągowych w wypalonej wieży znajdującej się na te
renie starego młyna we Fromborku. Istnieje również zamu4) J. Dubickij — Mikołaj Kopernik kak vrace, geografe, geometre,
diplomate i filosofe astronome. 400 Ietija. Ryga, 1873 r.

5) Mikołaja Kopernika lokacje łanów opuszczonych. Wydawnictwo
Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie, 1970 r.

Iony kanał, którym kiedyś płynęła woda od rzeczki Baudy.
Długość kanału wynosi około 4970 m, a szerokość 5 metrów.
Budowa kanału i wodociągów sięga czasów Kopernika.
Zdecydowana większość badaczy przypisuje budowę tego
obiektu Mikołajowi Kopernikowi.
W 1618 roku pierwszy polski kopernikolog, matematyk
i geodeta, Jan Brożek, podaje o istnieniu pamiątkowej ta
blicy znajdującej się na wieży wodociągowej. Tablica ta
zawierała napis łaciński, który w tłumaczeniu Leona Zien
kiewicza6) brzmi następująco:
„Tutaj wody podbite zmuszone zostały
Płynąć na wysokości, aby tam mieszkańców gasiły
pragnienia.
Czego odmówiła przyroda, tego sztuką dokonał Kopernik
ten czyn jedyny, obok innych rozgłosi sławę Jego".

B. Orłowski w swej publikacji6) z całą pewnością twier
dzi, że tablica została wmurowana dopiero w 1735 roku
i że w czasie pobytu Brożka nie istniała.

Dowodem ma być zachowany w aktach kapituły rachu
nek za osadzenie tablicy w 1735 roku. Na pewno jest to
dokument jednoznaczny tylko, że może on odnosić się do
opłaty za czynności związane z ponownym osadzeniem ta
blicy.
Legenda przypisuje Mikołajowi Kopernikowi budowę
wodociągów i w innych miastach Warmii i Mazur. Jak
w każdej legendzie tak i w tej jest zapewne część prawdy,
albowiem budowniczowie tych urządzeń wzorowali się
najprawdopodobniej na pomyśle Kopernika i zbudowanym
pod koniec XV wieku wodociągu we Fromborku.
Choć więc Mikołaj Kopernik jako astronom jedynie mar
ginesowo zajmował się „sprawami ziemskimi”, jednakże
twórczość jego i w tym zakresie była wszechstronna.

6) B. Oriowski — Kopernik nie budował wodociągu we Fromborku, 1959 r.

Dr inż. ZENON KAŹMIERCZAK. mgr inż. JAN KŁOPOTOWSKI
Warszawa

Scalenia gruntów jako zasadniczy problem w dziedzinie
ulepszania gospodarki ziemią w województwie warszawskim
Pełne wykorzystanie użytków rolnych, podstawowego
przecież środka produkcji w rolnictwie, ma szczególne zna
czenie w warunkach województwa warszawskiego jako nie
odłączny składnik ogólnego procesu intensyfikacji rolnictwa.
Województwo warszawskie bowiem jako największe w Pol
sce (około 2,1 min hektarów użytków rolnych, co stanowi
prawie 10% ogółu użytków rolnych w kraju) ponosi ono du
żą odpowiedzialność za poziom średnich wyników całego na
szego rolnictwa. O znaczeniu rezultatów osiąganych w pro
dukcji rolnej tego regionu świadczy między innymi udział
województwa warszawskiego w krajowym skupie produk
tów rolnych.
I tak na przykład, w 1969 r. rolnictwo województwa
warszawskiego dostarczyło około 8% ogólnokrajowej
masy towarowej zbóż, około 11% produkcji towarowej
żywca ogółem· (w tym żywca wieprzowego około 15%),
ponad 13% produkcji mleka, ponad 11% ziemniaków oraz
ponad 20% produkcji towarowej owoców i warzyw.
Jest rzeczą oczywistą, że w rolnictwie województwa
warszawskiego tkwią jeszcze znaczne rezerwy, których
uruchomienie pozwoli z pewnością na uzyskiwanie dużo
lepszych wyników produkcyjnych.
O istnieniu takich rezerw świadczyć może na przykład
znaczne zróżnicowanie ogólnego poziomu produkcji rolnej
w poszczególnych powiatach, a nawet grupach gospo
darstw oraz niższy od przeciętnego w kraju stopień zainwe
stowania na 1 hektar użytków rolnych (szczególnie w ta
kich- dziedzinach jak melioracje, budownictwo inwentar
skie i gospodarcze).
Tezy o istnieniu w rolnictwie woj. warszawskiego re
zerw produkcyjnych nie może podważyć nawet fakt, że
naturalne warunki glebowo-przyrodnicze są przeciętnie
gorsze niż średnio w kraju. Tak zwany wskaźnik boni
tacji gleb (określony λvedlug instrukcji Ministerstwa Fi
nansów nr 3/65 w sprawie zakładania i prowadzenia gro
madzkich ksiąg gospodarczych) dla woj. warszawskiego
wynosi 0,91, podczas gdy dla całego kraju — 0,95 (gleby
klasy IV mają wskaźnik 1,0 gleby dla klas wyższych
i niższych odpowiednio wyższe lub niższe wskaźniki bo
nitacji).
Wielkość podanego wyżej wskaźnika bonitacji gleb dla
woj. warszawskiego dowodzi, że region mazowiecki ma
naturalne warunki glebowo-przyrodnicze podobne do wa
runków województw: koszalińskiego, poznańskiego i zie
lonogórskiego. Porównanie zaś wyników produkcji rolnej
między tymi województwami nasuwa oczywisty wniosek,

że rolnictwo mazowieckie może i powinno uzyskiwać -wy
niki znacznie lepsze, szczególnie w dziedzinie produkcji
zbóż i pasz oraz w hodowli bydła, pod warunkiem pod
niesienia na wyższy poziom ogólnej kultury rolnej.
Produkcja rolnicza w woj. warszawskim opiera się
przede wszystkim· na gospodarstwach indywidualnych,
które w swoim władaniu mają prawie 94% ogólnej po
wierzchni użytków rolnych. Z faktu tego wynikają okre
ślone konsekwencje dla rolnictwa woj. warszawskiego,
szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę, że średnio
w kraju gospodarstwa indywidualne obejmują około 84%
powierzchni użytków rolnych.
Charakterystyczną cechą gospodarstw indywidualnych
w woj. warszawskim jest znaczne zróżnicowanie ich śred
niej powierzchni w poszczególnych powiatach. Dla przy
kładu średnia powierzchnia użytków rolnych indywidualnego
gospodarstwa w powiecie piaseczyńskim wynosi 2,25 ha,
podczas gdy w powiecie przasnyskim 8,06 ha. Generalnie,
w powiatach podwarszawskich występują małe powierzch
niowo gospodarstwa (duże nasilenie gospodarstw robotnikochłopów), specjalizujące się w produkcji warzywno-owo
cowej.
W latach 1956—1963 ze szczególnym nasileniem wystą
piło w sektorze gospodarki indywidualnej zjawisko nad
miernego rozdrabniania gospodarstw rolnych. Po ukazaniu
się w roku 1963 przepisów prawnych ograniczających po
działy gospodarstw rolnych wyraźnie dało się odczuć za
hamowanie tego niekorzystnego z punktu widzenia pro
dukcji rolnej zjawiska. Najmniejsze zahamowanie procesu
rozdrabniania gospodarstw notuje się w powiatach pod
warszawskich oraz w rejonach większej koncentracji inwe
stycji przemysłowych. Najbardziej zaś ograniczenia po
działu gospodarstw dały się odczuć w takich powiatach,
jak: Garwolin, Łosice, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka,
Siedlce, Sokołów, co jest tym bardziej korzystne, że w po
wiatach tych występowała i nadal jeszcze występuje kon
centracja gruntów położonych w szachownicy.
Wzrost liczby gospodarstw większych obszarowo w ogól
nej strukturze gospodarstw rolnych niesie ze sobą okre
ślone, korzystne z punktu widzenia produkcji rolnej, ten
dencje. W miarę wzrostu bowiem średniego obszaru, gos
podarstwa rolne wykazują większy udział zbóż w struk
turze zasiewów, co zwiększa produkcję towarową tych
zbóż, ponadto produkują więcej mięsa (głównie woło
wego) oraz mleka. Lepiej też wykorzystują kierowane do
wsi środki produkcji. Lepsze zaś wykorzystanie dostarcza
nych rolnikowi środków jest możliwe przez rozwijanie
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prac scaleniowych, których znaczenie w całej problema
tyce ulepszania gospodarki ziemią jest oczywiste.
Jeśli mówi się w województwie warszawskim o rozsze
rzaniu zakresu prac scaleniowych, ma się na myśli przede
wszystkim poprawę warunków gospodarowania w sekto
rze gospodarki indywidualnej. Nie wynika to oczywiście
z traktowania jako drugorzędne prac scaleniowych podej
mowanych z urzędu dla racjonalnego kształtowania roz
łogu gruntów jednostek uspołecznionych. Jest to przede
wszystkim rezultat niewielkiego udziału gruntów jedno
stek gospodarki uspołecznionej w ogólnym areale użytków
rolnych województwa. Jeśli zaś do tego doda się fakt,
że grunty sektora uspołecznianego (łącznie z gruntami
PFZ) skoncentrowane są w większości w kilku północ
nych i północno-zachodnich powiatach — nie powinno
nikogo dziwić, że scalenia z urzędu w woj. warszawskim
stanowią aktualnie zaledwie 1∕5 ogółu najpilniejszych zadań
w zakresie scaleń i wymian gruntów.
Nie znaczy to jednak również, że gospodarstwa wielko
obszarowe (PGR-y, RSP i inne gospodarstwa rolne resortów
nierolniczych) nie odczuwają większych potrzeb, jeśli
idzie o porządkowanie ich rozłogów oraz przyłączenie no
wych gruntów PFZ. Potrzeby takie istnieją (oczywiście na
miarę liczebności tych jednostek), jednakże sytuacja
strukturalna gospodarstw i gruntów w tych rejonach po
ważnie ogranicza możliwości szerszych przemieszczeń
gruntów w ramach prac scaleniowych podejmowanych
z urzędu.
Większość PGR-ów, czy też rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych powstało w oparciu o grunty przejęte przez
państwo w ramach reformy rolnej w rejonach, gdzie
grunty te nie mogły być rozdysponowane w pełni wśród
rolników indywidualnych, którzy przeważnie posiadali
i posiadają nadal większe obszarowo gospodarstwa własne.
Dalsze przejmowanie gruntów PFZ w ciągu lat dopro
wadziło do znacznego rozrzucenia poszczególnych gruntów
jednostek gospodarki uspołecznionej, gdyż przejmowanie
to odbywało się z reguły bez zabiegów wymiennych lub
przy bardzo ograniczonym ich zasięgu.
Jest zresztą rzeczą oczywistą, że prowadzenie tych za
biegów w warunkach, gdy otaczające grunty indywidu
alne nie były dotknięte ani rozdrabnianiem, ani większym
rozproszeniem przy kolonijnej na ogół zabudowie, nie
było bardzo możliwe jeśli nie chciało się pogarszać wa
runków gospodarowania rolnikom indywidualnym. Dość
powiedzieć, że dla uporządkowania i przybliżenia rozłogu
kilkudziesięciu hektarów trzeba by było nieraz prowadzić
bardzo rozległe i skomplikowane przesunięcia gruntów,
na obszarze niekiedy rzędu tysięcy hektarów. Wszelkie
rozwiązania projektowe w tych warunkach są swojego
rodzaju kompromisem między potrzebą jednostki uspo
łecznionej a możliwościami takiego manewru scaleniowoWynaiennego, który by polepszał lub przynajmniej nie po
garszał warunków gospodarowania na gruntach gospo
darstw indywidualnych.
W pierwszych latach szerszego podejmowania scaleń
i wymian gruntów, kiedy prace z urzędu miały na ogól
priorytet
w
niektórych
przypadkach
kierownictwa
PGR-ów czy spółdzielni produkcyjnych postulowały bar
dzo radykalne rozwiązania projektowe, co przy rozrzuce
niu ich gruntów nawet na terenie wielu wsi groziło ne
gatywnymi konsekwencjami w stosunku do gospodarstw
indywidualnych. Aktualnie obserwuje się dużo lepsze zro
zumienie faktycznych, optymalnych z obydwu punktów
widzenia możliwości regulowania rozłogów gruntów, co w
konsekwτencji pozwala unikać zadrażnień na linii PGR
czy RSP z jednej strony i rolnik indywidualny — z dru
giej. Dzisiaj nikogo już nie razi i nikt specjalnie nie
podważa efektu przemieszczeń scaleniowo-wymiennych,
jeśli na przykład spółdzielnia produkcyjna w wyniku prac
projektowych otrzyma grunty zlokalizowane tylko w
6 wsiach zamiast w 11 jak dotychczas jeżeli prze
mieszczenia te nie wywołały sprzeciwów wśród zaintere
sowanych rolników indywidualnych. Nie są to rzecz jasna
rozwiązania, w pełni zadowalające z punktu widzenia
organizacji przestrzeni produkcyjnej gospodarstwa wielko
obszarowego. Są cne jednak poważnym w tej dziedzinie
krokiem naprzód, nie wywołującym przy tym niechęci
wśród rolników indywidualnych w stosunku do sąsiadują
cego sektora gospodarki uspołecznionej, który przy scale
niach podejmowanych w jego interesie bardzo łatwo· mógł
by być traktowany jako inicjator zmian niekorzystnych dla
gospodarstw indywidualnych.
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Obecnie znacznie większe trudności towarzyszą rozsze
rzaniu zakresu prac scaleniowych na wniosek samych rol
ników dla likwidacji szczególnie uciążliwej szachownicy ich
gruntów. Problem to o tyle istotny, że aktualnie główne
potrzeby województwa dotyczą przede wszystkim tego
rodzaju robót.
Pierwsza trudność związana jest ze stosunkowo małym
napływem prawomocnych wniosków od rolników o doko
nanie scalenia na ich gruntach.
Mimo szerokiej i wszechstronnej pracy wyjaśniającej
w środowisku wiejskim, mimo zachęcających przykładów
dobrej roboty scaleniowej — rozszerzanie inicjatywy rol
ników w dziedzinie wnioskowania scaleń należy uznać za
niezadowalające. Jest to o tyle niebezpieczne, że ograni
cza możliwości bardziej kompleksowego (Wielowsiawego)
podejmowania robót scaleniowych według określonych
planów prac, uwzględniających kolejność obiektów według
spodziewanych efektów ekonomicznych. Aktualnie, bez
„nadmiaru” prawomocnych wniosków istnieje obawa dal
szego pogłębiania „wyrywkowości” robót podejmowanych
na pojedynczych wsiach, bez możliwości lepszego porząd
kowania, na przykład gruntów tak zwanych różniczan,
których szczególnie dużo w każdej niemal wsi.
Tymczasem zdarza się bardzo często, że opowiadający
się za scaleniem rolnicy, posiadający większe gospodar
stwa, mimo iż reprezentują główny potencjał gospodar
czy i powierzchniowy we wsi, nie zdobywają większości
liczebnej wobec niezbyt „dotkniętych” szachownicą pól
właścicieli niewielkich gospodarstw rolnych (na przykład
różniczanie lub chłopo-robotnicy posiadający niewiele
ponad 1 hektar gruntu we wsi).
Trudności w rozszerzaniu prac scaleniowych na wnio
sek samych rolników były powodem postulatów wysuwa
nych przez środowisko województwa warszawskiego w
zakresie umożliwienia podejmowania scaleń z urzędu w
szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet wówczas,
gdy chodzi o likwidację szachownicy gruntów indywi
dualnych.
Stworzenie takich możliwości oczywiście nie usuwa trud
ności do końca, ułatwi tylko działanie. Trzeba zdawać
sobie sprawę, że korzystanie z tych możliwości wcale nie
musi przysparzać zwolenników scaleń w środowisku dotąd
obojętnym. Stąd potrzeba pozyskiwania większości we wsi
jest nadal sprawą wielkiej wagi, bez względu na to z czyjej
inicjatywy (rolników czy państwa) scalenie zostało podjęte.
Sytuacja, w której nie ma bynajmniej nadmiaru prawo
mocnych wniosków o podejmowanie scaleń na gruntach
rolników indywidualnych jest również wynikiem istnienia
w woj. warszawskim dość charakterystycznej szachownicy,
której likwidacja z kolei natrafia na określane trudności
w racjonalnym projektowaniu nowych układów działek
i gospodarstw. Rzecz bowiem w tym·, że najbardziej typowa
na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu szachownica gruntów
gospodarstw indywidualnych jest w istocie rzeczy nie
tyle może szachownicą, ile (jak niektórzy próbują nazy
wać) „pasmownicą” lub „taśmownicą”.
Pcd pojęciem szachownicy rozumie się na ogół sumę
występujących nieprawidłowości w ukształtowaniu prze
strzennym poszczególnych działek i gospodarstw, wśród
których rozproszenie jest nieprawidłowością pierwszorzęd
nej wagi.
To rozproszenie działek szczególnie utrudniające możli
wości lepszego gospodarowania, obok występującego z re
guły rozdrobnienia tych działek „sprzyja” inicjatywom
scaleniowym ze strony rolników, którzy bez usunięcia tych
nieprawidłowości praktycznie nie mogą myśleć nawet
o unowocześnieniu swojego warsztatu pracy.
Tymczasem szachownica w woj. warszawskim na ogół
pozbawiona jest elementu rozproszenia. Jej dominującym
składnikiem w sensie nieprawidłowści w ukształtowaniu
działek jest nadmierne ich wydłużenie; rzadziej wydłuże
niu temu towarzyszy krzywolinijność granic.
W sytuacji więc, gdy gospodarstwa usytuowane są z re
guły w jednym, dwu- a najwyżej trzech ,,miejscach”,
gdzie w każdym „pasku” rolnik ma grunty zarówno słab
sze jak i lepsze oraz wszystkie praktycznie użytki po
wiązane w jednym ciągu z siedliskiem, mimo niewątpli
wego i wprost niekiedy absurdalnego wydłużenia takich
poprzecinanych rowami działek — bardzo trudno jest prze
konać rolników, że nowe poscaleniowe rozwiązania przy
niosą im radykalną poprawę. Jeśli do tego dodać trady
cyjne przyzwyczajenie do starego, rozpoznanego we wszyst

kich warunkach stanu posiadania i naturalną obawę przed
adaptacją w nowych warunkach gospodarowania — nie
będą dziwić opory przed podejmowaniem ryzyka, jakim
jest mimo wszystko inicjatywa scalenia. Geodeta-projektant ma bowiem praktycznie w takich warunkach dwa
warianty koncepcji projektowej, o których rolnicy dosko
nale wiedzą od początku. Każda z nich zresztą z natury
rzeczy ma nieuniknione słabości, słusznie potem podno
szone przez rolników w zastrzeżeniach i skargach.
Pierwszy wariant polega na priorytecie porządkowania
kształtów poszczególnych działek, uwzględniającym likwi
dację nadmiernego wydłużenia, co z kolei powoduje trud
ności z wydzieleniem takich ekwiwalentów, które zawie
rałyby w sobie podobieństwo w stosunku do starego stanu
posiadania, jeśli idzie o strukturę użytków i jakość grun
tów w szerokim tego słowa znaczeniu.
W drugim wariancie można dać priorytet z kolei podo
bieństwu struktury użytków oraz jakości gruntów w sta
rym i nowym stanie posiadania. Spowoduje to jednak nie
bezpieczeństwo rozdrobnienia nowych działek. Mogłoby
na przykład w praktyce dojść i do takich rozwiązań pro
jektowych, które spowodowałyby zwiększenie liczby dzia
łek w gospodarstwie po scaleniu w stosunku do ich liczby
przed scaleniem. Jest to całkiem możliwe: jeśli na przy
kład gospodarstwo miało przed scaleniem grunty poło
żone w jednym, jakkolwiek wąskim, wydłużonym na kilka
kilometrów „pasku”, zawierającym — poczynając od
siedliska i sadu — grunty orne słabe, średnie i lepsze
oraz pastwisko i łąkę, na końcu zaś „paska” kontur lasu,
po scaleniu i uporządkowaniu sieci dróg gospodarstwo
takie może składać się niekiedy z czterech, pięciu, a nawet
sześciu działek. Niewiele w dyskusji z niezbyt zadowolo
nym rolnikiem pomoże argumentacja o większej kształtności takich działek. Zarzut „rozscalenia” niełatwy jest do
obrony.
Każdy z powyższych wariantów z natury rzeczy po
głębia niebezpieczeństwo niezadowolenia wśród uczestni
ków z dokonanego scalenia. Konieczne są więc kompro
misy w poszczególnych rozwiązaniach projektowych,
zawsze jednak mają one w sobie element niedosytu: jeśli
zmiany uzyskane w wyniku scalenia gruntów nie budzą
większych zastrzeżeń u rolników — są one mniej z gospo
darczego punktu widzenia efektywne (coś w rodzaju
„kosmetyki” stanu dotychczasowego); jeśli projekt jest
bliższy optimum — zawsze obserwuje się większe zróżni
cowanie w nastrojach we wsi po scaleniu. Więcej jest
zdecydowanie niezadowolonych jak i wyjątkowo wychwa
lających scalenie.
W sumie likwidacja typowej dla woj. warszawskiego
„pasmownicy” — według naszej oceny — nie przynosi
może korzyści pojedynczemu gospodarstwu w takim
stopniu jak likwidacja klasycznej szachownicy, gdzie re
prezentowane są wszelkie, możliwe i niemożliwe niepra
widłowości w kształcie i rozmieszczeniu działek — jed
nakże ma ona swoje głębokie uzasadnienie w większej
skali.
Nadmierne wydłużenie działek powoduje bowiem istnie
nie ogromnej liczby prywatnych dróg dojazdowych. Prak
tycznie wzdłuż każdej działki biegnie indywidualna
dróżka dojazdowa. Obliczono, że wielkość obszaru wytrą
conego z uprawy w wyniku istnienia takich dróg dojazdo
wych oraz miedz, na niektórych wsiach przekracza nawet
10% całego areału gruntów we wsi. A więc co dziesiąty
hektar jest bezużyteczny. Te argumenty przekonujące
zdawałoby się w skali wsi, nie przemawiają oczywiście
tak mocno do rolnika każdego z osobna, zwłaszcza jeśli
poszczególne gospodarstwa nie są zbyt duże. Argument to
bowiem wprost proporcjonalny do wielkości powierzchni
gospodarstwa.
Likwidacja nieprawidłowości w ukształtowaniu działek
i gospodarstw indywidualnych w woj. warszawskim jest
jedną z najpoważniejszych rezerw produkcji rolnej na
szego regionu spośród wszystkich rezerw, jakie niesie
ze sobą dziedzina racjonalnego gospodarowania ziemią.
Szacuje się, że najpilniejsze pierwszoplanowe potrzeby
w tym zakresie wynoszą jeszcze około 218 000 hektarów,
podczas gdy na przykład scalenia z urzędu, dla porządko
wania rozłogów gruntów jednostek uspołecznionych określa
się powierzchnią około 57 000 hektarów.
W skali województwa więc mniej więcej około 10% po
wierzchni wymaga jeszcze działania scaleniowego (13%
powierzchni użytków rolnych) z tym, że w latach
1968—1970 zaspokojono już jedną czwartą wszystkich

określonych uprzednio najpilniejszych potrzeb w zakresie
scaleń i wymian gruntów.
Szanse realizacji pozostałych jeszcze najpotrzebniejszych
zadań scaleniowych w okresie najbliższej 5-latki oblicza
się z uwzględnieniem zasady jednoroczności cyklu opra
cowań projektowych.
Zasada ta generalnie ze społeczno-gospodarczego punktu
widzenia okazała się w dotychczasowej praktyce słuszna.
Przewlekłość prac, tak charakterystyczna dla scaleń pro
wadzonych w trybie starych przepisów, powodowała
istotnie dostrzegalne ujemne skutki dla produkcji rolnej.
Jednakże już dotychczasowa praktyka ostatnich trzech lat
dowodzi z kolei także, że nadmierny pośpiech niesie ze
sobą inne poważne niebezpieczeństwo. Chodzi głównie o to,
że wykonawca-projektant na większych i bardziej skom
plikowanych obiektach ma niestety zbyt mało czasu na
robocze rozmowy i dyskusje z rolnikami, które niekiedy
mają istotne znaczenie dla prawidłowego opracowania
scalenia. Niedostatek takich rozmów i wzajemnych kon
sultacji odbija się później na stosunku rolników do tak
„szybkościowo” wykonanego projektu, mimo że jego war
tość od strony merytorycznej może nie budzić wątpliwości.
Koncentrowaniie większej liczby wykonawców na jednym
obiekcie poprawia nieco sytuację, ale do pewnych tylko
granic. Przekroczenie pewnego optimum koncentracji
kadry na jednym obiekcie teoretycznie umożliwia częstsze
kontakty z rolnikami, grozi jednak nieprawidłowościami
w efektywnym wykorzystaniu nadal deficytowej jeszcze
kadry specjalistycznej.
Konkludując, wydaj e się,. że nie ma nieszczęścia jeśli
niektóre co większe i bardziej strukturalnie skompliko
wane obiekty wykonywane będą w cyklu dwuletnim.
W ramach dwuletniego cyklu aktualnie można już upo
rać się z całością niezbędnych prac scaleniowych, biorąc
pod uwagę również możliwości jak najlepszej organizacji
pracy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że przy
likwidacji szachownicy gruntów gospodarstw indywidual
nych ¡na obszarze około 1000 ha lub na obiekcie liczącym
powyżej 500 uczestników scalenia — jeden wykonawca ma
znaczne trudności z utrzymaniem się w jednorocznym
terminie, jeśli chce zachować pełną wnikliwość w zazna
jamianiu się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi te
renu i sytuacji poszczególnych gospodarstw. Wzmacnianie
liczebne kadry na takim obiekcie przyśpiesza tylko czyn
ności obliczeniowe, organizacyjne, umożliwiając co prawda
głównemu projektanowi koncentrowanie się przy pracach
zasadniczych, koncepcyjnych. Jest to jednak pomoc nie
we wszystkich przypadkach decydująca w dotrzymaniu
napiętego terminu. Ostatecznie przecież tempo całości prac
warunkuje postęp w podejmowaniu ostatecznych rozwią
zań koncepcyjnych, które są zawsze domeną głównych pro
jektantów a nie wykonawców prac pomocniczych.
Faktem jest jednak również, że nadmierne przedłużanie
się prac scaleniowych także nie przysparza bynajmniej za
dowolenia wśród rolników. Świadczą o tym następujące
przykłady.
W 1969 r. zakończono wreszcie w woj. warszawskim prace
na trzech dużych obiektach, prowadzone w trybie starych
przepisów. Na dwu z nich (ponad 1500 ha każdy) prace po
dejmowano wielokrotnie, poczynając cd czasów okupacji
niemieckiej, z czasem przerywano na całe lata, by w
końcu dużym trudem zakończyć je właśnie w 1969 r.
Jeśli w tymże roku objęto scaleniem prawie 5000 gospo
darstw w skali województwa, to mniej lub więcej po
ważne zastrzeżenia (z których około 40% uwzględniono)
złożyło ponad 700 uczestników scalenia (ponad 14% ogółu
liczby uczestników). Spośród nich zaś ponad % wszystkich
wnoszących zastrzeżenia pochodziła z tych trzech obiek
tów scalonych w trybie starych przepisów i przy znacznej
dla tych przepisów przewlekłości opracowań.
W 1970 r., w którym wszystkie zakończone prace wyko
nane były w trybie nowych przepisów, odpowiednie
wskaźniki są znacznie korzystniejsze, aczkolwiek nie
brakło obiektów trudnych i skomplikowanych. Na
7687 uczestników scalenia zastrzeżenia złożyło 720, czyli
9,3%. Uwzględniono podobnie jak w latach ubiegłych
około 40% spośród tych zastrzeżeń.
Jakkolwiek w woj. warszawskim nie narzeka się na
ogół na nadmiar prawomocnych wniosków, zdarzają się
przypadki, że rolnicy warunkują zgodę na scalenie od
osoby wykonawcy. Chodzi tu zwykle o takich wykonaw
ców, którzy gdzieś w okolicy wykonywali już uprzednio
scalenie i dali się poznać z jak najlepszej strony. Rolnicy
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Tablica 1

I

Średnia ilość działek w gospodarstwie

Nazwa wsi
powiat

1 L1>.

1

ɪ
2
3
4

Wieś
Wieś
Wieś
Wieś
pow.

Ostrów pow. Garwolin
Oronne pow. Garwolin
Mszanna pow. Łosice
Kielpiniec
Sokołów Podlaski

Przed scaleniem

Przed scaleniem

Po scaleniu
technicz.

technicz.

fizyczn.

20,8
15,4
10,0

12,4
7,2
3,0

2,4
4,2
2,0

8,0

4,0

-

Po scaleniu

technicz.

fizyczn.

technicz.

fizyczn.

2,2
4,0
2,0

0,14
0,25
0,50

0,30
0,54
2,50

0,97
0,94
2,30

1,00
0,94
2,50

3,0

0,17

1,07

0,86

2,91

fizycz.

Średnia długość
omiedzowań na 1 ha
użytków rolnych
w km

Średnia wielkość działki w gospodarstwie

przed scal.

I

Średni stosunek
szerokości do długości
działki fizycznej

po scal.

przed scal.

po scal.

1,08
1,50
0,90

0,17
0,30
0,20

1 : 120
1 : 125
1 : 150

1 :5
1:8
1 :6

1,25

0,20

1 :80

1 :8

> Uwaga: działka techniczna — zwarty obszar gruntów należących do jednego właściciela ograniczony drogami i rowami;
działka fizyczna — ob≡zar gruntu należący do jednego właściciela bez względu na rozdzielające go drogi i rowy

z reguły mają największe zaufanie do takich fachowców,
którzy wyróżniają się następującymi cechami:
— znają i rozumieją problematykę życia i pracy na wsi
(najlepiej gdy pochodzą ze środowiska wiejskiego),
— nie unikają rozmów i kontaktów z rolnikami, aczkol
wiek umieją bez przesadnej pryncypialności utrzymać nie
zbędny dystans w stosunku do własnej osoby,
— w rozmowach i kontaktach umieją słuchać argumen
tów rolników, bez przekonywania ich „na siłę” zbyt wy
szukanymi własnymi argumentami,
— przywiązują dużą wagę do konsultacji z miejscowym
aktywem społeczno-politycznym,
— zachowują zawsze spokój i takt oraz nie dają się
sprowokować do nieprzemyślanych wystąpień,
— pamiętają na każdym kroku, że przez pewien czas
są ważną cśobą we wsi i dla wsi, co zobowiązuje do
przykładnego zachowania postawy reprezentanta urzędu.
Dla zdobycia konkretnych argumentów w popularyzacji
korzyści wypływających z przeprowadzonych scaleń (bo
tylko taki język, szczególnie w środowisku wiejskim jest
przekonujący), w stosunku do wybranych wsi prowadzi
się obserwacje efektów gospodarczych uzyskiwanych przed
scaleniem i w pewien czas po scaleniu.
Praktycznie okres dwu lat, jaki minął od zakończenia
prac scaleniowych podjętych w 1968 r., nie pozwala jesz
cze na pełniejsze podsumowanie osiągniętych efektów gos
podarczych w niektórych wsiach scalonych. Będzie to
możliwe po pewnej stabilizacji gospodarczej w nowych
warunkach, które rozpoczną się mniej więcej od trzeciego
roku gospodarowania po scaleniu.
W każdym razie punktem wyjścia do rozważań nad
efektami powinny być (mimo omówionej już specyfiki
mazowiecko-kurpiowsko-podlaskiej szachownicy) korzystne
zmiany w strukturze gospodarstw, układzie i kształcie dzia
łek, jakie uzyskano w wyniku scalenia. Kilka danych
w tym zakresie przedstawia tablica 1.
W niektórych dziedzinach gospodarowania już w dotych
czasowym okresie czasu dały się na poddanych obserwacjom
wsiach zauważyć pewne korzystne zmiany. Są one bez
wątpienia nie tylko skutkami scalenia. Wynikają one
bowiem także z ogólnych tendencji rozwojowych w rol
nictwie w następstwie procesu postępującej intensyfikacji

produkcji rolnej — założyć można jednak z powodzeniem,
że scalenia — wzmagając proces, tej intensyfikacji — przy
najmniej pośrednio wpłynęły na uzyskane wyniki produk
cyjne.
Tak na przykład we wsi Ostrów powiatu garwolińskiego
poziom nawożenia po scaleniu wzrósł o około 73%, plony
zbóż — o około 11%, plony ziemniaków — o 21%. Ogólnie
obserwowany ostatnio spadek pogłowia bydła dotknął
także i tę wieś (spadek o około 10%), jednakże już w po
głowiu trzody chlewnej zaobserwowano zwyżkę o 8%.
Skup mięsa wzrósł o około 25% (związek ze spadkiem wτ
pogłowiu bydła), wydajność mleka od jednej krowy
wzrosła o około 24%.
W pierwszych już niemal miesiącach po zakończeniu
prac scaleniowych daje się zauważyć poważny wzrost za
interesowania rolników mechanizacją produkcji, czego
dowodem — między innymi — są dalsze przykłady.
We wsi Mszanna powiatu Iosickiego przed scaleniem
żaden z rolników nie korzystał z usług mechanizacyjnych
kółka rolniczego, natomiast zaraz po zakończeniu scalenia
(czyli praktycznie tylko jesionią) usługi te wyniosły
225 godzin przypadających na 83 rolników mieszkających
we wsi, niezależnie od tego, że rolnicy ci zwiększyli swój
stan posiadania, na przykład w Siewinikach zbożowych
z 8 do 17.
Podobne zwyżki (o około 100%) stanu posiadania ma
szyn rolniczych w porównaniu ze stanem sprzed scalenia
zaobserwować można było również w innych wsiach, na
przykład Kiełpińcu powiatu sokołowskiego, czy też w Pel
tach pow. ostrołęckiego (gdzie z racji scalenia użytków
zielonych szczególnie poważnie, bo prawie trzykrotnie
wzrosła u rolników liczba kosiarek).
Efektywne rozwijanie prac scaleniowych stanowi bardzo
ważną część ogólnej problematyki racjonalnej gospodarki
ziemią. Jako takie znalazło też ono swoje miejsce w ma
teriałach, dyskusji i uchwale wspólnego posiedzenia ple
narnego Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR
oraz Wojewódzkiego Komitetu ZSL, które obradowało
20 listopada 1971 roku.
Plenum omówiło główne problemy gospodarki ziemią
w województwie warszawskim oraz nakreśliło najpilniej
sze zadania w tej dziedzinie na lata 1971—1975.
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JAN STRZAŁKOWSKI
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi

Geodezyjna inwentaryzacja
nowo budowanych urządzeń podziemnych w m. Łodzi
Najbardziej racjonalnym sposobem opracowywania map
inwentaryzacyjnych urządzeń podziemnych jest wykonanie
pomiarów w trakcie budowy urządzeń przed ich zakryciem
lub zasypaniem. Sposób ten jest stosunkowo tani i pozwala
na uzyskanie całego bogactwa szczegółów, których by nie
uzyskano po zasypaniu urządzeń, posługując się metodami
pośrednimi.
Sprawowanie w sposób wyżej scharakteryzowany stałej
akcji inwentaryzacyjnej urządzeń podziemnych staje się
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podwaliną do założenia i prowadzenia katastru uzbrojenia
terenu i umożliwia skoordynowanie wykorzystywania
informacji o ' uzbrojeniu terenu przy pracach związanych
z projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów bu
dowlanych.
Podjęta przez Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi
uchwała nr 6/76/69 z 30 Iipca 1969 r. dotyczy postępowania
zainteresowanych jednostek organizacyjnych w sprawie geo
dezyjnej inwentaryzacji nowo budowanych urządzeń pod-

i nadziemnych. Nakłada ona obowiązek dokonywania geode
zyjnej inwentaryzacji urządzeń nad- i podziemnych, budo
wanych w ulicach i placach miejskich, a także poza tymi
ulicami i placami, na przykład przez tereny posesji, parki,
zieleńce i tereny zakładów zamkniętych.
Jednostki organizacyjne realizujące bezpośrednio lub po
średnio te urządzenia zobowiązane są zlecić — w myśl obo
wiązujących przepisów — Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Geodezyjnemu w Łodzi wykonanie prac geodezyjnych
i inwentaryzacyjnych wraz z odpowiednią dokumentacją.
Wyniki prac geodezyjno∙-inwentaryzacyjnych muszą być
uwidocznione na mapach ulic lub placów, a w odniesieniu
do urządzeń położonych poza nimi, na mapach tras tych
urządzeń. Warunkiem zasadniczym jest przeprowadzenie
geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych przed za
kryciem wybudowanego urządzenia.
Odbiór urządzenia przez nadzór inwestorski lub technicz
ny może być dokonany pod warunkiem przedłożenia przez
wykonawcę robót budowlano-montażowych protokołu i szki
cu polowego, stwierdzających wykonanie pomiarów inwen
taryzacyjnych. Prace inwentaryzacyjne wykonywane są na
podstawie umów na roboty geodezyjne oraz szczegółowych
zleceń odcinkowych, przekazywanych do MPG w Łodzi na
dwa tygodnie przed zakończeniem budowy. Miejskie Przed
siębiorstwo Geodezyjne przystępuje do pomiaru zgłoszo
nego fragmentu urządzeń najpóźniej w dniu zakończenia
jego budowy lub w innym terminie, każdorazowo podlega
jącym uzgodnieniu z kierownictwem robót. Pomiar inwen
taryzacyjny jest wykonywany w ciągu 7 dni. Po zakończe
niu prac związanych z wykonaniem geodezyjnej inwentary
zacji urządzeń, materiały powstałe w wyniku tych prac
w postaci operatu i mapy są przekazywane do ewidencji
w Oddziale Geodezji PRN w Łodzi, w terminie dwu
miesięcy.
Uchwała została wydana w przewidywaniu dalszego roz
woju miasta. Jej realizacja pozwoli na prowadzenie bilansu
zapotrzebowania i rozdysponowania terenów uzbrojonych
miasta, wzmożenia dyscypliny realizacji inwestycji pod-,
nad- i naziemnych w układzie przestrzennym. Akcja inwen
taryzacyjna urządzeń doprowadzi do powstania zasobu ope
ratów technicznych i map, pozwalających na założenie ka
tastru uzbrojenia terenu. Powstaną wówczas prawidłowe
warunki do projektowania rozmieszczenia, lokalizacji uzbro

jenia terenu oraz planów realizacyjnych opracowanych pod
względem geodezyjnym.
Całokształt organizacji miejskiej gospodarki podziemnej
wymaga zmniejszenia rozkopywania ulic, w szczególności
przelotowych i śródmiejskich, a jednym z głównych warun
ków rozwiązania tego zagadnienia jest racjonalna lokali
zacja i rozmieszczanie podziemnych sieci pod ulicami
i placami.
Podane wyżej okoliczności potwierdzają niezbędność i ko
nieczność właściwego projektowania i prowadzenia stale na
bieżąco, dokładnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych.
Konieczność ta wynika również z potrzeb eksploatacji
i konserwacji przewodów. Brak dokładnej inwentaryzacji
może być w czasie robót ulicznych przyczyną uszkodzenia
przewodów i awarii, jak na przykład pęknięcie przewodów
wodociągowych, a także przyczyną nieszczęśliwych wypad
ków, w szczególności w przypadku braku rozeznania w po
łożeniu przewodów elektrycznych wysokiego napięcia.
Tak więc posiadanie dokładnej dokumentacji inwentaryza
cyjnej urządzeń podziemnych jest jednym z podstawowych
zagadnień w planowaniu urbanistyki inżynieryjnej, w bu
dowie urządzeń inżynieryjnych oraz w realizacji budow
nictwa mieszkaniowego, przemysłowego, dla celów kultu
ralnych, zdrowia itp. Jest to zagadnienie wykraczające poza
zainteresowania poszczególnych branż i staje się wspólnym
zagadnieniem interesującym planowanie przestrzenne, inży
nierię miejską i geodezję.
Prawie dwuletnie doświadczenie w realizacji uchwały
doprowadziło do wypracowania pewnych form działalności
organizacyjnej i technicznej. Formy te są stale udoskona
lane, w miarę zaawansowania i rozszerzania frontu prac.
Omawiane w niniejszym artykule metody krystalizowały

Rys. 2. Szkic połowy. Pomiar inwentary
zacyjny kanału
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się w aspekcie geodezyjnego opracowania dokumentacji
inwentaryzacyjnej z myślą o katastrze uzbrojenia terenu.
Wycinkowe ujęcie branżowe (rysunków wykonawczych) —
w myśl różnorodnych zasad, zwyczajów i przepisów dla po
szczególnych rodzajów urządzeń, stwarza dodatkowe trud
ności organizacyjne dla kierownictwa i zespołów geodezyj
nych wykonujących pomiary.
Dotychczas jednak prace geodezyjne są wykonywane do
rywczo, najczęściej dla niewielkich fragmentów realizowa
nych sieci przewodów, tak jak bywają one zgłaszane do od
bioru technicznego.
Pomiar urządzenia lub jego fragmentu sprowadza się do
określenia zasadniczych elementów przewodu, wyznaczają
cych jego przestrzenne usytuowanie w układzie poziomym
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i pionowym·, a uwidocznienie tych danych na mapie jest
istotne dla dalszej przydatności dokumentacji inwentaryza
cyjnej dla celów projektowych (na przykład podłączeń do
sieci), budowy i eksploatacji.
Elementem zasadniczym wyznaczającym trasę przewodu
jest oś wyznaczona przez szereg punktów stanowiących
miejsca załamania osi po trasie lub profilu podłużnym.
Punkty te są wyznaczane i określane na podstawie kształtu
przewodu, gabarytu, komór, studzienek lub Zgeneralizowanego ustalenia osi przewodów miękkich jak: kable elektro
energetyczne i telekomunikacyjne.
Prace połowę

— Położenie punktów osiowych ustalone jest bezpośrednio
w wykopie lub nad wykopem, w zależności od rodzaju urzą
dzenia, głębokości, szerokości wykopów i możliwości
dostępu.
— W przypadku wynoszenia punktów osiowych urządzeń
znajdujących się w głębokich wykopach należy zbudować
nad wykopem pomost i wynieść na powierzchnię punkt osio
wy za pomocą pionu zawieszonego na cienkim i odpowiednio
długim sznurze.
— Sprawdzenie ułożenia przewodu w płaszczyźnie pozio
mej odbywa się za pomocą teodolitu. Pomiar, w zależności

od rodzaju przewodu i typu, wykonuje się w odcinkach
5—10-metrowych. W wyniku pomiaru sporządza się zesta
wienie odchyłek, które są brane pod uwagę przez komisję
odbioru obiektu.
,
— Dla punktów osiowych sporządzone są opisy topogra
ficzne od punktów charakterystycznych otaczającej sytuacji:
trzpieni, reperów, latarni itp. W przypadku braku odpowied
niej sytuacji o charakterze trwałym, domiary należy brać
do osadzonych poboczników.
— Po wyznaczeniu punktów osiowych przewodu wyko
nuje się pomiar długości między punktami osiowymi.
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— Opisy topograficzne i pomiar długości wykonuje się
tylko dla przewodów sztywnych.
— W trakcie pomiaru przewodu leżącego w wykopie
mierzy się elementy uzbrojenia przewodów, jak na przykład
zasuwy, hydranty, trójniki, wpusty boczne itp.
— Pomiar może być wykonywany bezpośrednio na prze
wodzie lub na powierzchni terenu, na specjalnie co 25 m
przybitych do obudowy (oszalowania) poziomych łatach ce
lowniczych. Deski te stanowią podpory miejsc przyłożeń
taśmy. Sposób pomiaru jest uzależniony od warunków,
w jakich jest budowany przewód, i wykonuje się go w kie
runku przeciwnym niż spadek przewodu, co jest zgodne
z zasadą budowy urządzeń podziemnych i pozwala na ujed
nolicenie wykonywanych pomiarów.
— W przypadku gdy na trasie inie zasypanego lub odko
panego urządzenia podziemnego, w trakcie prac inwentary
zacyjnych odkryte są fragmenty lub pewne elementy innych
urządzeń podziemnych, są one zamierzone sytuacyjnie do
osnowy pomiarowej lub na oś Inwentaryzowanego urzą
dzenia.
— Pomiar jest wykonywany co najmniej z taką dokład
nością, z jaką wykonywane są prace budowlano-montażowe
dla poszczególnego rodzaju urządzeń. Punkty osiowe prze
wodów domierzone są do osnowy pomiarowej.
— Pomiarem sytuacyjnym lub uzupełniającym objęte są
jedynie te elementy urządzeń i zagospodarowania terenu,
które mają charakter trwały, nie ulegną kasacji lub prze
budowie. Odnosi się to zwłaszcza do terenów przewidzia
nych i uzbrojonych pod przyszłe osiedla, nowe trasy
ulic itp.
— Pomiarem wysokościowym terenu objęte są wyłącznie
elementy omówione wyżej. Nie wykonuje się pomiaru po
wierzchniowego terenów nie ukształtowanych i nie uporząd
kowanych, nawierzchni ulic i chodników, ułożonych tym
czasowo lub przewidzianych do przełożenia z powodu znisz
czenia przez: transport budowlany, roboty ziemne związane
z budową nowych przewodów podziemnych, podłączeń do
budynków, kratek ściekowych, hydrantów itp.
—■ Wysokościowy pomiar Inwentaryzowanego przewodu
wykonywany jest w nawiązaniu do układu miejskiego re
perów i mierzone są:
a) dna kanałów w studzienkach, progi i przelewy,
b) Wieirzchy pokryw do studzienek, skrzynki hydrantów
i zasuw, tylko w przypadku, gdy ich wysokość jest zgodna
z projektem, zagospodarowanym terenem lub nawierzchnią
ulicy, placu itp.,
c) punkty osiowe na przewodach rurowych sztywnych jak
przewody wodociągowe i gazowe,
d) miejsca załamania niwelety przewodu,
e) elementy urządzeń odkrytych fragmentarycznie w
wykopie.
— Pomiar wysokościowy przewodu jest wykonywany
w sposób pozwalający na określenie spadku, z jakim jest
przewód ułożony oraz zgodności budowy z projektem.
— Szkice połowę wykonywane są w myśl zasad podanych
w instrukcji o geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń pod
ziemnych MGK z 1965 roku z tym, że wyniki pomiaru wy
sokościowego wpisywane są na szkice inwentaryzacyjne
sporządzone dla poszczególnych odbieranych odcinków prze
wodów podziemnych.
— Z geodezyjnego odbioru odcinka sporządza się proto
kół, do którego załącznikiem jest szkic połowy. O wyko
naniu pomiarów dokonuje się wpisu do dziennika budowy,
podając:
— rodzaj urządzenia objętego pomiarem,
— zakres pomiaru,
— ewentualne uwagi,
— podpis wykonującego pomiary inwentaryzacyjne, okres
pomiaru i datę wpisu do dziennika.
Protokol i szkice połowę wykonuje się w 3 egzemplarzach
(przez kalkę).
Prace kameralne

— Jednostkami ewidencyjnymi dla opracowań inwentary
zacyjnych urządzeń podziemnych są mapy tras ulic w skali
1 : 250 i wtórniki map 1 : 250 i 1 : 500 w układzie sekcyjnym
mapy zasadniczej miasta.
— Dla przedstawienia wyników prac inwentaryzacyjnych
sporządzane są mapy tras ulic w skali 1:250 z wykorzy
staniem istniejących pierworysów sekcyjnych. Jeżeli na
opracowywanym odcinku nie ma założonych uprzednio
pierworysów map w układzie sekcyjnym, to mapę trasy
opracowuje się bezpośrednio na kalce płóciennej.
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— Dla obiektów, które nie posiadają wyraźnie wykształ
conych ciągów ulicznych lub nie stanowią wydłużonego
pasa terenu, gdzie nie ma możliwości wykonania map tras,
jak na przykład dla terenów: osiedli, dzielnic mieszkanio
wych, dzielnic wyższych uczelni, stacji filtrów, oczyszczalni,
zajezdni i zakładów przemysłowych, wyniki prac geodezyjno-inwentaryzacyjnych nanosi się na sporządzone dodatko
wo wtórniki na kalce płóciennej, w układzie sekcyjnym
mapy zasadniczej miasta w skalach 1 :200 lub 1 : 500. Jako
zasada zostało ustalone, że dla sporządzenia inwentaryza
cyjnych map osiedli przyjmuje się skalę opracowania
1 : 500.
— W ten sposób sporządzane mapy inwentaryzacyjne
służą do opracowania matryc w układzie jednostkowym,
sporządzanych dla celów: projektowania urbanistycznego,
lokalizacji i rozmieszczenia urządzeń podziemnych oraz dla
opracowania projektów technicznych tych urządzeń.
— Wyniki prac inwentaryzacyjnych na przewodach nowo
budowanych nanoszone są także na już założone wtórniki,
sporządzane przy okazji wykonywania inwentaryzacji urzą
dzeń zakrytych.
— Na wtórniki map inwentaryzacyjnych, tak samo jak
przy pomiarze sytuacyjnym, obowiązuje reguła n i e n a no
szenia elementów sytuacji terenowej i wysokościowej,
mającej charakter przejściowy.
— Jako arkusze jednostkowe dla map tras, projektowa

We wrześniu ubiegłego roku powstał Klub Użytkowników Elektronicznej Techniki Obli
czeniowej w Geodezji, działający pod egidą Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Pol
skiego Komitetu Automatycznego Przetwarzania Informacji NOT. Klub ten zrzesza instytucje
i przedsiębiorstwa bezpośrednio zainteresowane automatycznym
przetwarzaniem informacji
geodezyjnych, zaś jednym z jego podstawowych zadań jest informowanie szerokiego ogółu
istniejących i potencjalnych użytkowników nowej techniki obliczeniowej o aktualnych pro
blemach informatyki geodezyjnej w Polsce.
Publikowapy w niniejszym numerze Przeglądu Geodezyjnego artykuł mgra inż. Eugeniusza
Pianki, kierownika Zespołu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Warszawskim Przedsię
biorstwie Geodezyjnym jest pierwszym z zamierzonego przez Klub cyklu artykułów przed
stawiających osiągnięcia i trudności w pracy geodezyjnych ośrodków obliczeniowych, ośrod
ków badawczych oraz poszczególnych specjalistów zajmujących się automatycznym przetwa
rzaniem informacji geodezyjnych.
Doc. dr Jerzy Gazdzicki
Przewodniczący Kiubu
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Ważnym problemem jest sprawna, szczegółowa i dokładna
informacja o stanie zasobu archiwalnego przeznaczonego do
wykorzystania przy opracowywaniu map pod względem sy
tuacyjnym oraz rejestracja i ewidencja map i operatów do
tyczących uzbrojenia terenu.
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nych ulic lub urządzeń podziemnych, przyjmowane są od
cinki zawarte pomiędzy przyszłymi skrzyżowaniami i węzła
mi, lecz nie przekraczające długości 3 metrów. Podstawą do
określenia zakresu odcinka mapy trasy jest obowiązujący
projekt drogowy lub plan realizacyjny.
— Arkusz mapy trasy jest zakładany według ustalonych
wyżej zasad, bez względu na wielkość mierzonego fragmen
tu przewodu. W etapach następnych realizacji zamierzenia,
mapa trasy jest uzupełniona dalszymi realizowanymi odcin
kami przewodu lub innymi przewodami biegnącymi w pasie
trasy lub krzyżującymi się z nią.
— Mapa trasy kartowana jest w oparciu o zrzutowaną
osnowę pomiarową na jedną przyjętą prostą odniesienia.
— Na mapę trasy nanoszone są granice nieruchomości
i lokalizacji, uwidocznione w ewidencji gruntów i opera
tach robót zaewidencjonowanych.
— Operat kompletowany jest w myśl zasad ogólnych dla
całości zlecenia.
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Mgr inż. EUGENIUSZ PIANKO
Warszawa

Elektroniczna technika obliczeniowa w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym
1. Wstęp

w
Warszawskim
Przedsiębiorstwie
Geodezyjnym (WPG).

Wartość komputerów GEO-2 zain
stalowanych dotychczas w przedsię
biorstwach geodezyjnych w Polsce
przekroczyła 10 000 000 złotych. Zagad
efektywnego
wykorzystania
nienie
tych nowoczesnych środków produkcji
jest ciągle aktualne, zwłaszcza wobec
braku rozwiązań organizacyjnych udo
kumentowanych teoretycznie i spraw
dzonych praktycznie w konkretnych
warunkach krajowych. Istnieje zatem
potrzeba upowszechniania UzyskanycIi
dotąd doświadczeń, rzeczowej dyskusji
i wyboru możliwie najlepszego aktual
nie modelu zastosowań elektronicznej
techniki obliczeniowej (ETO) w geo
dezji oraz
zdefiniowania najpilniej
szych przedsięwzięć w tej dziedzinie.
W mniejszym artykule przedstawiam
opis dotychczasowego przebiegu wpro
wadzania ETO do prac produkcyjnych

2. Prace przygotowawcze

Przygotowania
do
produkcyjnych
zastosowań ETO rozpoczęły się w WPG
w 1967 r. od zakupienia jednego dale
kopisu RFT i przeszkolenia operato
rów na kursie zorganizowanym z ini
cjatywy Ministerstwa Gospodarki Ko
munalnej (MGK) przez Stowarzyszenie
Geodetów Polskich (SGP) i Instytut
Geodezji i Kartografii (IGiK). Następ
nie zbadano rodzaje prac obliczenio
wych występujących w WPG oraz ich
wartość w ciągu reku. Wyniki analizy
umożliwiły sformułowanie dwu pod
stawowych wniosków:
— wielkość prac obliczeniowych i
ich rozkład w ciągu roku uzasadnia
celowość zakupienia najtańszego kom
putera produkcji krajowej, to znaczj
GEO-I (opisanego w pracy [1]);

— istniejące oprogramowanie specja
listyczne tego komputera w postaci
systemów
programów geodezyjnych
(PG1, PG2, PG3, PG4), opracowanych
w kierowanym przez doc. dr Jerzego
Gazdzickiego Zakładzie Rachunku Wy
równawczego i Obliczeń Geodezyjnych
IGiK, umożliwia wykonywanie około
65% robót obliczeniowych w WPG.
Realizując pierwszy wniosek kie
rownictwo WPG zawarło umowę z
Zakładem. Budowy Maszyn Matema
tycznych (ZBMM) Politechniki War
szawskiej, kierowanym przez prof. An
toniego Kilińskiego, na wykonanie
komputera GEO-2, będącego ulepszo
ną wersją GEO-1. Na zakupienie kom
putera przedsiębiorstwo uzyskało kre
dyt bankowy. Dla brakującego opro
gramowania opracowano w WPG
wstępne założenia techniczne i wystą
piono do MGK o sfinansowanie prac
związanych z realizacją nowego syste-
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mu programów.
System programów
MAPA 1 został opracowany w IGiK
[2].
Okres oczekiwania na zainstalowanie
GEO-2 wykorzystano w WPG na wy
konanie szeregu prac doświadczalno-produkcyjnych za pomocą komputerów
UMC-I w ZBMM i GEO-I w IGiK.
Wykonano również pracę doświadczal
ną obejmującą obliczenie na GEO-I
współrzędnych punktów sytuacyjnych
pomierzonych dalmierzem BRT-006 i
skartowanie ich za pomocą koordynatografu
automatycznego
KART-I,
skonstruowanego w IGiK.
W okresie przygotowania się do pra
cy w dziedzinie produkcyjnych zasto
sowań ETO spotykałem się z niezmier
nie życzliwą pomocą kierownictwa i
wielu pracowników Katedry i Zakła
du Budowy Maszyn Matematycznych
(obecnie Instytutu
Maszyn Matema
tycznych) Politechniki
Warszawskiej
oraz Zakładu Rachunku Wyrównaw
czego i Obliczeń Geodezyjnych Insty
tutu Geodezji i Kartografii. Równie
życzliwa i konkretna pomoc jest oka
zywana w razie potrzeby po dzień dzi
siejszy. Prace związane z organizo
waniem przyszłego ośrodka ETO były
konsekwentnie popierane przez kierow
nictwo WPG.
3. Organizacja zespołu ETO w WPG

Na początku października 1968 r.
zainstalowano w WPG
pierwszy w
kraju komputer GEO-2 i od tego czasu
rozpoczął działalność produkcyjną wy
dzielony zespół elektronicznej techniki
obliczeniowej (ZETO). podległy bezpo
średnio naczelnemu inżynierowi przed
siębiorstwa. Z powodu trudnych wa
runków lokalowych zarówno GEO-2,
jak i dalekopisy do kodowania danych
mieszczą się w jednym pokoju o po
wierzchni około 25 m2. Adaptacja po
mieszczenia ograniczyła się do zamon
towania wentylatora sufitowego, do
prowadzenia energii elektrycznej i
wyłożenia ścian płytami paździerzowy
mi. Płytki przyklejono bezpośrednio do
ściany (bez zachowania „poduszki” po
wietrznej) i pomalowano farbą klejo
wą, wskutek czego ich wartość jako
warstwy dźwiękochłonnej jest raczej
symboliczna. Po dwu latach pracy od
czuwa się wyraźnie przykre skutki
nadmiernego hałasu.
3. 1. Wyposażenie ZETO. W skład

wyposażenia technicznego wchodzą:
komputer
GEO-2
z
dalekopisem
LORENZ, dwa dalekopisy do kodowa
nia danych (LORENZ i RFT), Oscylo
skop OKS-310A oraz sprzęt pomocni
czy (miernik
uniwersalny, zwijarka
taśmy i in.). Starania o zakupienie
tańszych maszyn elektrycznych do pi
sania z dziurkarką taśmy (zamiast da
lekopisów) zakończyły się niepowodze
niem.
3. 2. Skład osobowy ZETO. W ciągu
pierwszych trzech miesięcy eksploata
cji GEÒ-2 zespół ETO składał się z 2
osób. Po uzyskaniu w styczniu 1969 r.
drugiego dalekopisu skład zespołu po
większył się do 3 osób i pozostaje do
tąd bez zmian. Do obowiązków kierow
nika zespołu należy: przyjmowanie i
ewidencjonowanie zleceń, obsługa ope
ratorska systemów programów, prowa
dzenie ewidencji czasu pracy GEO-2
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oraz częstotliwości wykorzystywania
systemów, sporządzanie zamówień na
części zamienne i materiały pomocni
cze, sprawozdawczość miesięczna, do
raźne szkolenie koderek przy wprowa
dzaniu nowych programów lub przy
trudniejszych pracach geodezyjnych
oraz sporadyczne opracowywanie nie
wielkich programów. Określenie „kie
rownik” oznacza tu funkcję a nie etat.
Koderki (absolwentki technikum ge
odezyjnego, po stażu w WPG) zajmują
się kodowaniem danych łącznie ze
sprawdzaniem oraz wyjaśnianiem z ze
społami (pracowniami) zlecającymi, za
uważonych usterek lub niejasności w
dostarczanych zleceniach.

3. 3. Zlecenia. ZETO wykonuje obli
czenia geodezyjne dla kilkunastu ze
społów produkcyjnych WPG. W po
czątkowym okresie
napływały do
ZETO jedynie zlecenia z zespołów ewi
dencji gruntów oraz osnów, których
kierownicy już w okresie prac przy
gotowawczych przejawiali inicjatywę
i korzystali z możliwości wykonywania
obliczeń za pomocą komputera. Pozo
stałe zespoły odnosiły się do nowej
techniki z daleko idącą rezerwą. W
styczniu 1969 r.
naczelny inżynier
WPG polecił zespołom produkcyjnym
przekazywać do ZETO roboty oblicze
niowe, w których wartość robocizny
bezpośredniej przekracza 60 złotych,
i dla których
istnieje odpowiednie
oprogramowanie.
Kierownik
ZETÓ
opracował instrukcję
przygotowania
danych wyjściowych do obliczeń na
GEO-2. przyjmując zasadę ogranicze
nia do minimum wszelkich prac do
datkowych. W ZETO wykorzystuje się
oryginalne materiały geodezyjne, a je
dynie przy większych lub trudniejszych
opracowaniach (na przykład trasy i
węzły komunikacyjne, ewidencja grun
tów, niektóre plany zagospodarowania
przestrzennego), konieczne są dodat
kowe prace przygotowawcze. Wdroże
nie ETO do codziennej praktyki pro
dukcyjnej kosztowało wiele wysiłku.
Zarządzenie dyrektora WPG z marca
1970 r. ustabilizowało sytuację i obec
nie zakłócenia w przekazywaniu robót
obliczeniowych do ZETO występują
sporadycznie.
3.4. Zasady wynagradzania. Od dnia
zainstalowania GEO-2 cały zespół
ETO jest wynagradzany według zasad
akordu zespołowego, bez żadnych ulg
z tytułu opanowywania nowej tech
niki. Udział funduszu płac pracowni
ków ZETO został obniżony, a szkole
nie koderek odbywało się i odbywa
nadal podczas wykonywania prac pro
dukcyjnych, bez dodatkowego wyna
grodzenia. Ponadto część należności
katalogowej za prace obliczeniowe po
zostaje w zespołach zlecających jako
rekompensata za przygotowanie da
nych wyjściowych. Po uwzględnieniu
obu czynników udział funduszu płac
pracowników ZETO w pracach obliTabIica 1
Dział katalogu norm

Fundusz płac ETO

B 03
B 09 i B 10
B 72 i B 75
B 74

40%
55%
25%
6%

650
wyk
prze
each
wyk

czeniowych, wykonywanych na zlece
nie wewnętrzne, wynosi od 6% do
55% (tablica 1), cen katalogowych.
3.5.
Kontrola
geodezyjna.
Część
usterek w danych wyjściowych zostaje
wykryta w ZETO podczas kodowania
danych do obliczeń oraz automatycz
nie w trakcie obliczeń w przypad
kach przewidzianych w systemach
programów. Ogólną zasadą stosowaną
w ZETO jest dążenie do wyjaśnienia
(osobistego lub telefonicznego) z ze
społami
zlecającymi stwierdzonych
błędów lub niejasności nie tylko pod
czas kodowania danych, ale również —
w miarę możności — w trakcie obli
czeń. W przypadkach nieskuteczności
takiej procedury — robotę zwraca się
do poprawienia. Wyniki obliczeń wy
konywanych przez ZETO są spraw
dzane podczas kontynuowania opraco
wania w zespołach zlecających oraz
podlegają kontroli technicznej przy
końcowym odbiorze roboty.
Liczba robót z błędami w danych
wyjściowych stanowiła średnio 23%
w 1969 roku i 20% w 1970 roku. Przy
toczone dane są istotne dla pracy
ZETO (wyjaśnianie, reperforacja taśm,
ponowne obliczenia), natomiast nie
charakteryzują jednoznacznie jakości
zlecanych robót (różne rodzaje i wiel
kości robót, różne przyczyny błędów).
Należy jednak dodać, iż dwa zespoły
przekazują do ZETO roboty dobrej
jakości (około 5% robót z błędami),
a jeden — najwięcej robót z błędami
(około 35%). Liczba robót z błędami
popełnionymi przez ZETO (łącznie
z błędami maszynowymi) nie przekra
cza 2%. Roboty z błędami — nieza
leżnie od miejsca ich powstania — są
poprawiane bezpłatnie przez ZETO.
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Po wyga
śnięciu rocznego okresu gwarancyj
nego udzielonego przez producenta
GEO-2 przedsiębiorstwo
zatrudniło
inżyniera elektronika (1A etatu), zaj
mującego się obsługą techniczną kom
putera. W trudniejszych sytuacjach
ZETO korzysta z pomocy konstrukto
rów GEO-2. Konserwacją dalekopisów
zajmują się pracownicy Centrali Ma
szyn Biurowych, z którą WPG za
warło odpowiednią umowę.
3.6. Obsługa techniczna.

4. Rytmiczność produkcji

Szczegółowe analizy dotyczące ilości
i wartości robót obliczeniowych, wy
konanych w latach 1967 i 1969 wyka
zały, że są one proporcjonalne do
całkowitej produkcji przedsiębiorstwa
i Stanowia około 2,5% (po uwzględ
nieniu podziału miedzy zespoły zle
cające i ZETO). Wartość produkcji
ZETO oblicza się podobnie jak przy
innych robotach geodezyjnych (fun
dusz płac z narzutem). Wielka licz
ba — bo ponad U 000 w ciągu roku —
drobnych robót geodezyjnych wyko
nywanych przez kilkanaście zespołów
produkcyjnych WPG poważnie utrud
nia planowanie i zrealizowanie regu
larnego dopływu zleceń wewnętrznych
do ZETO. Nierównomierny, przypad
kowy dopływ robót odbija sie bardzo
niekorzystnie na pracv ZETO. co
zresztą jest oczywiste i nie wymaga
specjalnego omawiania. W 1968 r. wy
konano w ZETO 492 roboty (średnia
wartość 1056 złotych) natomiast w
1970 r. — 827 robót (średnia wartość
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Tablica 2

6. Wyniki ekonomiczne

650 złotych). Średnią liczbę robót (n)
wykonanych w ciągu jednego dnia
przez ZETO w poszczególnych miesią
cach (t) przedstawia rys. 1. Wartość
wykonanych robót wynosi około 1,7%

Wartość produkcji wykonanej przez
ZETO zawiera tablica 2. W 1969 r.
efekty ekonomiczne wynikające z za

Rok

5.
Eksploatacja
urządzeń
systemów programów

ETO

stosowania GEO-2 w WPG obliczano
na podstawie wartości produkcji do
datkowej, wykonanej za zaoszczędzony
fundusz płac oraz oszczędności wyni-

1134,5

kających z zaniechania zakupu impor
towanych
arytmometrów. Podobny
spoeób obliczania efektów ekonomicz
nych został zaakceptowany przez pra
cowników banku, podczas starań WPG
o kredyt bankowy na zakupienie
GEO-2.
Od 1970 r. koszty ZETO są księgo
wane oddzielnie, podobnie jak dla
wydziałów
produkcyjnych,
chociaż
ZETO nie dysponuje żadnymi etata
mi pośredniej produkcji. Zestawienie
kosztów i obliczenie akumulacji przed
stawia tablica 3.
Każdy ze stosowanych dotąd sposo
bów oceny potwierdza opłacalność
wykonywania obliczeń geodezyjnych
za pomocą GEO-2 przy odpowiednich
wielkościach produkcji, wydajności i
Tablica 3

i

Składniki kosztów ZETO

Lp.

W „Założeniach techniczno-organi
zacyjnych ZETO w WPG”, opracowa
nych w sierpniu 1968 r. przyjęto na
stępujące wskaźniki
wykorzystania
GEO-2 w latach 1969—1970:
— prace produkcyjne — 40%,
— prace doświadczalne i urucha
mianie programów — 10%,
— szkolenie personelu ETO — 10%,
— postoje awaryjne i naprawy — 40%.
Założony wysoki wskaźnik awaryj
ności wynikał z faktu, iż zainstalo
wany w WPG pierwszy egzemplarz
GEO-2 był właściwie prototypem i
miał być eksploatowany w trudnych
warunkach (pomieszczenie bez klima
tyzacji, względnie duży ruch ludzi w
ciasnym pokoju i niemożność utrzy
mania należytej czystości, nie spraw
dzona sieć elektryczna). Po dwu la
tach pracy można porównać uzyskane
wyniki z ówczesnymi założeniami.
Podczas pierwszych trzech miesięcy
eksploatacji GEO-2, przerwy w pracy
spowodowane
awariami
stanowiły:
14%, 24% i 9% czasu włączenia kom
putera.
W następnych miesiącach nastąpiła
stabilizacja pracy GEO-2 i przerwy
awaryjne łącznie z naprawami w go
dzinach pracy wynosiły średnio 4%
czasu nominalnego w 1969 r. i 8% w
1970 r. Najdłuższy okres pracy bez
awaryjnej trwał 31 dni, a najdłuższa
przerwa spowodowana koniecznością
naprawy układu bębna magnetyczne
go (zużycie łożysk po około 3000 go
dzinach pracy) — 12 dni w 1970 r.
Podział czasu pracy GEO-2, obliczony
w stosunku do czasu nominalnego
jednej zmiany, przedstawia się nastę
pująco: obliczenia produkcyjne —
średnio 75% (w 1969 r.) i 76% (w
1970 r.), uruchamianie i testowanie
programów — 1% i 2%. Dwa daleko
pisy do kodowania danych pracują
średnio w ciągu 86% czasu nominal
nego. Częstotliwość (w %) eksploatacji
systemów programów’ przedstawiono
r>a rysunku 2.

77,2
519,7
537,6

IV kw. 1968
1969
1970
Razem

wartości całkowitej produkcji. WPG.
Mniejszy od przewidywanego dopływ
zleceń wewnętrznych tłumaczy się
częściowo zmianą asortymentu robót.

Produkcja
w tys. złotych

1
2

3
4

Robocizna bezpośrednia, ubezpieczenia i płace uzupełniające
Koszty wydziałowe (amortyzacja i konserwacja urządzeń ETO,
materiały, energia, czynsz i in.)
Koszty wydziałowe ogólne (fundusz płac pracowników pośredniej
produkcji)
Kosztv ogólnozakładowe (płace administracji, delegacje, amort yzaeja budynków, koszty biurowo-administracyjne, bhp i. in.)

Razem koszty wytwarzania (produkcja sprzed.)
Wartość sprzedażna produkcji

Akumulacja

Wartość
w tys. zł
205,0

182,0

23,0
38,4

448,4
537,6

89,2

!
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funduszu płac [3J, nawet przy tak
małych robotach jak obecnie w WPG.
Oczywiście, duże obliczenia są efektywniejsze i łatwiejsze do opanowa
nia organizacyjnego. Jednak w geode
zyjnych przedsiębiorstwach miejskich
drobne roboty obliczeniowe występują
bardzo często, o czym może również
świadczyć przykład Stuttgartu [4j.
W pracach wykonywanych tam na
komputerze IBM 1130 (wielokrotnie
droższym od GEO-2) roboty, w któ
rych obliczano współrzędne 1—25
punktów stanowiły około 62%.

7. Zakończenie

nie. DIa osiągnięcia takiej produkcji
potrzeba:
— zapewnienia regularnego dopły
wu dodatkowych robót obliczeniowych
(około 500 000 złotych rocznie),
— pracy na dwie zmiany i osiągnię
cia współczynnika zmianowości co
najmniej 1,5.
— odpowiedniego zwiększenia zatrudnienia w ZETO,
— wprowadzenia zmian technolo
gicznych i organizacyjnych w przed
siębiorstwie.

Przedstawiony wyżej opis działal
ności ZETO w WPG zawiera jedynie
informacje ogólne i stanowi — w za
mierzeniu autora — wstęp do dyskusji
nad dalszym rozwojem
ETO w
geodezji.
Po przeszło dwuletniej pracy ZETO
w WPG widać wyraźnie potrzebę in
tensywniejszego wykorzystania posia
danych urządzeń, bowiem potencjalne
możliwości produkcyjne wyrażają się
obecnie kwotą 1 miliona złotych rocz
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Zastosowanie dalmierza DISTOMAÏ DI-IO Wilda
oraz nasadki żyroskopowej GAK-I Wilda do pomiarów osnów geodezyjnych
W ramach prac naukowo-badawczych prowadzonych
przez Politechnikę Warszawską — Instytut Geodezji Gos
podarczej, przy współpracy z Państwowym Przedsiębior
stwem Geodezyjnym, zostały przeprowadzone pomiary
doświadczalne przy zastosowaniu dalmierza DISTOMAT
DI-IO Wilda, pracującego w podczerwieni, oraz nasadki
żyroskopowej GAK-I Wilda, w połączeniu z teodolitem
sekundowym Wilda T2.
Pomierzono prostoliniowy, równoboczny ciąg poligono
wy między czterema punktami triangulacyjnymi, o łącz
nej długości około 23 km. Ciąg posiadał zatem cztery
punkty dowiązania o dokładności położenia wyrażającej
się średnim błędem
mp ≤ ± 0,03 m

i składał się z trzech odcinków. Łączna liczba punktów
ciągu wyniosła 54, zaś średnia długość boku około 440 m.
Ciąg przebiegał w kierunku równoleżnikowym wzdłuż
szosy o średnim natężeniu ruchu kołowego. Pomiary wy
konane zostały w miesiącach letnich ubiegłego roku,
w warunkach atmosferycznych, które można określić jako
średnie.
Prace pomiarowe wykonane zostały w dwóch etapach.
W pierwszym etapie pomierzono odległości boków jedno
krotnie, przy czym dalmierz ustawiony był tylko na
punktach parzystych (skokowo).
W drugim etapie pomierzono kąty załamania ciągu oraz
azymuty boków, na każdym punkcie boku wstecz i boku
w przód, co pozwoliło na określenie azymutu każdego boku
dwukrotnie. Kąty załamania pomierzono
teodolitem
Wilda T2, w trzech poczetach, przy celowaniu na tarcze,
metodą trzech statywów, z zastosowaniem pionów optycz
nych. Pomiar azymutów wykonano nasadką Wilda GAK-1,
stosując metodę określenia kierunku północy na podsta
wie pomiaru czasu przejść wskaźnika przez zero skali
(metoda amplitud).
Wyznaczenia dokonano przez pomiar sześciu przejść, to
jest czterokrotne określenie miejsca północy na Iimbusie.
Przy pomiarze odległości dalmierzem DI-IO dokonywano
odczytu kąta pionowego i rejestracji temperatury i ciś
nienia. Przed przystąpieniem do pomiaru dalmierz został
sprawdzony i Wykalibrowany na bazie o długości 200 m,
pomierzonej wielokrotnie drutami inwarowymi.
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Stała główna (E) nasadki żyroskopowej GAK-I w zesta
wie z teodolitem Wilda T2 wyznaczona została na azymu
cie wzorcowym, ze średnim błędem ± 18ce.
Zespół pomiarowy składał się z jednego inżyniera
i dwóch pomiarowych oraz samochodu z kierowcą. Czas
trwania obserwacji długości jednego boku dalmierza DI-10,
nie licząc czasu ustawienia zwierciadeł, wynosił nieco
więcej niż jedną minutę. Całkowity czas pomiaru długości
wszystkich boków całego ciągu (23 km) wyniósł około
18 godzin. Czas wyznaczenia dwóch azymutów na jednym
punkcie, łącznie z wykonaniem obliczeń, wynosił około
25 minut. Czas pomiaru jednego kąta założenia wynosił
około 10 minut. Łącznie pomiar kątów i azymutów na
54 punktach ciągu wyniósł około 54 godzin.

Wyniki
Wykonano ocenę wyników, obliczając odchyłkę po
przeczną fq, odchyłkę podłużną fi i odchyłkę kątową fk
dla poszczególnych odcinków ciągu o długości L.
Obliczenia przeprowadzono w dwóch wersjach:
1) pomiar długości dalmierzem oraz kątów załamania
teodolitem,
2) pomiar długości dalmierzem oraz pomiar azymutów
każdego boku żyroskopem.
Uzyskano następujące wyniki:
Wersja 2

Wersja 1
L

Λ

ft

Odcinek I
Odcinek II
Odcinek III

I

4,8 km
9,5
8,9

-f-0,18 m
-0,36
+ 0,02

+ 0,08 m
+ 0,10
+ 0,06

Cały ciąg

I 23,2 km

-0,16 m

+ 0,24m

!

fk
_49<-c
_2
—7

A

fl

— 0,09 m + 0,03 m
-0,04
⅛+0,14
-0,20
-0,01
— 0,33 m

+ 0,16 m

Obliczenia przeprowadzono na płaszczyźnie Gaussa-Kriigera. Uzyskane odchyłki poprzeczne w obu wersjach są
praktycznie tego samego rzędu mimo, że błąd wyznaczenia
azymutu był znacznie większy od błędu pomiaru kąta za
łamania. Fakt ten tłumaczy, się teoretycznie korzystnym
rozkładem błędów poprzecznych w prostoliniowych ciągach
azymutalnych.
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Otrzymane rezultaty wskazują na możliwość uzyskania
znacznych dokładności przy użyciu omawianego sprzętu
dla zakładania osnów geodezyjnych i wykonywania prac
realizacyjnych.
Zastosowany sprzęt pozwala na osiągnięcie korzyści
ekonomicznych i technicznych. Wykonane obserwacje
wskazują, że instrument DI-IO Wilda daje wyniki pewne,
a pomiar długości w przeciwstawieniu do metod klasycz
nych jest bardzo szybki i praktycznie uniezależniony od
warunków atmosferycznych. Wyróżniającą cechą tego
dalmierza jest nieskomplikowana obsługa i otrzymywanie
wyniku w formie cyfrowej na liczniku.
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Rezultaty uzyskane nasadką żyroskopową GAK-I Wilda
wska'zują na możliwość uzyskania lepszych wyników niż
podaje wytwórnia. Nasadka pozwala stosować metodę
amplitud, która wykazuje zdecydowaną wyższość w po
równaniu do metody punktów rewersji, szczególnie przy
wielkiej ilości obserwacji. Zaletą tego instrumentu w wa
runkach polowych jest jego mała waga oraz łatwość uzu
pełniania energii akumulatorem. Całość sprzętu może być
swobodnie przewożona samochodem osobowym.
Przewiduje się wykonanie szczegółowej analizy ma
teriałów polowych oraz obliczeń w kilku wariantach
i wskazanie optymalnych metod obserwacji.

zaIgshr.,

JAN GOCAŁ, MARIAN SOŁTYS

UKD 528.482:69.024.8

Instytut Geodezji AGH
w Krakowie

Geodezyjne metody wyznaczania ugięć i wyboczeń dźwigarów dachowych
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W dzisiejszym budownictwie ze względu na oszczędność
materiałów stosuje się na ogół niskie współczynniki bez
pieczeństwa. W związku z tym coraz większego znaczenia
nabierają geodezyjne pomiary odkształceń budowli jako
bieżąca kontrola stopnia ich bezpieczeństwa. W wielu obiek
tach budowlanych, a w szczególności w budowlach typu ha
lowego, zasadniczymi elementami konstrukcji dachowych są
dźwigary, które służą do przekrywania hal i przenoszą na
podpory obciążenia własne i przekrycia dachowego oraz
obciążenia użytkowe. W praktyce budowlanej stosuje się
wiele różnych typów dźwigarów różniących się między sobą
kształtem i materiałem, z którego są wykonane. Nie wni
kając
szczegółową ich systematykę przedstawiono sche
matycznie na rys. 1 dźwigar kablobetonowy i na rys. 2
wiązar stalowy.

i montażu określa się większą ilość strzałek, zwykle w
miejscach łączenia segmentów lub w punktach przecięcia
się dolnej krawędzi dźwigara z krawędziami słupków
(punkty 1, 2, 3,... 5, rys. 3). W celu obliczenia wymienio
nych strzałek konieczna jest znajomość współrzędnych
x, y, z, punktów skrajnych usytuowanych w pobliżu na
sady (punkty A, B; rys. 3) i wspomnianych punktów po
średnich dźwigara. Metody wyznaczania współrzędnych
tych punktów i ich dokładności zostaną przedstawione w
punkcie 2 niniejszej pracy. Wielkości strzałek ugięć i wy
boczeń określa się na podstawie pomiaru jednokrotnego,
natomiast wielkości zmian tych strzałek w czasie uzyskuje
się z pomiarów okresowych.
1.2. Sygnalizacja celowników. Sposób usy
tuowania i stabilizacji obserwowanych punktów dźwigara
zależy od metody pomiarów i częstotliwości ich wykony
wania. W przypadku pomiarów okresowych punkty obser-

•»łupek

Rys. 1

Rys. 2

Geometryczna zmiana kształtu dźwigara może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa przekrycia, a w konsek
wencji dla całej budowli. Aby nie dopuścić do stanu za
grożenia przeprowadza się pomiary ugięć (w płaszczyźnie
pionowej) i wyboczeń (w płaszczyźnie poziomej) dolnego
pasa dźwigara. Pomiarjr takie powinno się wykonać bez
pośrednio po zakończeniu montażu dźwigara, a następnie
całej hali oraz w czasie jej późniejszej eksploatacji; w
okresach czasu ustalonych ze specjalistami budowlanymi.
W opracowaniu niniejszym przedstawiono geodezyjne me
tody Wyiznaczania ugięć i wyboczeń dźwigarów, biorąc pod
uwagę możliwość ich zastosowania w trudnych warunkach
obserwacyjnych przy jednoczesnym spełnieniu wysokich
wymagań dokładnościowych.
1. Wyznaczanie wielkości ugięć i wyboczeń

1.1. Zasady ogólne. Wyznaczanie wielkości ugięć
i wyboczeń dolnego pasa dźwigara dachowego sprowadza
się do określenia wielkości strzałek jego ugięcia i wybo
czenia odpowiednio w płaszczyźnie pionowej i poziomej w
stosunku do linii prostej łączącej skrajne punkty dźwigara.
Stnzalki te wystarczy w zasadzie wyznaczyć w połowie roz
piętości dźwigara. Z uwagi jednak na duże rozpiętości
ɪ segmentową budowę dźwigarów oraz błędy wykonawstwa

wowane stabilizuje się w sposób trwały. Można to wyko
nać przez namalowanie farbą olejną znaku w kształcie
krzyża (przy wykorzystaniu odpowiedniego szablonu) na
bocznej ścianie dolnego pasa dźwigara lub przez zamoco
wanie celowników metalowych. Podczas stabilizacji po
winno się przestrzegać zasady, aby punkty celu (środki
krzyży) znajdowały się w jednakowych pionowych od
ległościach od dolnej krawędzi dźwigara. Jednocześnie od
ległości powierzchni czołowych znaków metalowych od
bocznej powierzchni dźwigara (w punktach zamocowania
znaków) powinny być jednakowe. Spełnienie tych warun
ków jest praktycznie trudne z uwagi na uciążliwy dostęp
do tej konstrukcji po jej zamontowaniu i może być wyko
nane tylko z pewnym przybliżeniem. Z. tego względu wska
zane jest, aby stabilizację znaków wykonać przed monta
żem dźwigarów. Tego rodzaju zalecenia mają praktycznjr
sens wtedy, gdy zależy nam na określeniu faktycznego
ugięcia lub wyboczenia dźwigara. Jeżeli zaś interesują nas
jedynie wielkości zmian strzałek, to usytuowanie znaków
celowniczych nie musi być przeprowadzone ściśle według
wyżej podanych zaleceń.
Pomiary przeprowadzone jednorazowo, pozwalające na
określenie tylko faktycznego ugięcia lub wyboczenia dol
nego pasa dźwigara, nie wymagają trwałej stabilizacji zna
ków. Obserwowane punkty można zaznaczyć w sposób pro-
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Vzizoryczny, np. przez odpowiednie naklejenie kawałka
bristolu z wyrysowanym krzyżem. Punkty te należy obie
rać w taki sposób, aby materializowały kształt krawędzi
przecięcia się powierzchni dolnej dźwigara z jego po
wierzchnią boczną. W wielu przypadkach bezpośredni do
stęp do dźwigarów może być utrudniony lub nawet nie
możliwy i wówczas punkty obserwowane obiera się jako
punkty charakterystyczne. Wiąże się to jednak z obniże
niem dokładności wyznaczenia strzałek.
1.3. Zależności matematyczne między wiel
kościami strzałek a współrzędnymi punk
tów obserwowanych. Obliczenie wielkości strzałek
ugięcia względnie Wyboczenia dźwigara dokonuje się na
podstawie znajomości przestrzennych współrzędnych punk
tów obserwowanych w lokalnym układzie współrzędnych
prostokątnych xyz. Środek tego układu obiera się w obser
wowanym punkcie krańcowym dźwigara (punkt A, rys. 4),

oraz:
∕n = ± Jyn zF Jxn —
e
σ'
dn = Jχn Jyn
e
1.4. Wzory na błędy średnie strzałek ugięć
i wyboczeń. Dla obliczeń wytrzymałościowych szczegól
nie ważne jest dokładne określenie wielkości strzałek ugięć
lub wyboczeń, natomiast odległości tych strzałek od punktu
początkowego dźwigara mogą być wyznaczone mniej do
kładnie. Zatem rozważania dokładnościowe ograniczono tu
do określenia błędu średniego pomiaru strzałek.
Po zróżniczkowaniu pierwszego wzoru układu równań (3)
i przejściu do błędu średniego otrzymano:

Wielkość ostatniego członu powyższego równania nie ma
wpływu na wartość błędu mfn ze względu na małą dłu
gość strzałki fn w porównaniu z odległością d pomiędzy
skrajnymi obserwowanymi punktami dźwigara. Przyjmu
jąc np.:
przy czym oś z pokrywa się z linią pionu. Zależności mię
dzy współrzędnymi punktów a wielkościami ugięć w płasz
czyźnie pionowej xz — zgodnie z oznaczeniami podanymi
na rys. 4 — wyrażają się następującymi wzorami:
Jxn = dncosσ-fn sinσ

fn — 20 mm, d = 15 m,
= ± 10 mm
otrzymuje się wartość tego członu równą 0,0002 mm8.
Jeżeli przyjmie się
m∆zβ
Til z θΓ
*lZ
T∏jχn — TftAχβ — TftJxi
wówczas wzór (9) ma postać:

ɑɔ

∆zn = dn sinσ ψ∕ncosσ

"*fn

gdzie:

=

Δxb+Δx2 2
dzB + Jzj
"⅛.∙τ —— ------ m2Ax
d2
(Γ

(10)

gdzie
JX|ł = X|ł X√lι ∆zn = zn zA',
Δzb
σ = arctg ——; Δzb = zb-za-,
Δxb = xb~xa
Δxb

«

(2)

zaś:
ίη — oznacza wielkość strzałki ugięcia w punkcie Pn,
dn — jest odległością rzutu punktu Pn na prostą AB od
początku układu.
Po rozwiązaniu układu (1) otrzymuje się:

fn = ∆zn cos a — Jxn sin σ
dn = ∆xn cosa + ∆zn sin σ

(3)

d= ↑∕∆x2
b+Δz2
b
Analogicznie uzyskano wzór na błąd średni strzałki wyboczenia
Jx⅛÷Jx⅛
Jyj-J-Jyjj
mi------ n⅛x
J n = ■--------------- m⅜H------------d2

(H)

gdzie

d=∕Jx⅛+Jy⅛.
Natomiast błędy średnie wyznaczenia strzałek ugięć i wyboczeń obliczone na podstawie uproszczonych wzorów (7)
i (8) wyrażają się następującymi zależnościami:

W przypadku, gdy punkt Pn znajduje się pod linią AB
wzory powyższe przyjmą postać:

mfnz= ÷

(12)

fn = ∆xnsinσ- Jzn cosσ
dn — Jxn cos σ+ Jzn sin a

m∕'n = ±

(13)

(4)

Przeprowadzając podobne rozumowanie otrzymuje się wzo
ry na obliczenie wielkości wyboczeń dźwigara (w płaszczyź
nie xy), które przedstawiają się następująco:
∕n = ± Jyn cosσ, ɪ Jxn sin σ'

(ɔ)

d'n = ∆yn sin σ' + Jxn cos σ'

,
gdzie kąt σ oblicza się Wzorem

,
dyn
σ = arctg —---J Xb

zaś:

∆yπ = ?b~yA;

dχβ ≈×b~xa∙.

dyn = yn—yA

W przypadku małych kątów a i σ', wzory (3), (4), (5) przyjmą postać:
σ
fn = i ∆zn -T ∆xn —
Q

dn
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σ
∆xn ∏- ∆zn
ρ

(7)

2. Metody i dokładności pomiaru strzałek

Do wyznaczenia wielkości strzałek ugięć i wyboczeń wy
korzystano następujące metody:
a) wcięcia przestrzennego,
b) trygonometrycznego wyznaczania współrzędnych punk
tów leżących w jednej płaszczyźnie pionowej,
c) niwelacji geometrycznej,
d) metody fotogrametrycznej,
e) stałej prostej.
Metody te pozwalają na:
— jednoczesne określenie strzałek ugięć i wyboczeń (met.
wcięcia przestrzennego),
— określenie tylko strzałek ugięcia (metody wymienio
ne w punktach b, c, d),
— określenie tylko strzałek wyboczenia (metoda stałej
prostej).
Rozważania dokładnościowe zostaną przeprowadzone przy
założeniu, że punkty obserwowane są utrwalone odpowied
nimi znakami pomiarowymi.

2.1. Metoda wcięcia przestrzennego. Metoda
ta umożliwia określenie trzech współrzędnych x, y, z obser
wowanych punktów dźwigara, a tym samym pozwala na
równoczesne wyznaczenie strzałek ugięć i wyboczeń. Dla
obliczenia współrzędnych punktów przyjmuje się lokalny
układ współrzędnych o początku w punkcie skrajnym
bazy i osi x pokrywającej się z jej kierunkiem. Odpowie-

(8)
ęć
ólięć
rtu
lo
tu

(3)

(9)

czeniach typu halowego. Przyjęto, że długość bazy jest
w przybliżeniu równa długości dźwigara (co często ma
miejsce), a kąt wcinający γ — 180o — (α + ff) zawarty jest
w granicach 60°—120°. Ponadto rozróżniono dwa przy
padki:
1) baza jest równoległa do rozpiętości dźwigara,
2) baza tworzy kąt σ' z kierunkiem ułożenia dźwigara.
Ad. 1. Obliczenie błędu średniego strzałki ugięcia i wyboczenia z uproszczonych wzorów (12) i (13) poprzedzono
analizą wzorów (18) i (19) na błędy średnie wielkości ∆yn
i ∆zn. Wartość
obliczono ze wzoru (18) dla następują
cych danych: b = 20 m, m = + 3", m∣> = ± 5 mm. Wówczas
nι.iy,l nie przekroczy wartości ± 0,6mm. Analiza wzoru (19)
wykazuje, że mj⅛ zależy głównie od wielkości bazy i wiel
kości kąta pionowego φ. Wielkość mj,n wyraźnie maleje
wraz ze zmniejszeniem kąta φ. Jeśli przyjmiemy φ = 45°,
wówczas największa wartość m⅛ dla przyjętych poprzed
nio założeń będzie równa ± 1,0 mm. Na podstawie powyż
szych rozważań obliczono średnie błędy określenia strzałki
ugięcia i Wyboczenia ze wzorów (12) i (13) dla niekorzystdXn

na
tuUy

dnie wzory na obliczenie współrzędnych punktu Pn zgodnie
z oznaczeniami podanymi na rys. 5 mają postać:

IU-

6 sin β
x = ------------ cosa
sin (a + ff)

b sinff
Y =------------- sina
sin (a + β)

□x»

bsinβ

z=

10)

· z ■ ðʌ tg9, + ≈l+ tI
sm(a
+ ff)

gdzie:
φ — oznacza kąt pionowy pomierzony na stanowisku I,
Zj — przyjętą wysokość punktu I,
ii — wysokość osi obrotu instrumentu na stanowisku I.
Zatem szukane wielkości ∆xn, ∆yn, ∆zn potrzebne do obli
czenia strzałek ugięć i wyboczeń wg zależności (3), (4) i (5)
wyrażą się wzorami:
S⅛ffn
smßA
Ί
∆xn = b [
cosαn----- —----- ——cosa 4
(14)
sm(⅛+ff4)
J
sin(αn + βn)

Ύ-

11)

dyn = 6 [
(7)

Δζ„ = b [

sinffn
s*nff∠t
sin an------- ------------ -siɪɪɑ^j
sin(a.4+ff_4)
sin(an + ffn)
sinffn

sin(an + ff∏) °'fn

sinff4
tg<ΛiJ
sin(a.4 + ff.4)

(15)

(16)

średnie błędy określenia wielkości

12)

nie położonego punktu tj. dla "T~ ~ 1 °trzymul¾c fn
= ± 1,4 mm i m∕n = ± 0,8 mm.
Ad. 2. Wpływ usytuowania bazy w stosunku do kierun
ku dźwigara na wartość średniego błędu strzałki obliczo
no dla następujących założeń: b = 20 m, n⅛ = ± 5 mm,
m = ± 3", σ, = 450. Przedstawione wzorem (17)
mjln
będzie więc równe ± 3,5 mm, zaś ze wzoru (18) mj,ιt =
= ± 3,6 mm. Wartość n⅛ll podana wzorem (19) pozostanie
bez zmiany, czyli mj,n = ± 1,0 mm. Wobec tego średnie błę
dy wyznaczenia strzałek ugięcia i Wyboczenia obliczone ze
wzorów (10) i (11) będą równe odpowiednio:
m∕n = ± 1,0 mm, mfn = ± 5,0 mm.
Otrzymany wynik świadczy 0 dużym wpływie kąta σ' na
wartość średniego błędu wyznaczenia strzałki wyboczenia.
Porównanie wartości błędów średnich wyznaczenia
strzałki wyboczenia mj-'n otrzymanych w punktach 1) i 2)
wskazuje, że usytuowanie bazy równolegle do rozpiętości
dźwigara zapewnia większą dokładność wyników. Oblicze
nia powyższe zostały przeprowadzone dla niekorzystnie po
łożonych punktów i praktycznie — wartości średnich błę
dów będą mniejsze.
2.2. Jednostanowiskowa trygonometrycz
na metoda wyznaczenia
współrzędnych
punktów leżących w jednej płaszczyźnie
pionowej. Metoda ta została opracowana przez prof.
T. Gomoliszewskiego w zastosowaniu do pomiaru strzałek
zwisu lin [3]. Umożliwia ona określenie współrzędnych
płaskich x, z punktów leżących w jednej płaszczyźnie pio
nowej π na podstawie pomierzonych kątów poziomych «
i pionowych φ (rys. 6). Płaszczyznę π wyznacza się przez

Z12Γn, Jyn, ^2*n

przy założeniu, że
maA -m°n~ m^A = mV" ~ mV" ~

13)

A =

przedstawiają się następująco
,
∣∆xn∖i t ∕6m∖2Γsin12αn + sm22ffπ
m∙⅛=(-) ">+⅛) 1

yJc-

⅜

ʃ
2

_i

nV

∖ 6 /

2
i

«»·<«.+«“

sin2 2aA + sin2 2ff_4 1
sin1(a.4+ff.4) J

(17)

I bm∖i[ sin1an-f-siιx1ffn , sin4aj4 + s⅛jff,4 ]
∖ ρ / L sin
*(a
n + βn)
sin1(a.4 + ff,4) J
(18)

2
i ζlz
"V
2,+(iτ
bm∖)2[h⅛∙s⅛L + sinocos
2 (a„
+ ffn)-+
⅛,=(r
) "l
-,,,
*
n.(i+τ
0--

et.
LO-

Iej

zy
d-

Sin2βn
.
+“
i
—
cos1 φn sm' (an + βπ)

,

∙ ,z .Γ⅛ + tg φΑ

sin2a4 + sm2ffxcos2(a4-∣-ff..1) ,
sin1(a.4+ff.4)

sin2ff,4
+ cos1 <p.4 sin2(a4 + ff.4)

]

(19)

Analizę dokładności pomiaru strzałek przeprowadzono
dla typowych warunków pomiaru panujących w pomiesz-

zrzutowanie na powierzchnię podłogi skrajnych punktów
dźwigara. Obserwacje kątów przeprowadza się na stano
wisku J, którego położenie określa się przez pomiar dłu
gości bazy b prostopadłej do płaszczyzny π i wystawionej
w środku rozpiętości dźwigara. Odnośne wzory na obli
czenie współrzędnych punktu Pn, przy zachowaniu ozna
czeń przyjętych na rys. 6, mają postać:
,
b
X — btga
i =------ tgφ
(20)
cosa
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Wyznaczone tym sposobem współrzędne punktów dźwigara
umożliwiają obliczenie wielkości strzałek ugięcia według
wzoru (7), zaś błąd średni strzałki ze wzoru (12).
Aby obliczyć wielkość m ∆z występującą we wzorze (12)
zauważmy, że
tg
Ί
cos aj J

cosα,l

.

.τ, y punktów dźwigara. Pionownik (rys. 7) składa się z ra
my 1 umożliwiającej jego przymocowanie do łaty niwela
cyjnej 2. Rama posiada wycięcie 3 ze wskaźnikiem 4 odczy
tów z łaty. W dolnej części na śrubie ślimakowej 5 porusza
nej pokrętłem 6 znajduje się w tulei 7 pion optyczny 8

(21)

gdzie φn, an — oznaczają kąty odnoszące się do obserwo
wanego punktu Pn,
Va, aA — oznaczają kąty odnoszące się do obserwo
wanego punktu A.
Średni błąd m ∆z przy założeniu m,n = m9,4 = mɑŋ = mc4 = m
przedstawia się wzorem

Rys 7

coś2 aj

I∖—cos1.--H tg2φzltg2α ∣j
φyl
/

(22)

Zakładając v ~ 45°, m = ±3", b = 10 m, otrzymano dla nie
korzystnie położonych punktów

(ʃbłąd średni
mjn —

i 1,0 mm.

obracający się dookoła osi pianowej z libelą rurkową 9,
którą doprowadza się do poziomu śrubą 10, Odczyty z podziałki 11 wykonuje się według wskaźnika 12, a odczyty
ze śruby 6 według wskaźnika 13.
Pomiar przy użyciu pionownika ma następujący przebieg.
Równolegle do rozpiętości dźwigara obiera się prostą od
niesienia (rys. 8, odcinek I—II), którą realizuje się przez

2.3. Niwelacja geometryczna. Strzałkę ugięcia
można wyznaczyć poprzez bezpośredni pomiar odległości x
oraz określenie różnic wysokości za pomocą niwelacji geo
metrycznej między punktami obserwowanymi. Szukane wiel
kości fn i dn oblicza się ze wzorów uproszczonych (7), zaś
błąd średni m∕n ze wzoru (12). Przyjmując maksymalną
wartość błędu średniego m ∆z określenia różnicy wysokości
dwóch punktów przy użyciu metody niwelacji precyzyj
nej jako równą ±0,15 mm, otrzymuje się dla punktu nie
korzystnie położonego:
mfn =

± 0,2 mm.

2.4. Metoda fotogrametryczna. W metodzie
tej szukane wielkości ∆xn, ∆yn otrzymuje się na podsta
wie pojedynczego zdjęcia fotograficznego dźwigara. Po spo
rządzeniu odbitki fotograficznej zdjęcia wykonanego fototeodolitem i określeniu skali odbitki odczytuje się współ
rzędne tłowe
X, y punktów obserwowanych w odniesie
niu do układu współrzędnych wyznaczonych przez znaczki
tłowe. Współrzędne te określa się przy użyciu komparatora
względnie koordynatografu. Po uwzględnieniu skali zdję
cia otrzymuje się:
dxn = (xn-χ4)q
^zn — (zn
za) (J
gdzie q oznacza mianownik skali odbitki, na której pomie
rzono współrzędne tłowe punktów.
Wielkości fn i dn oblicza się ze wzoru (7), zaś błąd śred
ni
m∕n z wzoru (12). Średni błąd m∆~.n na podstawie
zależności (23) ma postać
m∆∙.π = 0"⅞, + "⅛.1)?2
Zakładając

= m.4 = m.

otrzymano
mj,n =

qm.

)/ 2

Przyjmując, że mianownik skali Q przy spotykanych rozpiętościach dźwigarów nie przekroczy liczby 100, zaś do
kładność odczytu współrzędnej tłowej mz przy użyciu kom
paratora jest równa ±0,01 mm, przeto nl.J=n ~ ±1,4 mm.
Dla punktu dźwigara położonego blisko punktu B, błąd
średni określenia wielkości strzałki ugięcia wg wzoru (12)
wynosi
mjn = ÷ 2,0 mm
2.5. Metoda stałej prostej: a) przy użyciu pionownika: urządzenie zwane pionownikiem jest szczegółowo
opisane w pracy [2], Tu podano tylko schematycznie budo
wę i działanie przyrządu w zakresie niezbędnym dla zrozu
mienia jego zastosowania do wyznaczania współrzędnych
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rozwieszenie drutu względnie za pomocą teodolitu ustawio
nego na jednym z końców odcinka I—II lub w jego środ
ku. Z kolei pod obserwowanym punktem dźwigara w płasz
czyźnie pionowej przechodzącej przez ten punkt i prosto
padłej do prostej odniesienia ustawia się poziomo łatę ni
welacyjną (rys. 9). W miejscu przypuszczalnego rzutu pro
stej odniesienia przymocowuje się pionownik i po dɔproɪwa-

prosta
Ppodmesienia
tota
n∣h∣eιacu∣na

Rys 9

dzeniu Iibeli 9 do poziomu za pomocą śruby 10 naprowadza
się przez obrót pokrętła 6 środek krzyża nitek pionu op
tycznego na rozwieszony drut wykonując odczyt Sn skła
dający się z odczytu z łaty, podziałki 11 i podziałki 6 pio
nownika. Jeżeli prostą odniesienia realizuje się za pomocą
teodolitu to po zorientowaniu jego osi celowej wzdłuż pro
stej I—II, naprowadza się wskaźnik 12 pionownika na tę
prostą i wykonuje się odczyt Sn. Punkty dźwigara rzutuje
się podobnie jak rozwieszony drut otrzymując w efekcie
odczyt On. Dla zmniejszenia wpływu błędu Iibeli wykonuje
się rzutowanie obserwowanych punktów w dwóch położe
niach Iibeli pionownika różniących się 0 180°.
Współrzędne płaskie zrzutowanych punktów dźwigara ob
licza się w układzie xy, którego oś x pokrywa się z prostą
odniesienia (rys. 8). Dla dowolnego punktu Pn wielkość xn
uzyskuje się przez bezpośredni pomiar odległości od punk
tu I do miejsca ustawienia łaty, zaś yn otrzymuje się z za
leżności yn = On— Sn, zatem szukana wielkość ∆yn wyraża
się wzorem:
∆yn = yn—yA = On — Sn —(OA — sA)
(24

Sytuując prostą odniesienia równolegle do dźwigara można
do obliczenia wielkości f'n ɪ
oraz błędu m∕-n stosować
uproszczone wzory (8) i (13).
Błąd średni wyznaczenia wielkości ∆yn określonej wzo
rem (24) ma postać

m¼∙n = mo„ + mo 42' msn-^ nlS4
Przyjmując
mon = mo4 = mo∙<

za®

mS„ = mSA~ mS-.

otrzymano
m⅛∙π = 2(mo + ms)

(25)

Jak wynika z rozważań przeprowadzonych w pracy [2] do
kładność rzutowania punktu pionownikiem zależy od wy
sokości względnej h obserwowanego punktu, przewagi Iibeli τ, powiększenia v lunety pionu optycznego i dokład
ności odczytu, i wyraża się następująco
>

mO = Pr + Pe + ZiO
gdzie μτ — błąd libel, μv — błąd celu, μo — błąd odczytu.
Przyjmując h = 10 m, τ = 30'', υ = 3 otrzymuje się
0,15τ∕ι
Pr =

e

= 0,07 mm,

60 Ä

μv =-------- =

l’O

3. Uwagi końcowe

Przedstawione w niniejszym, opracowaniu metody pomia
ru dostarczają współrzędnych punktów dźwigara, które słu
żą do określenia strzałek ugięć i wyboczeń. Wielkości strza
łek można wyznaczyć sposobem analitycznym wykorzystu
jąc wzory ścisłe (3), (4) i (5) lub przybliżone (7) i (8). Można
również stosować sposób graficzny polegający na sporzą
dzeniu odpowiednich wykresów i graficznym odczytaniu
z nich wielkości strzałek. Aby uniknąć wpływu błędów gra
ficznych, wykresy sporządza się w taki sposób, aby skala
w kierunku osi z względnie y była odpowiednio duża np.
1:1, 2:1 itp.
Wybór Odpowiiedniej metody pomiaru zależy od warun
ków obserwacyjnych panujących w hali i wymagań dokładnościowych stawianych prɪzez specjalistów z zakresu wy
trzymałości materiałów budowlanych. Dla orientacji zestawicno w poniższej tablicy wartości błędów średnich wyznaozenia strzałek ugięć i wyboczeń obliczonych przy omawia
niu posizczególnych metod pomiaru dla dźwigara o długo
ści 20 m i względnej wysokości 10 m. Błędy te obliczono
dla niekorzystnych konstrukcji sieci pomiarowych. Zatem
należy się spodziewać błędów mniejszych niż zestawione
w tablicy 1, pod warunkiem, że punkty obserwowane będą

1,00 mm.

Zatem przy założeniu, że po = 0,2 mm będzie: m0 = 1,0 mm.
Błąd średni
przy realizacji stałej prostej za pomocą
drutu składa się z tych samych składników co błąd mo
i przy nisko rozwieszonym drucie np. h = Im osiąga
wartość ±0,2 mm. Wstawiając uzyskane wartości mo i rns
do wzoru (25) otrzymuje się:
mA}„ = ± 1,4 mm,

Tablica 1
Metoda pomiaru

mj^' w mm

my' w mm

wcięcie przestrzenne
trygonometryczna
niwelacji precyzyjnej
fotogrametryczna
stałej prostej z użyciem pionownika
stałej prostej z użyciem teodolitu i li
nijki

±1,0 —±1,4
±1,0
±0,2
±2,0
-

±0,8-±5,0
-

-

±0,8

÷2∙0

i
_ !

natomiast błąd średni strzałki wyboczenia dla punktu nie
korzystnie położonego zgodnie z wzorem (13) ma wartość:

mj∙n — i 2,0 mm
b) przy użyciu teodolitu i linijki milimetrowej: zasada

tej metody jest podobna jak w punkcie a) z tym, że wiel
kość yn otrzymuje się przez bezpośrednie wykonanie od
czytów za pomocą teodolitu na linijce przystawionej do
punktów obserwowanych. Teodolit ustawia się w punkcie I
lub II (rys. 8), a jego oś celową wprowadza się w płasz
czyznę pionową przechodzącą przez prostą odniesienia. Róż
nice Zlxn otrzymuje się przez bezpośredni pomiar odległo
ści taśmą, zaś wielkości ∆yn są różnicami pomiędzy od
czytem z linijki w punkcie A a kolejnymi odczytami w
punktach Pn- Do obliczenia /ń, ʃ i my∙n stosuje się wzo
ry (8) i (13).
Błąd średni określenia różnicy
∆yn = yn—ya

przy założeniu, że
mvπ — my 4 = my
przedstawia się wzorem
mjjn = y,2 my

<

/

Błąd my jest równy błędowi odczytu na podziałce mili
metrowej i można go określić z zależności
1
0,25 Tv
my = -, gdzie Ï = ——

Przyjmując
otrzymuje się

zaś

T = 1 mm,

» = 20,

D = 20 m

ZasygnaliiZOiwane znakami odpowiedniej konstrukcji. W przy
padku przyjęcia za punkty obserwowane naturalnych
szczegółów dźwigara, wielkości błędów podane w tablicy
ulegną zwiększeniu z uwagi na utrudnioną identyfikację
punktów.
Z zestawienia podanego w tablicy wynika, że metoda ni
welacji precyzyjnej i metoda stałej prostej z użyciem teo
dolitu i Iindijki milimetrowej zapewniają najwyższą dokład
ność pomiaru. Ponadto metody-te są najmniej pracochłon
ne. Wymagają ome jednak łatwego dostępu do dźwigara co
często nie jest spełnione lub bardzo utrudnione i dlatego
częściej znajdą zastosowanie pozostałe metody, mimo że
dokładność określenia wielkości strzałek będzie mniejsza.
Proponowane metody znajdują zastosowanie nie tylko do
określenia wielkości strzałek ugięć i wyboczeń dźwigarów,
Ieoz także innych poziomych i prostoliniowych elementów
stanowiących rozwiązania w układach konstrukcyjnych hal
jak również w budowlach mostowych.
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Prace geodezyjne przy budowie stopnia wodnego we Włocławku
W dniu 31 stycznia 1965 r. została zawarta wieloletnia
umowa pomiędzy Zarządem Inwestycji Budowy Kaskady
Dolnej Wisły we Włocławku a Bydgoskim Okręgowym
Przedsiębiorstwem Mierniczym,
podyktowana potrzebami
budującego się stopnia wodnego we Włocławku. Zgodnie
z tą umową BOPM wykonywało wszelkie pomiary realiza
cyjne, prowadzi pomiary wywłaszczeniowe i zajmuje się
badaniem odkształceń budowli.
Z bogatego wachlarza robót realizacyjnych, z którymi
spotykamy się w geodezji przemysłowej, ehcielibyśmy
przedstawić kilka — naszym zdaniem — ciekawszych po
miarów.
1. Elektrownia. Sprawdzanie pionowości ścian filara dzia
łowego pomiędzy I i II sekcją elektrowni. Podczas be

tonowania powyższego filara niewystarczająco mocno zwią
zane szalunki zostały roeepchnięte siłą wlewanego betonu.
Po zdjęciu szalunków, na wniosek inspektora nadzoru, wy
konano pomiar inwentaryzacyjny śoian filara w spo60b na
stępujący: na obu ścianach wyznaczono siatkę kwadratów
o boku 1 m, teodolit ustawiono na liniach równoległych do
ścian filara, w wierzchołkach siatki kwadratów przykładano
lekką listwę drewnianą z podziałką 1 cm, na której odczy
tywano odległości od płaszczyzny pionowej, przechodzącej
przez oś celową teodolitu do płaszczyzny ściany.
W wyniku pomiaru uzyskano następujące odchyłki od
pionu: na ścianie od sekcji I — 6 om, na ścianie od sekcji II
od —10 cm do +10 cm (wgłębienie ściany oznaczono zna
kiem „minus”, wybrzuszenia znakiem „plus”).
Sprawdzenie ustawienia szalunków wylotu rur ssących.

Pomiar wykonywano przy użyciu niwelatora i Skomparowanej domiarówki. Na wyznaczonych rzędnych mierzono
odległości szalunków od osi turbozespołu. Dużą trudność
przy sprawdzaniu tych szalunków powodowało to, że kon
strukcja rur ssących przewiduje jednocześnie pionowe i po
ziome krzywizny wylotu. Pomiar powyższy jest — naszym
zdaniem — mało dokładny i zbyt uproszczony nawet dla
tolerancji ustawienia szalunku z dokładnością ± 2 cm.
W przypadku występowania większej ilości podobnych kon
strukcji oraz pod warunkiem posiadania wystarczającej
ilości czasu, celowe byłoby skonstruowanie szablonu do
sprawdzania prawidłowości ustawienia tych szalunków.
Pomiar sprawdzający ustawienia szalunków spirali posz
czególnych turbozespołów, kształtu krzywizny oraz ich pio
nowości. Kształt spirali odpowiadał łukowi kołowemu

osi elektrowni z osią turbozespołu, odkładając równe war
tości kątów Q i mierząc promienie d do szalunku (rys. 1).
W ten sposób sprawdzano czy jego ustawienie jest zgodne
z projektem Pionowość ściany spirali zagwarantowana była
stałością promienia w pionie na całej wysokości szalunku.
Bezpośredni pomiar promienia do punktów położonych
wyżej od osi celowej teodolitu był niemożliwy, w związku
z czym długości tych promieni uzyskiwano drogą pośred
nią — trygonometrycznie (rys. 2).
Tolerancja ustawienia ścian spirali wynosiła ± 2 cm.
Korzystniejsze było ustawienie szalunków z tolerancją
— 2 cm, ze względu na przewidywane rozpychanie szalun
ków betonem.
Sprawdzenia ustawienia belek pod kraty od wody górnej
elektrowni w poszczególnych wlotach turbozespołów, które

go celem było:
1) uzyskanie rzędnych wysokości obu punktów zamoco
wania belek,
2) pomierzenie prześwitów pomiędzy belkami (a), aby
móc dopasować gotowe kraty,
3) wyznaczenie kątów nachylenia belek Q względem
płaszczyzny poziomej (rys. 3).
Ze względu na to, że różnica wysokości od stanowiska
niwelatora do punktów P przewyższała długość łaty, rzęd
ne punktów P uzyskiwano przy użyciu niwelatora i do
miarówki, natomiast rzędne punktów K uzyskano niwelu
jąc bezpośrednio (niwelator ustawiano na belce) przewyż
szenia między punktami P i K, a kąty Q1, Q2, Q3 obliczono
przez funkcję sinus z trójkątów prostokątnych PKS.
2. Jaz. Sprawdzanie gabarytów zasuw głównych. Odbiory
geodezyjne odbywały się bezpośrednio w zakładach wyko
nujących zasuwy. Tu tolerancja wykonania zasuw głów
nych wynosiła na długości ± 5 mm, dla innych elementów
± 2 mm. Długość mierzono bezpośrednio skomparowaną
domiarówką. Odległości wzajemne pozostałych elementów
konstrukcyjnych jak: łożyska, osie prowadnic, uzyskiwano
za pomocą niwelacji precyzyjnej nie tylko ze względu na
wymaganą dużą dokładność, ale również — na niemożli
wość wykonania pomiaru bezpośredniego, ponieważ ele
menty, między którymi odległość była szukana, nie leżały
w tych samych płaszczyznach pionowych.
Zasuwy te po zmontowaniu układano na specjalnie skon
struowanych stołach (rusztowaniach metalowych) bardzo
dokładnie spoziomowanych w celu sprawdzenia, zaniwelowania odchyleń względnych powłok zasuwy.

\

Rys. 3

o przesuniętym środku względem przecięcia się osi elek
trowni z osiamd turbozespołów. Sprawdzania dokonywano
za pomocą teodolitu ustawionego na specjalnym stanowisku
w kształcie stołu (rusztowanie), w punkcie przecięcia się
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3. Śluza. Sprawdzenie ustawienia w pionie łożysk wrót
śluzy. Pomiar wykonano pośrednio (rys. 4). W celu wyzna
czenia przesunięcia górnego łożyska wrót względem łożyska
dolnego założono na górze wrót bazę 1—2. W punktach

tych zawieszono ciężkie piony zanurzone w oleju. Domiarówką mierzono odległości 1—2, 2—3, 1—3 w płaszczyźnie
łożyska dolnego i 1'—2', 2'—3', 1'—3' w płaszczyźnie gór
nego łożyska. Łożyska znajdowały się w punktach 3 i 3'.

212)

ku

Pierwszy pomiar niwelacyjny określany jako niwelacja
„O”, w którym Zaniwelowano część reperów muru oporo
wego elektrowni, płyty wypadowej jazu oraz skarpy awanportu dolnego, wykonano w październiku 1965 r. Szkic
sieci pokazano na rys. 5. Pomiar „O” nawiązano do repe
rów, które otrzymały rzędne przy pomiarze wysokościowym
siatki realizacyjnej.
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Położenie punktów 3 i 3' wyznaczano za pomocą współrzędnych x i y według następujących wzorów:
a2 + b- — C3
X = —------- —

Y = J a2 - X2

26
Następnie, porównując obie pary współrzędnych, otrzymano
przesunięcia
Zlx
∆x,,
Jy ≠ Jy'
co pozwalało na stwierdzenie niepionowego położenia łożysk, gdy
Jy=Jy'
.
∆χ = ∆χ,
i
pionowość była zachowana.
Pomiary sprawdzające ustawienie prowadnic zasuw głów
nych i remontowych montowanych na jazie, elektrowni
i śluzie wykonywano za pomocą bezpośredniego pomiaru
odległości od prowadnic do pionów zawieszonych na sznu
rach i zanurzonych w oleju.
Pomimo przestrzegania przepisów bhp przez zastosowa
nie pasów bezpieczeństwa i lin asekuracyjnych zadanie
osoby przykładającej przymiar co 1 m na ścianie o wyso
kości 18 m nie było łatwe i zupełnie bezpieczne. Dla cie
kawości podajemy, że w przypadku stopnia wodnego we
Włocławku, przy okazji sprawdzania prowadnic, badano
pionowość i rozstaw w 350 przypadkach na jazie, elektrow
ni i śluzie. Praktycznie liczbę tę należałoby pomnożyć przez
pewien współczynnik, ponieważ montaż prowadnic nastrę
czał sporo kłopotu wykonawcom, w związku z czym odbiór
tej samej prowadnicy powtarzano czasem kilkakrotnie, aż
do uzyskania ustawienia zgodnego z projektem.
Przypuszcza się, że ogólnie na budowlach wodnych jest
bardzo dużo pomiarów tego typu, w związku z czym nale
żałoby się zastanowić nad usprawnieniem powyższych prac,
przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracowni
ków.
Pomiar szybkości przepływu wody w Wiśle w miejscu
projektowanej zapory czołowej odbywał się w ten sposób,
że z dwóch brzegów wcinano kolejno puszczane pływaki,
mierząc okresy czasu pomiędzy kolejnymi wcięciami. Miej
sca położenia pływaków zostały skartowane na planie na
podstawie wyników obliczeń wcięć. Następnie pomierzono
graficznie odległości między kolejnymi stanowiskami pły
waków, a znając czas określono prędkość przepływu.
Geodezyjne pomiary odkształceń

1. Osiadanie
reperów
kontrolowanych
elektrowni, jazu i śluzy. Wytyczne do prowadze
nia badań nad odkształceniami budowy zawarte są w pro
jekcie techniczno-roboczym, wykonanym przez ENERGOPROJEKT. Dla potrzeb sieci niwelacyjnej stopnia wodnego
założono na lewym brzegu Wisły ogółem 6 reperów stałych,
po trzy w dwóch różnych rejonach osiedla awaryjnego.
Odległości pomiędzy poszczególnymi reperami dobrano tak,
aby można było je zaniwelować bez stosowania punktów
pośrednich. Stabilizacja pierwszej ze wspomnianych trójek
nastąpiła we wrześniu 1965 r., natomiast drugiej — w czer
wcu 1966 r.
Trzon reperu stałego stanowi ostrosłup śeięty o wyso
kości 1,50 m i kwadratowych podstawach: dolnej 60 cm,
a górnej 40 cm. Fundament betonowy półmetrowej grubości
połączony jest z trzonem za pomocą zbrojenia. Wszystkie
repery stałe mają w połowie Wj7Sokosci trzonu wbetonowane boilce do obserwacji przechyleń.

Jak wynika z rys. 6, w styczniu 1966 r., po raz pierwszy
nawiązano niwelację do reperów stałych na osiedlu awa
ryjnym. Ilość reperów kontrolowanych powiększyła się, ale
kształt sieci pozostał bez zmiany.
Pomiar - 1 "
Styczeń 1966r

Ze względu na postępy prac budowlanych ilość reperów'
systematycznie się zwiększała, a dużą ich część trzeba było
przenosić w górę czy to ze względu na prowadzoną zasypkę
ziemną, czy też zalanie wodą. W pomiarze „2” sieć niwe
lacji wymagała już wyrównania z dwoma węzłami. Od
pomiaru „3”, to jest od 20.V.1966 r. do 6.X.1966 r. kształt
sieci utrzymywał się — jak to pokazano na rys. 7, a jako
. 3*

Pomiar
Maj 1966

metodę wyrównania obrano sposób kolejnych przybliżeń.
Błąd średni typowego spostrzeżenia kształtował się wów
czas w granicach 0,10 mm. Ilość węzłów wahała się od 4
do 6, a ilość ciągów od 7 do 15. Zachowanie węzłów stale
na tych samych reperach było utrudnione ze względu na
postępy prac betonowych i coraz szerszy front robót ziem
nych. W styczniu 1967 r., kiedy wykonano kolejny pomiar
niwelacyjny „7” okazało się po raz pierwszy, że repery stale
na osiedlu awaryjnym nie zachowały stałości od ostatnie
go pomiaru. W związku z tym wyrównano niezależnie sieć
reperów odniesienia metodą uogólnioną zawarunkowaną
w celu uzyskania przesunięć pionowych reperów stałych
RSl i RS3. Otrzymane wyniki uwzględniono w wyrównaniu
sieci niwelacyjnej na budowie, które przeprowadzono me
todą różnicową spostrzeżeń pośredniczących w odniesieniu
do pomiaru „6”, Sredni błąd pojedynczego spostrzeżenia wy
nosił na budowie 0,13 mm, a na osiedlu awaryjnym 0,11 mm.
W następnych pomiarach „8”, „9” i „10” stwierdzono nie
regularne osiadanie, a nawet unoszenie reperów. Po prze
analizowaniu wyników odkształceń dopatrzono się możli
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wości równomiernego osiadania reperów osiedla awaryjnego
Zastabilizowanych w budynkach oraz później założonych
reperów fundamentalnych, które przyjmowano dotychczas
za stałe. Po konsultacji z przedstawicielem Instytutu Gos
podarki Wodnej (IGW) uznano za słuszne włączenie do ana
lizy stałości reperów szeregu punktów siatki realizacyjnej,
założonych w 1964 r. W tym celu odszukano i zaniwelowano punkty siatki realizacyjnej obserwowane od 1964 r.
Przez porównanie pomiaru aktualnego z pomiarem z 1964 r.
ustalono, że cztery punkty nie zmieniły swoich rzędnych
w ciągu 3 lat.
Przed zalaniem dołu fundamentowego zainstalowano
w sierpniu 1968 r. komplet reperów w koronie budowli,
które zostały objęte jednym pomiarem z reperami znajdują
cymi się w fundamentach budowy w celu utrzymania cią
głości osiadania. Do tego okresu sieć niwelacyjna ulegała
drobnym zmianom na skutek likwidacji starych i zakłada
nia nowych reperów.

w czasie niwelacji oraz wykazy i wykresy rzędnych wody
w czasie piętrzenia.
Największym utrudnieniem w pracy nad ustaleniem prze
mieszczeń pionowych była niestabilność reperów odniesie
nia, która zmusiła wykonawcę robót geodezyjnych do po
szukiwań punktów oparcia dla sieci niwelacyjnej z dala od
budowy, co z kolei miało niekorzystny wpływ na ukształto
wanie się współczynników wagowych i dało w rezultacie
znaczne błędy średnie obserwacji wyrównanych. Nasuwa
się wniosek na przyszłość, żeby w podobnych przypadkach
lokalizacja reperów fundamentalnych była wynikiem rze
telnych analiz z udziałem geologów.
2. Pomiar
ugięcia
belek
stropowych.
W pewnym okresie budowy elektrowni, w 1966 r., ekipa
geodezyjna została zaalarmowana przez nadzór inwestorski
wiadomością, że na betonowych belkach stropowych rur
ssących zaznaczają się wyraźne pęknięcia. Długość jednej
belki wynosiła 20 m. Zastabilizoiwano więc w każdej z belek
po trzy repery w stropie oraz dla każdej ze wspomnianych
trójek po dwa repery ścienne w filarach działowych między
sekcjami i turbozespołami. Schematycznie plan obserwacji
pokazuje rys. 9. Repery zainstalowane w filarach zostały

iI
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Ostateczny kształt sieci (rys. 8) utrzymany do chwili
obecnej ustalił się jeszcze jesietnią 1968 r. w pomiarze „15”.
Dowiązanie dwupunktowe zapewnia większą sztywność
siatki, wpływając dodatnio na wyniki pomiaru i wyrów
nania.
W 1968 r. Bydgoskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Mierni
cze nawiązało ścisły kontakt z zakładem obliczeniowym
ZETO w Bydgoszczy. Dzięki tej współpracy od pomiaru „15”
obliczenia wyrównania sieci są wykonywane na EMC. Na
podstawie opracowania dr Jerzego Gaździckiego „Algo
rytm K” oraz przedstawionych przez nas wzorców obliczeń
wykonano w ZETO program obejmujący analizę stałości
reperów, ułożenie równań poprawek i równań normalnych
oraz wyrównanie sieci niwelacji metodą spostrzeżeń po
średniczących wraz z podaniem średniego błędu typowego
spostrzeżenia, błędów średnich rzędnych wyrównanych
i średnich błędów obserwacji. Otrzymywane rzędne punk
tów węzłowych sieci charakteryzują się średnim błędem
0.2—0,8 mm w zależności od położenia w sieci i warunków
pomiaru.
Całkowite osiadanie na poszczególnych obiektach podaje
tablica 1.
Tablica 1

Osiadanie zapory w mm
Obiekt

Okres obserwacji

średnie

Jaz niur oporowy — woda
dolna
11.IX.67
20.IV.70
Jaz mur oporowy — woda
11.IX.67 - 20.IV.70
górna
Jaz doki
19.X.65 - 20.IV.70
Jaz płyta wvpadowa
12.X.65 - 25.IX.68
Śluza
20.X.66 - 20.IV.70
Elektrownia — sekcja 1
20.X.66 - 20.IV.70
Elektrownia — sekcja 2
10.VIII.66 - 20.IV.70
Elektrownia -- sekcja 3
20.X.66 - 20.IV.70
Elektrownia hala montażowa 11.IX.67 - 20.IV.70
Elektrownia mur oporowy —
woda dolna
11.1.66 - 20.IV.70
Elektrownia mur oporowy —
i 2.1.67 - 20.IV.70
woda górna

maksymalne I

29,1

30,8

72,3
71,6
28,9
72,5
90,4
102,0
91,1
108,0

74,5
101,1
54,8
76,7
94,3
106,4
96,6
144,2

77,4

96,7

86,0

89,6

Patrząc na całość zagadnienia odkształceń w płaszczyźnie
pionowej trzeba stwierdzić, że mimo wielu trudności, jak
niszczenie reperów w czasie budowy, zmiany punktów wę
złowych, niestabilność reperów fundamentalnych, operaty
odkształceń pionowych zawierają bogaty materiał studialny
zebrany systematycznie w postaci wykazów liczbowych,
wykresów i ewidencji pomiarów niwelacyjnych. Uzupeł
nieniem tych operatów są obliczenia obciążeń występujących
na poszczególnych obiektach, sprawozdania z wykonanych
pomiarów, podające między innymi warunki atmosferyczne
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Rys. 9

włączone do ciągu niwelacyjnego przechodzącego przez rury
ssące. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu kolejnych faz
betonowania oraz na każde polecenie nadzoru wykonywano
niwelację precyzyjną jak następuje:
1) odczyt łaty ustawionej na reperze ściennym początko
wym,
2) odczyt łaty przystawionej kolejno do wszystkich re
perów w belce stropowej tak, aby swą górną płaszczyzną
dotykała do kulki reperu,
3) odczyt łaty ustawionej na końcowym reperze ścien
nym.
W celu określenia rzędnych reperów w stropie ustalona
została za pomocą niwelacji precyzyjnej długość jednej
łaty, stale używanej do tego celu. Wszystkie badania osiadań
reperów podczas budowy stopnia wodnego odbywały się
w oparciu o rzędne, ponieważ wiele reperów stanowiło do
wiązanie wysokościowe dla robót budowlanych, stąd ko
nieczna była znajomość zawsze aktualnych wysokości. Z te
go względu ugięcie belek stropowych ustalono również na
podstawie rzędnych.
Dziennik, w którym prowadzono obliczenia ugięcia belek
stropowych obrazuje tablica 2.
Repery ścienne w rozważanym przykładzie otrzymywały
wartości osiadania przez porównanie rzędnych w dwóch ko
lejnych pomiarach, natomiast reperom w belce stropowej
przypisywano osiadanie proporcjonalnie do osiadania repe
rów ściennych wykorzystując fakt, że każda sekcja jest
monolitem i że repery w stropie są rozmieszczane w jedna
kowych odległościach na przestrzeni każdego turbozespołu.
Po wpisaniu osiadania porównywano rzędne z pomiaru
aktualnego i pierwotnego. Różnica ta w przypadku ugina
jących się belek była zawsze większa od określonego uprze
dnio osiadania — właśnie ta nadwyżka stanowiła wielkość
ugięcia. Suma ugięcia i osiadania w każdym przypadku
stanowi różnicę rzędnych w pomiarze aktualnym i pierwot
nym. Prowadząc tego rodzaju badania maksymalne ugięcie,
jakie zaobserwowano, wynosiło 16,5 mm w czasie 1 roku.
Była to belka nad rurą ssącą turbozespołu nr VI.
3. Pomiar osuwisk skarp prawego brzegu
Wisły. Podstawą do wykonywania badań i kontroli
aktywności rejonu osuwiskowego na prawym brzegu Wisły
w obrębie osi od stopnia wodnego był „geodezyjny projekt
aparatury i prowadzenia obserwacji osuwisk na skarpach
prawego brzegu Wisły”, opracowany przez BOPM. Jak
przewidywał wymieniony projekt, na skarpie w obrębie

Tablica 2
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Data pomiaru

Data pomiaru

Osiadanie

Data pomiaru

Osiadanie

Data pomiaru

Osiadanie

ugięcie

rzędna

ugięcie

rzędna

ugięcie

Nazwa reperu
rzędna

rzędna

7.ΠΙ.67
31.4136

15.111.67
31.4128

-0,8

3-20

35.5981

35.5916

-0.5
-6,0

3-19

35.6166

35.6030

-0,2
-13,4

3-17

3-18

3-13

31.111.67
31.4088
35.5877

-5,8
-4,8
-6,1

14.IV.67
31.4088
35.5875

-4,8
-4,3
-6,3

35.5996

-3,8
-13,2

35.5989

-3,9
-13,8

—

35.5996

35.5930

0
— 6,6

35.5899

-3,3
-6,4

35.5894

-3,4
-6,8

31.4808

31.4811

+ 0,3

31.4780

-2,8

31.4778

-3,0
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stopnia wodnego założono regularną siatkę kwadratów
o boku 50 m. W wierzchołkach kwadratów i dodatkowo
w najbardziej charakterystycznych punktach terenu zastabilizowano słupy kontrolowane z trzpieniem, który jest
używany jednocześnie do niwelacji oraz po przykręceniu
tarcz celowniczych — jako sygnał do pomiaru kątów.
Pomiary odkształceń w płaszczyźnie pionowej wykonuje
się począwszy od czerwca 1966 r. W tym czasie, w pobliżu
osuwiska zainstalowano repery odniesienia podobnej kon
strukcji jak na osiedlu awaryjnym: trzy na zachodnim
i trzy na wschodnim krańcu skarpy. Sieć niwelacyjna składa
się z 11 ciągów i 5 węzłów. Wyrównuje się ją metodą
spostrzeżeń pośredniczących, różnicową, każdorazowo w od
niesieniu do pomiaru pierwotnego. Niwelacja charakteryzu
je się średnim błędem typowego spostrzeżenia po wyrów
naniu 0,4 mm.
W pomiarze „8” z marca 1969 r. zauważono po raz
pierwszy ruchy reperów odniesienia znacznie przekracza
jące błędy pomiaru. Od tego czasu do obliczeń zaczęto
przyjmować za stale repery wybrane na drodze analizy
Hermanowicza.
Podczas czteroletnich obserwacji skarpy przeprowa
dzano 12 pomiarów niwelacyjnych. Od samego początku
dały się zauważyć dwa aktywne ośrodki, gdzie osuwisko
pracowało znacznie intensywniej niż na pozostałym obsza
rze. Tendencje te utrzymały się do pomiaru „7” (z dnia
10.11.1968 r.), kiedy to po raz cstatni repery obu ośrodków
wykazały znaczniejsze osiadanie. W okresie późniejszym
osiadanie tych reperów było również większe niż pozo
stałych, wynosiło zaledwie 1—2 mm na miesiąc.
Jeden
ze wspomnianych ośrodków znajduje
się
200—250 m powyżej osi stopnia, gdzie prowadzono wykop
pod budowę drogi dojazdowej na stopień wodny, a na
stępny około 300 m poniżej osi stopnia. Drugi ośrodek
aktywności skarpy jest naturalnym osuwiskiem struktu
ralnym typu ześlizgowego.
W ciągu pierwszego okresu obserwacji przez 2 lata
i 5 miesięcy średnie osiadanie wynosiło na miesiąc:
w pierwszym ośrodku 31 mm, a w drugim 26 mm.

4. Odkształcenia skarp prawego brzegu
Wisły w płaszczyźnie poziomej.
Program
badań przesunięć skarpy prawego brzegu w płaszczyźnie
poziomej obejmował obserwacje tych punktów kontrolo
wanych, które w okresie od poprzedniego pomiaru wyka
zały osiadanie większe niż 5 mm. W celu udogodnienia
obserwacji i zwiększenia ich dokładności szereg punktów
siatki realizacyjnej zostało Zastabilizowanych za ¡pomocą
słupów obserwacyjnych. Pomiary miały być wykony
wane metodą kierunkową w trzech pełnych seriach. Prze
sunięcia poziome proponowano ustalać na drodze obliczeń
analitycznych. Taka metoda przy użyciu teodolitu klasy
Wild T3 miała zapewnić dokładność wyznaczenia prze
sunięć poziomych ± 5 mm. W opisany sposób wykonano
tylko dwa kolejne pomiary, bowiem podczas robót namywowych na zaporze czołowej i w czasie przegradzania
koryta rzeki stanowiska obserwacyjne od strony południo
wej skarpy zostały zlikwidowane. Konieczność badania
zachowania się osuwiska istniała jednak w dalszym
ciągu. Ze względu na to, że zachowały się tylko stanowi
ska obserwacyjne na górze skarpy metoda pomiaru
uległa zmianie. Z istniejących słupów obserwacyjnych
ustalono wizury do punktów kontrolowanych w ten spo
sób, żeby każdy z nich mógł być obserwowany chociaż

z jednego słupa. Dodatkowo wyznaczono jedno stano
wisko teodolitu, którego położenie określono za pomocą
wcięcia wstecz. Punkty kontrolowane, na które brak
celowych ze słupów obserwacyjnych, pomierzono pośred
nio z już wyznaczonych pobliskich punktów kontrolowa
nych. Na stanowisku teodolitu mierzy się kierunki i od
ległości do wybranych punktów, przy czym obserwacje
kątowe nawiązuje się do punktu o znanych współrzęd
nych. W dalszej kolejności oblicza się współrzędne bada
nych punktów, a następnie przez porównanie ich ze
współrzędnymi w pomiarze pierwotnym ustala się prze
sunięcia poziome.
Metoda ta daje błędy średnie przesunięć punktów
rzędu ± 5 cm, jeśli jednak zważymy cel, dla którego prze
prowadza się pomiar, wspomniane błędy nie mają za
sadniczego znaczenia.
Obserwacje poziome potwierdziły przypuszczenie, że
punkty, które wykazują największe osiadanie charakte
ryzują się również największymi przesunięciami poziomy
mi, które wynoszą:
— w pierwszym ośrodku aktywności skarpy:
Ax = —1,08 m
Ay2 = —2,55 m
Al = 2,77 m
— w drugim natomiast:
Ax = —0,54 m
Ay = —2,40 ni
Al 2,46 m
Przytoczone przesunięcia zaobserwowano w okresie od
marca 1967 do czerwca 1968 r.
5. Pomiar dylatacji. Zgodnie z projektem wy
konanym przez ENERGOPROJEKT, Szczelinomierze roz
mieszczone są na dylatacjach elektrowni, jazu, prze
pławki oraz murów oporowych elektrowni i jazu od wody
dolnej i górnej. Ze względu na szerokość korony dylatowanych obiektów zastosowano dwie metody pomiaru
zmian dylatacji, przy czym do pomiaru służą dwa różne
przyrządy. Filary jazu zarówno od strony wody dolnej
jak i górnej oraz elektrownia zaopatrzone są w czopy do
pomiaru dylatacji zainstalowane za pomocą szablonu

w kształcie trójkąta równobocznego o boku 70 cm. Tutaj
do pomiaru służy deformetr, skonstruowany przez pra
cowników BOPM (rys. 10). Przyrząd ten jest śrubą mikrometryczną o wydłużonym ramieniu, na którym umiesz
czono libelę. Pozwala on na ¡pomierzenie odległości pozio

mej między czepami z dokładnością do 0,01 mm. Zasięg
działania przyrządu wynosi 2,5 cm.
Na wszystkich dylatacjach murów oporowych zainsta
lowano po trzy czopy: dwa na jednej sekcji i po jednym
na sekcji sąsiedniej. Odległości między czopami były
równe i wynosiły po 30 cm dzięki zastosowaniu szablonu-prcwadnicy, którą zdejmowano po związaniu betonu.
Pomiar wykonywano za pomocą suwmiarki z neniuszem.
W wyniku pomiaru otrzymuje się trzy odległości między
czopami. W celu przeprowadzenia obliczeń zakłada się
lokalny układ współrzędnych x, y (rys. 11), którego po

z projektem wykonanym przez ENERGOPROJEKT. Do
tychczas bolce klinometru zainstalowane są w galerii na
poziomie 34,50 m. W każdej sekcji elektrowni znajduje
się belka 7-metrowej długości z ośmiu bolcami rozstawio
nymi w odległościach 1 m. Pomiary nachylenia belki, a za
razem sekcji elektrowni, wykonuje się obecnie 3—4 razy
w roku.
Wyniki obserwacji są jeszcze jednym sprawdzianem
względnych przesunięć pionowych otrzymywanych na pod
stawie niwelacji precyzyjnej, a jednocześnie podają zmiany
nachylenia elektrowni podczas piętrzenia, a obecnie
eksploatacji.
Wykres zmian nachyleń jest podobny dla wszystkich
sekcji. Charakterystyczny kształt linii zmian nachylenia na
przykładzie sekcji II przedstawia tablica 4.

Tablica 4

czątek znajduje się w punkcie A, jedna z osi przechodzi
prostopadle do dylatacji, a druga równolegle przez
punkt A. Z obliczeń uzyskuje się współrzędne punktu B.
Zmiany dylatacji, czyli względne przesunięcia poziome
dwóch sąsiadujących ze sobą sekcji otrzymuje się przez
porównanie współrzędnych aktualnych z pierwotnymi.
Pomiar zmian dylatacji jest niezwykle prosty i jasny
w interpretacji. Od września 1968 r. do chwili obecnej wy
konuje się go 6 razy w roku.
Tajlicj 3

Obiekt

m.op. elektr.
Elektrownia Przepławka

Jaz

woda
dolna

Rodzaj
Rozszerzenie
dylatacji y,, + ”
Zmniejszanie
dylatacji y,,— ”

woda
górna

m.op. jazu
woda
dolna

woda
górna

+ 5,8

+ 4,6

+ 0,8

+ 7,2

+ 10,2

+ 4,0

+ 6,8 I

-2,8

-4,9

-1,2

-0,6

nie
wyst.

nic
wyst.

-0,5

2,2

8,3

1,3

8,2

4,9

7,0

Przesunięcia są
siednich sekcji
po osi X

7,7

Z wykresu tego wynika, że elektrownia początkowo na
chylała się w kierunku wody dolnej, aby następnie powró
cić do położenia pierwotnego.
*

W uzupełnieniu powyższego opracowania na zakończenie
podajemy krótką charakterystykę stopnia wodnego we
Włocławku. Podstawowe obiekty stopnia: elektrownia, jaz,
zapora czołowa, zapory boczne, śluza z awan,pσrtami,
zbicrnik.

Elektrownia wodna. Typ półhalowy, trzy sekcje
sześć turbin Kapłana produkcji radzieckiej (Charków), ogól
na kubatura betonów 185 000 m3, kubatura wykopów
1 012 000 m3.

Jaz. Budowa piętrząca żelbetowa z zamknięciami stalo
wymi ruchomymi, 10 przęseł, konstrukcja przęseł dokowa,
ogólna kubatura betonów 117 000 m3, kubatura wykopów
400 000 m3.

Tablica 3 ilustruje maksymalne zmiany dylatacji, jakie
dotychczas zaobserwowano na poszczególnych obiektach.
Wartości zmian podano w milimetrach.
Ogólnie daje się zauważyć, że najbardziej zmieniają się
dylatacje na murach oporowych, najmniej zaś na jazie.

Śluza. Zamknięcia stalowe: od wody dolnej — wrota,'
od wody
górnej — segment, przepustowość śluzy
6 000 000 ton rocznie (barki do 1300 t).

6. Pomiar nachylenia elektrowni. Zmiany
nachylenia sekcji elektrowni mierzy się za pomocą klino
metru typu IGiK (Instytut Geodezji i Kartografii) zgodnie

Zapora czołowa. Budowla ziemna.
Rozpoczęcie robót zasadniczych 1963 r., zamknięcie koryta
rzeki — sierpień 1968 r., zakończenie budowy 1970 r.

SPROSTOWANIE
W tytule artykułu doc. dr inź. Kazimierza Trojanowskie
go zamieszczonego w zeszycie nr 3/1971, wkradł się przykry
błąd. Zamiast „Konieczność rejestracji zachowania się geo
dezyjnych kominów przemysłowych na terenach górniczych”
powinno być:
„Konieczność rejestracji zachowania się kominów prze

208

mysłowych na terenach górniczych”.
Tak samo powinien brzmieć tytuł artykułu na wewnętrz
nej stronie okładki.
Na stronie 121, szpalta prawa, wiersz 7 pod tablicą po
Vzinno być „ruchy”’, a nie „ruiny”.
Za przykry błąd najmocniej Autora przepraszamy.

STANISŁAW JANUSZ TYMOWSKI
Warszawa

Zgromadzenie delegatów Oddziału
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie

W dniu 6 lutego 1971 roku, w Domu Technika w Lubli
nie, odbyło się zgromadzenie Sprawazdawczo-Informacyjne
delegatów kół zakładowych i terenowych Oddziału Lubel
skiego SGP. Obradom przewodniczył kol. mgr inż. Antoni
Macieszczak, obok którego w prezydium zasiedli koledzy:
kierownik Delegatury GUGiK mgr inż. Tadeusz Sadow
nik, inż. Mieczysław Gawłowski i inż. Władysław Wigura.
W zgromadzeniu poza delegatami udział wzięli goście:
członek Zarządu Głównego SGP mgr inż. St. J. Tymow
ski, zastępca kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Stanisław Grudziński i przewodniczący Zarządu
O/W NOT w Lublinie mgr inż. Włodzimierz Ginko.
Dla ułatwienia dyskusji, sprawozdanie z działalności
Oddziału zostało opracowane na piśmie i doetarczone przed
zebraniem kołom zakładowym. Zawierało ono dane organizacyjno-liczbowe oraz dane o działalności Zarządu Od
działu i jego komisji oraz kół zakładowych. Sprawozda
nie to, wszechstronnie przemyślane i znakomicie opraco
wane, daje każdemu, kto je czyta, pełny wgląd w dzia
łalność Zarządu Oddziału i wielką i liczbę szczegółowych
Wiadomości. Oto niektóre z nich.
W dniu 1 stycznia 1971 r. Lubelski Oddział SGP liczył
681 członków zgrupowanych w 17 kołach zakładowych
i 4 kołach terenowych. W sprawozdaniu podano nie tylko
liczebność poszczególnych kół, lecz nawet liczbę prenume
ratorów Przeglądu Geodezyjnego. I tak na przykład
wszyscy bez wyjątku członkowie Koła Zakładowego przy
Spółdzielni POLIGON prenumerują Przegląd Geodezyjny.
Wśród kół terenowych prym wiedzie Zamość, liczący
19 prenumeratorów na 22 członków. Najliczniejsze Koło
Zakładowe przy WBGiUR liczy 176 prenumeratorów,
a więc przeszło 70%. Są to liczby naprawdę imponujące,
dobrze świadczące o poziomie fachowym i zainteresowa
niach technicznych członków Lubelskiego Oddziału SGP.
Równie ciekawe są liczby wszelkiego rodzaju zebrań
organizacyjnych i szkoleniowych. W 258 zebraniach orga
nizacyjnych, jakie odbyły się w ubiegłym roku w Od
dziale Lubelskim SGP, wzięło udział 2246 uczestników.
W kursach i seminariach na temat nowych scaleń i wy
mian gruntów, organizowanych nie tylko dla geodetów·,
wzięły udział 3274 osoby. Wygłoszono 51 odczytów, 39 re
feratów i wyświetlono 4 filmy techniczne. Największe za
interesowanie obudziły następujące tematy: .
— Elektroniczna technika obliczeniowa w geodezji
(doc. dr Jerzy Gażdzidri)
— Obsługa geodezyjna wysokiego budownictwa mieszka
niowego (dr Wojciech Janusz)
— Nowości postępu technicznego w geodezji i możli
wości jego zastosowania na terenie województwa (inż. Ba
zyli Aleksiejuk).
Bardzo ciekawa jest tematyka odczytów i szkolenia
w kołach, gdyż może to mieć znaczenie dla pracy w innych
oddziałach wojewódzkich SGP.
1. Branżowa inwentaryzacja urządzeń podziemnych
2. Projektowanie działek związane z wymianą gruntów
3. Rozgraniczenie gruntów w świetle obowiązujących
przepisów
4. Metody obliczeń geodezyjnych
ze
szczególnym
uwzględnieniem elektronicznej techniki obliczeniowej
5. Opracowanie mapy zasadniczej na terenach posiada
jących mapy ewidencji gruntów

6. Ustalenie przydatności i zasad wykorzystywania ma
teriałów geodezyjno-kartograficznych
7. Tyczenie układów torowych i krzywizn
8. Przepisy o terenach budowlanych na obszarach wsi
9. Normy prawne i przepisy w zakresie wynalazczości
pracowniczej
10. Rola i zadania biegłego sądowego w zakresie
geodezji
11. Podstawowe problemy z zakresu konstrukcji budyn
ków i elementów prefabrykowanych oraz dokładności
montażu budynków i obsługi geodezyjnej
12. Osnowy realizacyjne i analiza błędów w obsłudze
geodezyjnej budownictwa
13. Aktualne zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów
14. Dalmierz elektrooptyczny EOS-2000
15. Zastosowanie EMC „ODRA 1013” do prac sca
leniowych
16. Parcelacja w świetle ustawy z 1958 roku
17. Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego.
W dziedzinie szkoleniowej obok odczytów pewną popu
larność uzyskały również wycieczki techniczne. Zorgani
zowano ich 6, a wzięło w nich udział 158 członków.
Między innymi w Kraliowie na Wydziale Geodezji AGH
zaznajomiono się z nowoczesnym sprzętem do pomiaru od
ległości oraz inwentaryzacji urządzeń podziemnych, zaś
w WBGiUR — z Pracownią Reprodukcji Map.
Wreszcie w gablotach w Dcmu Technika zorganizowano
7 wystaw.
Z najważniejszych prac poszczególnych komisji wymie
nić należy następujące:
— Komisja Techniki — konkursy jakości prac geode
zyjnych oiraz narada na temat ujednolicenia kryteriów
i oceny prac geodezyjnych;
— Komisja Szkoleniowo-Odczytowa — liczne, wymie
nione wyżej imprezy szkoleniowe;
— Komisja do Spraw Młodej Kadry Inżynieryjno-Tech
nicznej — ankieta na temat przebiegu stażu pracy i adap
tacji młodej kadry w zakładzie pracy;
— Komisja Rozrywkawo-Oświatowa — wycieczki;
— Komisja Samopomocy Koleżeńskiej — działalność re
gulaminowa;
— Komisja do Spraw Uprawnień Zawodowych — udzie
liła 33 opinii.
W dyskusji przed VI Kongresem Techników Polskich
zgłoszono 17 wniosków, z czego trzy o znaczeniu woje
wódzkim i 14 "wniosków o znaczeniu krajowym. Nawią
zano współpracę z prasą lubelską.
Niezależnie od przekazanego wcześniej do kół sprawo
zdania, przewodniczący Zarządu Oddziału kol. Zenon Roz
wałka dla ułatwienia dyskusji przedłożył
zebranym
obszerną informację z rocznej działalności Oddziału Lu
belskiego SGP wraz z jednoczesnym omówieniem niedo
ciągnięć w działalności Zarządu Oddziału, kół i komisji
oddziałowych SGP. W dalszej części obrad kol. Z. Roz
wałka przedstawił w imieniu Prezydium Zarządu Oddziału,
nawiązujący do aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej
kraju, projekt programu i głównych kierunków działal
ności Oddziału Lubelskiego SGP.
Obszerne sprawozdanie w imieniu Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej złożył kol. Jan Zięba — sekretarz tej Komisji.
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Przedstawione informacje i sprawozdania stworzyły
podstawę do szerokiej i ożywionej dyskusji, w której za
bierało głos 10 mówców, mianowicie koledzy: Mieczysław
Gawłowski, Bronisław Bentkowski, Józef Kuna, Zenon
Rudzki, Włodzimierz Ginko, Taduesz Sadownik, St. Ja
nusz Tymowski, Tadeusz Dziadek, Jerzy Tyra i Stanisław
Zaremba.
Poruszano takie zagadnienia jak plany techniczno-eko
nomiczne i plany postępu technicznego przedsiębiorstwa,
szkolnictwa zawodowego i doskonalenia kadr, szkolenia
i pracy młodzieży. Poruszano również sprawy zagadnie
nia warunków pracy, zwłaszcza zaś sprawy lokalowe jed
nostek geodezyjnych w powiatach.
Powiatowe biura geodezji i składnice materiałów geode
zyjnych i kartograficznych, mających dużą wartość, miesz
czą się w wielu przypadkach w nieodpowiednich loka
lach. Istnieje pilna konieczność zmiany tego stanu rzeczy.
Kilku mówców przedstawiło zagadnienie braku miejsca
pracy dla geodetów na terenie Lublina, co ujawniło się
w związku z likwidacją jednej (z dwóch) komórki geode
zyjnej w miejscowym Biurze Projektów Wodnych i Me
lioracji. Geodeci ci w większości przypadków znaleźli
pracę w powiatach.
W dyskusji omówiono wreszcie takie sprawy jak wypo
czynek, opieka lekarska, sprawy mieszkaniowe, problemy
socjalno-bytowe i adaptacji młodej kadry i inne związane
z działalnością związków zawodowych i współpracy z nimi
w tych dziedzinach.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, zebrani uchwalili
szereg wniosków i dezyderatów jako wytycznych do planu
pracy Zarządu Oddziału i jego organów oraz kół.
Spośród tych wniosków do najważniejszych należy za
liczyć:
1. Zalecono Zarządowi Oddziału, aby:
a) wystąpił do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo
wej i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z wnioskiem
o przeanalizowanie możliwości zwiększenia zatrudnienia
geodetów w jednostkach powiatowej i miejskiej służby
geodezyjnej z przeznaczeniem ich do realizacji zapotrze
bowań ludności na usługi geodezyjne. (Zbyt duże przecią
żenie tych jednostek bieżącymi i doraźnymi zadaniami re
sortowymi, przy jednoczesnym nadmiarze kadry na tere
nie województwa sprawia, że w większości powiatów
usługi te są realizowane w dość dużym odstępie czasu
w stosunku do złożonych zamówień, co powoduje częste
skargi ludności na służby geodezyjne;

Seminarium na temat
„Ocena użytków rolnych
dla celów scaleń gruntów"
Sekcja Geodezyjnych Urządzeń Rol
nych SGP zorganizowała seminarium
informacyjno-dyskusyjne na temat:
„Ocena użytków rolnych dla celów
scaleń gruntów. Seminarium odbyło
się w Warszawie, w gmachu NOT, w
dniu 21 stycznia 1971 r.
Obradom, w których wzięło udział
58 osób, przewodniczył dr inż. Henryk
Dunaj.
Zasadniczym
przedmiotem
obrad i dyskusji były dwa następu
jące opracowania: mgr inż. Stanisła
wa Wrzochola i inż. Sławomira Dawidziuka:
— Sposób przeprowadzania szacun
ku gruntów dla potrzeb scalenia grun
tów, oparty na wartości bonitacji i
przydatności rolniczej gleb z uwzględ
nieniem czynników
ekonomicznych.
— Sposób układania rejestrów pomiarowo-klasyfikacyjnych po scaleniu
według klasyfikacji
gleboznawczej,
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b) spowodował w Zarządzie Głównym SGP wystąpie
nie do GUGiK i zainteresowanych resortów o przyśpie
szenie wydania ujednoliconych scalonych cenników i za
sad kosztorysowania typowych prac geodezyjnych;
c) jednocześnie zalecono Zarządowi Oddziału wystąpienie
do Zarządu Głównego SGP, aby zwrócił się do GUGiK
z propozycją opracowania i wydania, prostego w budowie
i łatwego do nabycia cennika na praoe geodezyjne wyko
nywane przez biegłych sądowych z zakresu geodezji. (Duża
ilość zmian i uzupełnień w dotychczasowych cennikach,
trudność nabycia „Dzienników Urzędowych GUGiK” spra
wia, że biegli sądowi spoza miast wojewódzkich, przy
najlepszej dobrej woli nie mogą w sposób właściwy spo
rządzać rachunków);
d) aby wystąpił do Zarządu Głównego SGP o poczy
nienie starań u odpowiednich władz administracyjnych
i związkowych w sprawie przyśpieszenia prac nad uregu
lowaniem spraw zawodowych (rejestru i socjalno-byto
wych geodetów).
2. Zalecono Zarządowi Oddziału i zarządom kół poczy
nienie starań w kierunku uatrakcyjnienia form i metod
pracy, dla zaktywizowania członków, zwiększenia zainte
resowania działalnością SGP kolegów nie będących do
tychczas członkami naszego Stowarzyszenia.
3. Zobowiązano Zarząd Oddziału do egzekwowania od
kół u komisji działalności statutowej na odcinkach:
a) podnoszenia jakości robót geodezyjnych i doskonale
nia stylu pracy służb geodezyjnych,
b) stałego podnoszenia poziomu wiedzy fachowej geode
tów, zwłaszcza przez zwiększenie czytelnictwa Przeglądu
Geodezyjnego i literatury fachowej oraz szkolenia we
wnątrzzakładowego.
Jedną z ostatnich uchwał był apel do wszystkich człon
ków naszego Oddziału i Stowarzyszenia, aby na odcinkach
swojej pracy zawodowej i społecznej kształtowali na bie
żąco zasady dobrej roboty tak, aby praca całej służby
geodezyjnej była coraz lepsza i wydatniejsza oraz społecz
nie użyteczna dla kraju, a także aby każdy członek na
szego Stowarzyszenia wywiązywał się jak najlepiej z po
wierzonego mu zadania.
Zaapelowano także o podejmowanie i wykonywanie
konkretnych czynów społecznych, gospodarczo użytecz
nych i dokonywanie wpłat na odbudowę Zamku Królew
skiego w Warszawie.
Złożone przez Zarząd sprawozdanie i dyskusja nad nim
oraz uchwalone wnioski są dobrą podstawą dla dalszej
działalności Oddziału Lubelskiego SGP.

Z ZYCIA ORGANIZACJI

ίz

bez względu na przyjęte zasady sza
cunku porównawczego gruntów sca
lonych.
z
Pierwsze z tych opracowań zostało
zgłoszone przez Ministerstwo Rolni
ctwa do Urzędu Patentowego PRL —
jako pracowniczy projekt wynalazczy
oraz przekazane sferom naukowym.
Opracowanie to, na polecenie mistra rolnictwa poddane zostało prak
tycznemu zbadaniu i ocenieniu w
bezpośrednim
wykonawstwie
prac
scaleniowych przez trzy następujące
wojewódzkie biura geodezji i urzą
dzeń rolnych: w Bydgoszczy, w Lubli
nie i w Warszawie. Wymienione
WBGiUR-y dokonały szacunku po
równawczego gruntów sposobem opi
sanym przez mgr St. Wrzochola i inż.
S. Dawidziuka na 6 obiektach scale
niowych i na podstawie wstępnego
zbadania omawianego sposobu wyra

ziły o nim opinię pozytywną, stwier
dzając w ogólnym podsumowaniu, że
sposób ten podnosi jakość wyników
szacunku
porównawczego gruntów
scalanych w porównaniu do sposobów
dotychczas stosowanych.
Na seminarium obaj autorzy wy
mienionych wyżej nowatorskich spo
sobów, omówili szczegółowo ich isto
tę, wyjaśniając jednocześnie przyjęte
założenia i przebieg ich zastosowania
praktycznego, za pomocą wykresów,
tabel i map.
Po zreferowaniu przez wymienio
nych opracowanych przez nich sposo
bów wywiązała się ożywiona dysku
sja, w której głos zabierali między
innymi przedstawiciele Politechniki
Warszawskiej i WSR w Olsztynie. Po
stawiono przy tym szereg pytań do
tyczących sposobu pierwszego, kilka
wniosków i propozycji dotyczących

założeń i zakresu stosowania w prak
jących na kontrolę klasy dokładnośtyce omawianych sposobów, zwłasz
ciowej danego narzędzia. Dla tych
cza dla terenów falistych, podgórskich celów opracowywana jest także przez
i górskich.
IGiK norma precyzująca wspomniane
Podsumowując i zamykając obrady metody
badań.
Zagadnienie
jest
przewodniczący dr inż. H. Dunaj pod
jednak szersze i nie może być spɪrokreślił, że przedyskutowany na semi • wadzane wyłącznie do badań kontrol
narium sposób szacunku porównaw
nych klasy dokładnościowej poszcze
czego gruntów scalanych zasługuje na gólnych instrumentów, w określonych
uznanie i jego zdaniem powinien zna
normą terminach. Problematyka ta
leźć praktyczne zastosowanie.
obejmuje kompleks prac badawczokontrolnych, które wkraczają w dzie
J. Zgierski
dzinę metrologii zarówno prawnej
(legalizacja
narzędzi
pomiarowych)
•jak i technologicznej (wyznaczanie
błędów instrumentalnych, komparacje,
rektyfikacje).
Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o utwo
O kompαrαcji
rzeniu Centralnego Urzędu Jakości
narzędzi geodezyjnych
i Miar oraz ustawa z tej samej daty
o miarach i narzędziach pomiarowych
(Dz. U. nr 23, poz. 147 i 148), stwo
VZ dniu 13 stycznia br. miały miej
rzyły podstawy do organizacyjnego i
sce w Warszawie, w Głównym Urzę merytorycznego unormowania proble
dzie Geodezji i Kartografii, obrady
mów metrologii, w tym również i me
X Sesji Rady Geodezyjnej i Kartogra
trologii geodezyjnej.
ficznej. Tematem obrad była proble
Zarządzeniem Prezesa Centralnego
matyka wyposażenia jednostek pań
Urzędu
Jakości i Miar z 5.X.1966 r.
stwowej służby geodezyjnej i karto
graficznej w niezbędny i nowoczesny w sprawie określenia narzędzi pomia
sprzęt techniczny oraz zagadnienia rowych podlegających obowiązkowi
legalizacji oraz warunków zgłaszania
gospodarki tym sprzętem. Z proble
tych narzędzi do legalizacji (Μ. P.
matyką poruszoną
podczas obrad
nr 58, poz. 282), obowiązkiem legali
X Sesji wiąże się też zagadnienie
kontroli geodezyjnych narzędzi po zacji objęto wyłącznie przymiary
miarowych i bieżącej oceny ich do taśmowe, wyłączając inne geodezyjne
pomiarowe.
Sprawdzanie
kładności, zgodnie z wymogami tech narzędzia
geodezyjnych
narzędzi
pomiarowych,
niki pomiarowej.
,
wyznaczanie dokładności i błędów
W chwili obecnej, w Instytucie Geo instrumentalnych rozwiązywane jest
dezji i Kartografii znajduje się w bowiem w technologii prac pomiaro
końcowej fazie opracowania norma wych w oparciu o wewnętrzne prze
klasyfikacyjna kątomierczych instru pisy techniczne (badania instrumen
mentów
geodezyjnych,
obejmująca tów’, komparacje, rektyfikacje), bądź
następujące grupy narzędzi pomiaro też ewentualne błędy narzędzi pomia
wych: teodolity, teodolity-tachimetry, rowych są praktycznie eliminowane
kierownice topograficzne, niwelatory. na drodze stosowania odpowiednich
Ponieważ podstawowym kryterium
metod (programu) obserwacji.
nowej klasyfikacji instrumentów są
Kolejnym aktem normatywnym re
odpowiednio dobrane parametry dokładnościowe,
problemem
istotnym gulującym zagadnienia metrologiczne
staje się określenie metod badania w geodezji było zarządzenie Prezesa
instrumentów geodezyjnych, pozwala CUJM z 22 V.1968 r. w sprawie obo

wiązku zatwierdzania typu niektórych
geodezyjnych narzędzi pomiarowych
oraz upoważnienia Instytutu Geodezji
i Kartografii w Warszawie do za
twierdzania typu tych narzędzi. (M.P.
nr 24, poz. 158).
Wszelkiego rodzaju badania instru
mentów geodezyjnych, wchodzące w
zakres metrologii technologicznej były
dotychczas rozwiązywane przez przy
zakładowe komórki badawcze oraz —
w formie usług — świadczone przede
wszystkim przez organa CUJM oraz
tak zwane gospodarstwa pomocnicze
wyższych uczelni technicznych.
W dniu 22 lutego br. podpisane zo
stało pomiędzy Centralnym Urzędem
Jakości i Miar i Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii porozumienie,
na podstawie którego świadczenie
usług metrologicznych w zakresie
sprawdzania geodezyjnych narzędzi
pomiarowych, w szczególności drutów
inwarowych, łat do niwelacji precy
zyjnej oraz łat poligonowych przejął
z CUJM Instytut Geodezji i Karto
grafii.
Porozumienie powyższe zawarte zo
stało na okres bezterminowy, jednak
z prawem jego wypowiedzenia przez
jedną ze stron w formie pisemnej na
rok naprzód. Na podstawie tego po
rozumienia Centralny Urząd Jakości
i Miar udostępnił w swoim gmachu
przy ulicy Elektoralnej 2 w Warsza
wie niezbędne dla tych badań po
mieszczenie oraz aparaturę kontrolną
(komparatory).
Podane w niniejszej notatce do wia
domości
ogółu
zainteresowanych
informacje nie wykluczają koniecz
ności organizacji i prowadzenia w
wytypowanych przedsiębiorstwach la
boratoriów przyzakładowych, w któ
rych muszą być prowadzone bieżące
prace kontrolno-badawcze
narzędzi
geodezyjnych, zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów technicz
nych.

J. S.

Historia pewnego wynalazku

Od kilku już lat kierownika robót
geodezyjnych Wojciecha Bawolskiego
nurtowała myśl usprawnienia pracy
przy inwentaryzacji urządzeń pod
ziemnych. Zaczęło się od rysunków,
przymiarek, wykresów, po czym na
stąpiła pierwsza próba wykonania
przyrządu. Jeden egzemplarz został
wykonany, ale wykonania większej
ilości nikt nie chce się podjąć.
Racjonalizator Wojciech Bawolski
zabiegał w wielu zakładach, ale bez
skutku. A przyrząd ten warto i trzeba

wyprodukować w większej ilości, po
nieważ ułatwia on i usprawnia wyko
nawstwo.
A oto opinia działu technicznego
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geo
dezyjnego Gospodarki Komunalnej w
Koszalinie. „Na podstawie wstępnych
obserwacji stwierdza się, że zgodnie
z przewidywaniami przyrząd ten w
porównaniu z dotychczasowym nakła
dem pracy w dużym stopniu uspraw
nia pracę przy obmiarach studni ka
nałowych, gdzie były one wykony

wane metodami klasycznymi bardzo
skomplikowanymi i trudnymi. Wi
doczne są już jego zalety, takie jak:
— sprawniejsze i szybsze przepro
wadzenie pomiaru niezbędnych ele
mentów kanału,
— zarysowująca się możliwość zmniej
szenia składu zespołu pomiarowego z
uwagi na zautomatyzowanie pracy,
— zwiększenie bezpieczeństwa pra
cy z uwagi na skrócenie czasu prze
bywania robotników wewnątrz kana

211

łu, w którym istnieją niemiłe za
pachy.”
Opinia Koła Zakładowego Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich w Ko
szalinie brzmi następująco: „Przyrząd
do pomiaru studzienek kanalizacyj
nych jest cennym pomysłem uspraw-

— pomiar głębokości
studzienek,
punktów wlotów i wylotów kanałów,
— pomiar średnicy kanału zapełnio
nego ściekami,
— wyznaczenie kierunku prostoli
niowego przebiegu przykanalików z
wpustów ulicznych,

dalszych usprawnieniach możliwe jest
dalsze skrócenie czasu pracy.
Pozostaje tylko jedno pytanie. Kto
zajmie się produkcją tego przyrządu?
Mamy wrażenie, że zainteresowane
jednostki wykonawstwa tego typu

Prototyp przyrządu według pomysłu Wojciecha Bawolskiego

niającym prace inwentaryzacji urzą
dzeń podziemnych i można go stoso
wać do następujących czynności:
— wyniesienie kształtu dna stu
dzienki na powierzchnię ulicy,
— wyniesienie ze studzienki na po
wierzchnię punktów wlotów i wylo
tów kanałów lub przykanalików,

— pomiar kształtu i głębokości stu
dzienek z osadnikiem·.
W czasie zbierania informacji na
temat tego usprawnienia kierownik
działu technicznego WPGGK Andrzej
Zabłocki oświadczył, że stosowanie
tego przyrządu już dzisiaj daje 200∕o
oszczędności czasu pracy, a przy

robót geodezyjnych zainteresuje ten
przyrząd i być może — pomogą one
znaleźć producenta, a warto chyba
koło tej sprawy pochodzić.
Tadeusz Lewicki
Szczecinek

IN MEMORIAM

Inż. Zbigniew Foriasiewicz

W dniu 21 lutego 1971 roku zmarł
nagle kolega Zbigniew Fortasiewicz,
długoletni pracownik Biura Projektów
Przemysłu Hutniczego „BIPROHUT” —
Oddział w Warszawie.
Kolega Zbigniew Fortasiewicz uro
dził się w dniu 5 czerwca 1926 roku w
Warszawie. ' Naukę w gimnazjum, w
tajnym nauczaniu w czasie okupacji,
przerywa mu śmierć ojca rozstrzela
nego w 1943 roku przez hitlerowskich
siepaczy. Dom rodzinny zostaje roz
bity, dwie siostry zostają wywiezione
do Oświęcimia. Kolega Zbyszek wraz
z matką opuszczają Warszawę, udają
się do miejscowości Dębe Wielkie,
gdzie, a następnie w Sulejówku, ko
lega Zbigniew kontynuuje naukę.
W końcu 1945 roku wraca do War
szawy, aby rozpocząć naukę w liceum
im. Stanisława Staszica, które kończy
w 1948 roku, otrzymując świadectwo
dojrzałości, następnie wstępuje na
Politechnikę Warszawską na Wydział
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Geodezji, stadia wyższe kończy w
1952 roku, uzyskując tytuł inż. geρdety.
Trudne warunki, z którymi się bez
przerwy borykał, zmuszają Go do
podjęcia pracy zawodowej w czasie
przerw wakacyjnych. W Centralnym
Biurze Projektów Budownictwa Wiej
skiego pierwszy raz spotyka się z pra
cami geodezyjnymi, zatrudniony jest
w tym czasie przy pracach regulacyj
nych. Następne wakacje poświęca
pracy w dziale pomiarów w Prezy
dium Powiatowej Rady Narodowej w
Bydgoszczy.
Po ukończeniu studiów politechnicz
nych na Wydziale Geodezji, otrzymuje
nakaz pracy od dnia 4 marca 1952
roku do Biura Projektów ,,METROPROJEKT” w Warszawie, gdzie za
trudniony jest na stanowisku pro
jektanta.
W roku 1952 rozpoczyna się praca
przy budowie metra w Warszawie,
Kolega Zbyszek zostaje przeniesiony
służbowo od dnia 15 września 1952 r.
do przedsiębiorstwa METROBUDOWA, gdzie do dnia 9 stycznia 1954 r.
pełni funkcję starszego inżyniera bu
dowy. Rozwija tu szeroką działalność
zawodową, prowadząc prace geode
zyjne związane z budową metra, a

więc poligonizację i niwelację precy
zyjną, aktualizację planów, obsługę
przy pracach dołowych. W ostatnim
okresie zajmuje stanowisko kierow
nika pomiarów deformacji powstałych
na skutek budowy metra.
Od 9 stycznia 1954 roku Kolega
Zbyszek przechodzi do pracy przy
nowo wznoszonym
obiekcie Huty
Warszawa. Od początku swej pracy,
najpierw w Biurze Projektowo-Kon
strukcyjnym Huty Warszawa, a na
stępnie w Biurze Projektów Przemy
słu Hutniczego BIPROHUT, pełnił
funkcję kierownika zespołu geodezyj
nego, następnie obowiązki kierownika
Pracowni Planu Generalnego Huty
Warszawa.
Nieprzerwanie przez 16 lat pracy
wnosił cenny wkład w budowę nie
tylko Huty Warszawa, ale i innych
obiektów przemysłowych. Był aktyw
nym działaczem Stowarzyszenia Geo
detów Polskich. W pracy zawodowej
odznaczał się sumiennością i obowiąz
kowością. Odszedł od nas skromny,
dobry Kolega o prawym charakterze,
doświadczony fachowiec, ogólnie łu
biany i szanowany.
Cześć Jego pamięci!

Zdzisław Swieściak
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Sjjbc = — AB-ACsina

1

Sjide “ — AE- AL) si a
Z warunków zadania wynika:

Rozwiązanie zadania nr 90

1/2 Saabc = Sjjde

stąd:

A oto jedno z najczęściej spotyka
nych rozwiązań (rys. 1):

DE2 = ADi + AEt- 2AD-AEcosa
z twierdzenia Carnota dla trójkąta
ADE
stąd
DE = 193,54 m
W wyniku losowania nagrodę głów
ną od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w postaci wydawnictwa „Zarys
historii organizacji społecznych geode
tów polskich” otrzymał kolega Andrzej
Stancszek z Opola.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, w drodze lo
sowania otrzymali koledzy: Ryszard
Szostek z Wrocławia, Ryszard Sobkowiak z Poznania, Jerzy Napiórkowski
z Warszawy, Andrzej Jasiak z Pozna
nia, Stanisław Skorecki z Krakowa.

Zadanie nr 90 było łatwe i taka też
była opinia 58 osób, które nadesłały
rozwiązanie tego zadania. Tym nie
mniej zadanie podobało się, co znala
zło swój wyraz w ocenie zadania ja
ką nadesłał Jerzy Napiórkowski „jak
najwięcej tego typu zadań realizacyj
nych”.
Prawidłowa odpowiedź jest nastę
pująca:

AE = 262,50 m
BE = 137,50 m
DE = 193,54 m

AB-AC
= 262,50 ni
2AD
EB = 400 -AE = 137,50 m
AC1+AB2-CBi
cosa =
2AC-AB

AE =

— AB-ACsi -a — — AE-ADsina
4
2

St. J. T.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 90 NADESŁALI:

Andrzej Molka (Nowy Sącz), Jan Ga
domski (Olsztyn), Kazimierz Mosek (Pu
ławy). Ryszard Szostek (Wrocław), Grze
gorz Krawczyk (Szczecin), Danuta Bedna
rek (Olsztyn), Bohdan Kozarzewski (Bia
łystok), Ryszard Sobkowiak (Poznań), Ksa
wery Malewicz (Radomsko), Paweł Bed
narz (Kozienice),
Sylwester Waskowski
(Szczecin), Saturnin Zygmunt (Bytom),
Stanisław Jaskowiec (Prudnik), Stanisław
Ptasznik (Lublin), Adam Odrozek (Radlin),
Witold Frąckiewicz (Giżycko), Stanisław
Miętus (Proszowice), Jerzy Napiórkowski
(Warszawa), Andrzej Kowalik (Lublin).
Dariusz T. Jalocha (Pabianice), Jerzy Ba-

jerski (Warszawa), Henryk Liberek (Jaro
cin), Wiktor Pietrulan (Szczecin), Witold
Kuckiewicz (Warszawa), Marian Borowdcz
(Lublin), Andrzej Tadeusz Czekaj (Warsza
wa), Jerzy Kotynski (Piotrków Trybunal
ski), Roman Arabski (Łódź), Janusz GonCerzewicz
(Gorzów
Wlkp.),
Remigiusz
Szczepaniak (Warszawa), Włodzimierz Kuoerka (Poznań), Stefan Tyliński (Pustelnik
K. Warszawy), Andrzej Stanoszek (Opole),
Krystyna Turzyńska (Wrocław), Edmund
Slabojepszy (Katowice), Tadeusz Zolubak
(Wieluń), Zdzisław
Kopański (Kielce),
Eugeniusz Karwow'ski
(Białystok),
Ale
ksander Bielicki (Łódź), Andrzej Jasiak

„Należy zagospodarować kompleks
leśny. W tym celu, w oparciu o ma
pę 1 : 5000, zaprojektowano siatkę duk
tów' o bokach 400 × 600 m. Dla reali
zacji tej siatki w terenie należy obli
czyć współrzędne punktów wyjścio
wych AiC, punktu centralnego B
oraz elementy niezbędne do ich wy
znaczenia w terenie”.
Dane obliczyć.
Dane:
X
NN
y
1 174 96
2 321 41
10
878 08
1 912 67
11
502 29
1 115 84
14
660 55
610
52
15

Zadanie 95

NAGRODA

Zadanie nadesłał kol. Ksawery Ma
lewicz z Radomska. Rozwiązanie za
dania należy nadesłać do dnia 10 sier
pnia 1971 r.

Za prawidłow’e rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci wydawnictw „Zarys
historii organizacji Społecznych Geode
tów Polskich” — 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.

A - B = 1 200 00 ɪn
B-C = 800 00 m
14 — A = 300 00 m
⅜β = 90o00'00"

(Poznań), Longin Strutyhski (Blachownia
Śląska), Bernard Chmûra (Bielsk Podlas
ki), Wojciech Traczewski (Wrocław). An
drzej Bogucki (Ostrowiec), Andrzej Maciej
Cwiejkowski (Środa Śląska), Józef Kosiń
ski (Gdynia), Alojzy Węgrzyk (Rybnik),
Stanisław' Węgłowski (Włoszczowa). Jan
Sliz (Wełcz k. Buska Zdroju), Zbigniew
Sanigorski (Wroclaw),
Jerzy Billewdcz
(Kraków), Stanislaw" Skorecki (Kraków),
Grupa Machów Rzeszowskiego OPM (Ma
chów), Antoni Wojciechowski (Wieliczka),
Andrzej Zaręba (Dęblin), Zbigniew Zagłoba-Zygler (Prudnik), Edmund Musial (Ra
domsko), Euzebiusz Bodych (Skierniewice).
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Kartograficky obzor

Nr 1 — styczeń 1970 r. — O. Val
ka — Automatyzacja przy wprowa
dzaniu zmian w operatach ewidencji
nieruchomości. — R. Irmler —
Pomiar odległości dwuobrazowym dal
mierzem Zeissa — DIMESS 002
i łatą pionową. — V. Pichlik,
Μ. Roule — O dokładności odczy
tywania zdjęć lotniczych ' na terenach
zabudowanych. — V. Gregor —
Fotogrametryczne wymiarowanie cys
tern o dużych średnicach. Autor w
końcowych wnioskach zauważa, że
przy budowie wielkich cystern stalo
wych wskazane jest zastosowanie do
kalibracji stereofotogrametrię naziem
ną (od tłumacza).

Val
ka — Automatyzacja przy wprowa
dzaniu zmian w operatach ewidencji
nieruchomości (zakończenie). R. IrmIer — Pomiar odległości dwuobrazo
wym dalmierzem Zeissa — DIMESS
002 i łatą pionową (zakończenie). —
J. Szima — Analiza niektórych sy
stemów numerycznego modelowania
terenu. Numeryczny model terenu jest
to zbiór punktów wybranych na po
wierzchni terenu’ tak uporządkowany
w pamięci komputera, ażeby umożli
wiał obliczenie specjalnych danych,
niezbędnych do projektowania dróg,
budowli, wielkich robót ziemnych oraz
do automatycznego kartowania map
(od tłumacza). — J. Petrasz —
Uwagi do międzynarodowej i czecho
słowackiej geodezyjnej terminologii
i symboliki. —
Nr 2 — luty 1970 r.

—

O.

Nr 3 — marzec 1970 r. — F. CzaIek — Zadania geodezji i kartografii
przy budowie systemów informacji.—
J. Neumann — Informacyjny fun
dusz współrzędnych banku dat i nie
które podstawowe problemy jego za
łożenia. — J. Kouba — Reforma
ewidencji nieruchomości w Szwecji. —
J. Pażourek — Niektóre szczegól
ne przypadki pomiarów niwelatorem
hydrostatycznym. — V. Gregor,
Μ. Fabian — Zastosowanie geo
dezji i fotogrametrii do przygotowania
tras zjazdowych na mistrzostwa świa
ta 1970 r. —

Nr

4

—

kwiecień

1970

r.

—

E. Srnka — Analityczne rozwiąza
nie normatywnej generalizacji w kar
tografii. — P. Vyskoczil — Ni
welacyjny poligon badawczy Lászov. —J. Szmidrkal — Nowy sposób
numerycznego rozwiązania wzajemnej
orientacji pary zdjęć lotniczych. —
V. Schultz — Sprostowanie błędu
azymutu określonego ze Słońca, z nieIinearnej zmiany azymutu Słońca. —
Nr 5 — maj 1970 r. — V. Ho j ο

ν e c — Zastosowanie elektronicznych
maszyn liczących do transformacji
kartograficznych. — N. P. Zakazn o w — Mechaniczne i geometryczne
analogie w optyce. — Μ. Hauf —
Nowe instrumenty geodezyjne MOM.
Niwelator Ni-A3 jest automatycznym
przyrządem do ,niwelacji wysokiej do,-,adnosci -oraz niwelacji 1 i 2 klasy;
do mierzenia odkształceń budowli
usuwu gruntu oraz do pomiarów wy
sokości w budownictwie i przy bu
dowie
maszyn.
Teodolit kodowy
Ko-Bl — jednosekundowy z urzą
dzeniem kodującym -na taśmę lub do
dziennika polowego bądź też z urzą
dzeniem przekazującym spostrzeżenia
do sieci
dalekopisowej.
Laserowe
urządzenie tyczące znajdzie zastoso
wanie w miernictwie górniczym, przy
budowie wyciągów, dźwigów, w pra
cach tunelowych, w budownictwie dróg
i kolei, w budownictwie przemysło
wym do kontroli pionowości kominów,
retransmisyjnych
i
przemysłowych
masztów i wież, do tyczenia gazoi ropociągów oraz sieci wysokich na
pięć, a wreszcie do wszelkich zadań
geodezji inżynieryjnej i przemysłowej.
Dokładność wyznaczenia kierunku ± 1
do ± 2 mm, w przypadku uzupełnie
nia przyrządu elektronicznym urzą
dzeniem sygnalizacyjnym — + 0,1 do
± 0,2 mm. — Μ. Marczak — Ge
odezyjny pomiar odkształceń elektrow
ni wodnej w Suczanoch.

Geodetski

list

Nr 1—3 — styczeń—luty—marzec
1969 r. — K. Michailović —

Krytyczna ocena zastosowania formu
ły Ferrero. — V. Petković —

Szybkość światła przy pomiarach od
ległości dalmierzami
elektroniczny
mi. — Μ. Solaric — Triangulacja
satelitarna. W zakończeniu artykułu
autor stwierdza, że triangulacja sate
litarna jest krokiem rewolucyjnym w
geodezji, umożliwiając jednoznaczne
określenie położenia punktu na fizycz
nej powierzchni Ziemi w jednolitym
systemie współrzędnych, 'niezależnie
od przyśpieszenia normalnego siły
ciężkości w danym punkcie, co było
niemożliwe do osiągnięcia w trianguIacji klasycznej (od tłumacza). —
S. Kontic — Optymalne wykorzy
stanie długich fal światła widma sło
necznego przy zastosowaniu transfor
macji zdjęć. — A. Sindik —
„Anblock — ITC” — sposób wyrów
nania aerotriangulacji. —
Nr 4—6 — kwiecień—maj—czerwiec
1969 r. — F. Braum — o zastoso

waniu dalmierzy elektronicznych do
określania położenia punktów dosto
sowania. — S. Klak — Absolutny
pomiar przyśpieszenia siły ciężkości. —
K. Michailovic — Wyrównanie
sieci triangulacyjnych, w których kąty
są mierzone metodą zamknięcia hory
zontu. — V. Petkovic — Reduk
cja odległości zmierzonych dalmierzem
elektronicznym. — Μ. Dżordżević — Geodezja i sztuczne satelity
Ziemi. — P. Lovic — Podstawo
wa mapa państwa 1 : 5000. Podstawo
wa mapa Jugosławii (w oryginale:
osnowna drżawna karta 1 :5000 —
skrót ODK) jest Oipracowywana w od
wzorowaniu Gaussa-Kriigera. Sekcje
mapy formatu 45 X 60 cm, w skali
mapy 2250 X 3000 m. Mapa trójkolo
rowa — sytuacja i opis — czarne;
rzeźba terenu — brązowa; hydrogra
fia — niebieska. Mapa nie zawiera
granic władania, są one wnoszone na
mapę 1 : 5000 tylko dla potrzeb kata
stru gruntowego, przy czym mapa
wówczas jest jednobarwna i zawiera
w swej treści wyłącznie elementy nie
zbędne dla potrzeb katastralnych.
IV przypadkach uzasadnionych ODK
sporządza się w skali 1 : 10 000. ODK
jest mapą do użytku służbowego (od
tłumacza).
Mgr inż. W. Barański

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,
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•— 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,
— 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.
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JÓZEF BABICZ
Warszawa

Dorobek historii geodezji w okresie 25-Iecia PRL
c.d.
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KAZIMIERSKI Józef, Warecka D.
Ilustrowany katalog źródeł kartograficznych do
historii budowy miast polskich. Z. 2. Katalog planów
miast w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie. Cz. I, 1953, s. 53, pl. 1 Załącznik do
„Prac Instytutu Urbanistyki i Architektury” przy ze
szycie 3/1953.
KAZIMIERSKI Józef.
Inwentarz pozostałości po Janie Zalewskim — geo
metrze Królestwa Polskiego z 1835 r. Przegląd Geo
dezyjny 1958, nr 9, s. 353—358.
KĘPIŃSKI Felicjan.
Reforma kalendarza. Przegląd Geodezyjny 1955, nr 3,
s. 87.
Konsekwencje nierównomierności ruchu obrotowego
Ziemi. Tamże 1955, nr 8, s. 284—285.
Z perspektywy 50 lat pracy naukowej. Tamże, 1963,
nr 11, s. 469.
KIETLIŃSKA Zofia.

B. D. Jarowo-Kratkij oczerk
rozwitia gieodziczeskogo
Instrumienstrojenia w SSSR. Moskwa 1955 (rec.) Kwartalnik
Historii Nauki i Techniki 1956, nr 3, s. 587—588.

Bibliografia polskiego piśmiennictwa geodezyjnego
w latach 1918—1939. Maszynopis w Zakładzie Historii
Nauki i Techniki PAN, 1958 r.
KIETLISKA Zofia (Redaktor pracy zbiorowej)
Materiały VI Krajowej Konferencji Geodezyjnej Wy
działów Budowlanych. Rozdział — 25 lat geodezji wy
działów niegeodezyjnych. Wydawnictwo powielone
Politechniki Warszawskiej.
KIETLIŃSKA Zofia i Kryńska T.
Materiały dotyczące rozwoju wyższego szkolnictwa
geodezyjnego w Polsce w okresie międzywojennym
1918—1939. Zakład Historii Nauki i Techniki PAN.
Część I, 1961. Część II, 1962 (Maszynopis).
KLOPOCIÑSKI Wacław.
Dziesięciolecie Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Przegląd Geodezyjny 1955, nr 7, s. 213—216.
KLOPOCIÑSKI Wacław i inni
Monografia służby geodezyjnej m. st. Warszawy.
Warszawa 1965. Państwowe Przedsiębiorstwo Wyd.
Kartograficznych, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geo
dezyjne, 130 s.
KŁOPOTOWSKI Jan.
Z historii scaleń społecznych. Przegląd Geodezyjny
1966, nr 9, s. 348—350.
Kmiecikowa Barbara
Katalog map XVI i XVHI w., Biblioteki Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie. Rocznik Biblioteki PAN.
Kraków, 1966, s. 161—230.
KOŁACZEK Barbara.
Katedra Astronomii Geodezyjnej Politechniki War
szawskiej i jej Obserwatorium w Jozefoslawiu. Prze
gląd Geodezyjny 1956, nr 7, s. 266—267.
J. D. Zongolowicz — astronom i geodeta. Tamże 1963,
nr 10, s. 431—132.
KOSIŃSKI Wiesław.
Historia triangulacji w Polsce. Przegląd Geodezyjny
1959, nr 1, s. 29—33; nr 2, s. 68—70.
KOT Henryk.
Polonica kartograficzne w zbiorach wiedeńskich (ze
szczególnym uwzględnieniem austriackich bibliotek
naukowych).
Czasopismo geograficzne
1964,
s.
159—172.
Historia kartografii Śląska 1800—1939 (poza kartogra
fią urzędową). Wrocław 1966, Maszynopis k. 325 (roz
prawa doktorska). Druk: Instytut Śląski. Katowice
1970.
KOWALCZYK Zygmunt.
Rozwój Wydziału Geodezji Górniczej na tle 40-lecia
AGH. Przegląd Geodezyjny 1960, nr 4, s. 105—110.
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188.

189.

Rozwój Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Zeszyty Naukowe AGH — GEODEZJA, z. 1; 1956,
s. 7—12.
KRYŃSKI Andrzej.
Koło Geodetów Studentów Politechniki Warszawskiej.
Przegląd Geodezyjny 1947, nr 12, s. 304—307.
Akademia w Głównym Urzędzie Geodezji i KartoAkademia w Głównym Urzędzie Geodezji i Karto
grafii w XXV-Iecie PRL. Tamże 1969, nr 10, s. 434.
Kryński Andrzej, Kryński Stanisław.
Możliwości oceny geodezyjno-kartograficznej miast
Królestwa Polskiego w okresie 1815—1830. Tamże 1960,
nr 9, s. 341—345.
Rec. Referatywnyj Żurnal 1961, nr 6, s. 29.
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191.
198.
193.
194.

195.
196.

197.

KRYÑSKI Stanisław.
Wydział Geodezyjny w latach 1921/22 — 1946/47.
Tamże 1947, nr 11, s. 299.
Wykładający na Wydziale Geodezyjnym w latach
1921—1939 i od roku 1945. Tamże, 1947, nr 11—12,
s. 299—302.
XXXV rok pracy naukowej prof. Edwarda WarchaIowskiego. Tamże 1947, nr 11—12, s. 302—304
Pomiary stopnia. Tamże 1956, nr 2, s. 71—72
Obserwatorium geodezyjno-astronomiczne w Borowej
Górze. Tamże 1957, nr 5, s. 207—208.
Chiński instrument astronomiczny z XI wieku. Tamże
1957, nr 3, s. 117—118
O naukowych pracach geodezyjnych w Finlandii.
Tamże 1961, nr 4, s. 144—146
Jubileusz 175-lecia Zakładów Geograficzno-Kartograficznych im. Hermana Haacka w Gotha. Tamże 1961.
nr 8, s. 306—307
Rec. Jasiuk Jerzy — Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1962, nr 3, s. 397

198. Docent Jerzy Niewiarowski (1899—1963). Tamże 1963,
nr 11, s. 497—498
199. Instytut Geodezji i Kartografii. Nauka Polska 1964,
nr 3, s. 126—138
200. Udział Instytutu Geodezji i Kartografii w międzyna
rodowych spotkaniach w Moskwie i Sztokholmie w
1964 r. Przegląd Geodezyjny 1965, nr 1, s. 39—40
201. Instytut Geodezji i Kartografii w latach 1945—1965.
Tamże 1965, nr 9, s. 360—365
202. Z dziejów triangulacji na ziemiach Polski. Triangulacja pruska 1832—1914. Monografie z dziejów Nauki
i Techniki 1970, 875
Rec. Golaski Janusz,
ZHNiT — PAN)

Sawicki

Kazimierz

(maszynopisy w

KRZEMIŃSKI Wojciech
203. Mathematicorum Princeps — Karol Fryderyk Gauss.
Przegląd Geodezyjny 1956, nr 5, s. 188—190
204. W 20 lat po ukazaniu się pracy ,,Triangulacja nowego
typu” (o E. Warchalowskim). Tamże 1968, nr 5, s.
171—173
Krzyszkowski Wacław
205. Przed czterdziestu laty (o Przeglądzie Mierniczym).
Przegląd Geodezyjny 1964, nr 10, s. 373—374
KSIĄŻEK Mieczysław
206. Charakterystyka układu urbanistycznego Wieliczki
i Bochni oraz wpływ górnictwa solnego na ich rozw’ój
przestrzenny w wiekach średnich. Studia i materiały
z Dziejów Nauki Polskiej, Historia Techniki i Nauk
Technicznych, seria D, 1958, z. 1, s. 165—184
KULA Witold
207. Metrologia historyczna (Uwagi o jej zadaniach ba
dawczych). Przegląd Historyczny 1959, nr 2, s. 248—272
Rec. Górzyński Stefan. Przegląd Geodezyjny 1960, s. 29—30
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208. La métrologie historique et la lutte classes. Exemple
de La Pologne au XVIIIe siècle. Studi in onore di
Amintore Fanfani Volume auinto, Milano 1962, s.
275—288
209. Perypetie reformy metrycznej. Studia historyczne,
Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof,
dra Stanislavza Arnolda, Warszawa, Książka i Wie
dza. 1965, s. 22—232
210. Polskie perypetie metrologiczne (1795—1919). (W)
Wiek XIX. Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczo
wi. Warszawa 1967, s. 139—157
211. A tous temps, a tous les peuples. Réforme métrique
et révolution sociale. Act? Poloniae Histórica, nr 18,
1968, s. 205—219
KWIATKOWSKA Eugenia
212. Osadnictwo wiejskie ziemi dobrzyńskiej . w świetle
planów z XVIII i XIX w. i jego przemiany pod
wpływem uwłaszczenia i parcelacji. Studia Soc. Sei.
Toruń, Sec. C. T. 4: 1963, nr 3, 89 str. mapy fot., rys.
LANKAMER Tadeusz
213. Mapa I. C. Textora pod tytułem ,.Nowe Prusy Wscho
dnie z lat 1795—1800. Rocznik Białostocki za rok 1966,
wyd. 1967, t. 7, s. 181—206 (mapy).
Rec.: Zygmunt Brocki, Kwartalnik Historii Nauki i Tech
niki 1969, nr 3, s. 579

Lazzarini Tadeusz
214. 40-lecie Wydziału Geodezyjnego Politechniki War
szawskiej. Przegląd Geodezyjny 1963, nr 11, s. 449—460
LEGO Karol
215. I przekład Kulinowicz Julian. Jerzy Vega (w dwóch setną rocznicę urodzin) Przegląd Geodezyjny 1956,
nr 8, s. 309—311
LESZCZYCKI Stanisław, Goetel Walery, OdlanickiPoczobutt Michał
216. Nauka o Ziemi, (W) Dziesięć lat rozwoju nauki o Pol
sce Ludowej, Polska Akademia Nauk, Komitet Historii
Nauki, PAN, Warszawa 1956, s. 555—595
LIBCZYŃSKI a., Ufnalewski A.
217. Ilustrowany katalog źródeł kartograficznych do his
torii budowy miast polskich. Z. 6: Katalog planów
miast polskich w zbiorach Zakładu Architektury Pol
skiej Politechniki Warszawskiej. Zakład Historii
Architektury i Urbanistyki PAN, 1962, s. 41, pl. 22,
mapa
Rec.: Miinch Henryk. Studia Zrodloznawcze 1964, s. 159—160

LinsenBARTH Adam, Pachuta Stanisław
218. Doc. dr inż. Ryszard Koronowski. 20.VII.1927 —
21.XI.1968. Przegląd Geodezyjny 1969, nr 4, 155—157
LIPIŃSKI Mieczysław
219. Kula ziemska na płaszczyźnie. Młody Technik, nr 12,
s. 13—21
LIPIŃSKI BRONISŁAW, Tymowski St. Janusz
220. Rozmowa z prof, dr Stanisławem Pawłowskim. Prze
gląd Geodezyjny 1965, nr 4, s. 129—130
221. Varsaviana. Przegląd Geodezyjny 1965, nr 4, s. 160—161
LORENC K.
222. X-Iecie Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.
Przegląd Geodezyjny 1960, nr 12, s. 459
ŁĄCKI Bronisław
223. Uroczystość odsłonięcia grobowca prof, dra Jana Pio
trowskiego w AIei Zasłużonych. Przegląd Geodezyjny
1965, nr 1, s. 34
224. Obserwatorium w Pulkowie. Przegląd Geodezyjny
1966, nr 3, S. 156—159
łenczyńska Krystyna
225. Zbiór geograficzny Stanisława Augusta (w zbiorach
AGAD w Warszawie). Archeion, T. 33, 1966, s. 21—49
ŁODYŃSKI Marian
226. Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Pol
sce. Z. 1, Katalog atlasów i dzieł geograficznych
1482—1800. Warszawa 1961, 248 s. Instytut Geografii
PAN — Biblioteka Narodowa
Rec.: Münch Henryk. Studia Zrodloznawcze 9, 1964, s. 153—159

227. Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce,
z. 2 (uzupełniający) katalog atlasów i dzieł geograficz
nych 1482—1800, s. 113, tabl. Instytut Geografii PAN,
Biblioteka Narodowa
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228. Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce,
z. 3, Katalog atlasów 1801—1919. Warszawa 1965, s.
243. Instytut Geografii PAN, Biblioteka Narodowa
229. Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce,
z. 4, Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1528—1945.
Warszawa 1968, s. 111. Instytut Geografii PAN, Biblio
teka narodowa
MALESIÑSKI Mieczysław
230. Pierwsze wytyczne prac geodezyjnych w Polsce Lu
dowej. Przegląd Geodezyjny 1960, nr 12, s. 445—446
MARKS Andrzej
231. Pierwsza wyprawa na Księżyc. Przegląd Geodezyjny
1969, nr 5, s. 173—176
MaryaNski a.
232. Likwidacja CUGiK. Czasopismo Geograficzne, t. 28,
1957, z. 2, 221—222
MILBERT Stanisław
233. Wspomnienie pośmiertne — Obituarie. Prof. dr Tade
usz Banachiewicz (1882—1954). Zeszyty Naukowe AGH.
Geodezja 1959, s. 3—6
234. Tadeusz Banachiewicz — twórca rachunku krakowia
nowego. (Odczyt z okazji otwarcia wystawy zorga
nizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich
NOT dla uczczenia XV rocznicy śmierci T. Banachiewicza, Warszawa, Muzeum Techniki, 17 listopada 1969).
Przegląd Geodezyjny 1970, nr 4, s. 142—143
MILEWSKI Mieczysław, Odlanicki-Poczobutt Michał
235. Opis inwentaryzacyjny i analiza geodezyjno-kartogra
ficzna XviII-Wiecznych planów kopalni wielickiej.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1963, nr 4, s.
533—553
236. Katedry Geodezyjne Wydziału Geodezji Górniczej w
jubileuszowym roku 50-Iecia Akademii Górniczo-Hut
niczej w Krakowie. Przegląd Geodezyjny 1969, nr 5,
s. 173—176
ModryNski Mikołaj
237. Osiągnięcia geodezji w okresie 50-lecia władzy radziec
kiej. Przegląd Geodezyjny 1958, nr 1, s. 1—6.
238. 80-lecie doktora nauk technicznych profesora A. S.
Czebotariowa. Przegląd Geodezyjny 1962, nr 3, s.
117—118
239. Profesor dr A. S. Czebotariow. Przegląd Geodezyjny
1970, nr 3, s. 130
Morelowski Marian
240. Fryderyk Bernard Wernher i jego Ilustrowana Topo
grafia Śląska z lat 1744—1768. Instytut Urbanistyki
i Architektury. Seria prac własnych. 1953, z. 12, XIX,
s. (powielone)
MÜNCH Henryk
241. Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat
1802—1805, 1807—1808 tak zwany senacki wraz z wy
kazem realności miasta z początku XIX wieku. Kra
ków 1959, 57 s., 2 nlb., tabl 70, pl.
Rec.: Laik Tadeusz. Kwartalnik Historyczny 1961, nr 2, s.
52C—521; Lobodzki J. Μ. Małopolskie Studia Historyczne 1962
z.1/2, s. 83—84; Pokorny Ota, Shorn. Csl. Spolec. Zemep.
1960, nr 2, s. 190—191; Przyboś A. Wiadomości Historyczne
1959, nr 5, s. 315

Naronowicz-Naronski Józef
242. Budownictwo wojenne. Z rękopisu do druku przygo
towała Janina Nowakowa, MON, Warszawa 1957, 271 s.
Rec.: Furman S. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1957.
str. 22—223; Miśkiewicz B. Studia Żródłoznawcze 1959, s. 223

Naumienko Teodor
243. XX lat pracy Służby Topograficznej Wojska Polskie
go. Przegląd Geodezyjny 1964, nr 7, s. 253—257
244. Służba Topograficzna Wojska Polskiego dawniej a dziś.
Tamże 1964, nr 8, s. 299—300
NIEMCZYK Paweł
245. Dorobek 20-letniej działalności państwowej służby
geodezyjnej i jej zadania w najbliższym 5-leciu. Prze
gląd Geodezyjny 1965, nr 9, s. 351—355
NOWAK Tadeusz
246. Budownictwo wojenne Józefa Naronowicza-Narohskiego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1957, nr 2,
s. 29—58
247. Cztery wieki książki technicznej 1450—1850, Warsza
wa 1961, PWT 358 s. (Teksty klasyków polskiej myśli
geodezyjnej zestawione przy udziale Michała Odlanickiego-Poczobutta)
cdn.

Adam Linsenbarth
Przewodniczący Głównej Komisji Współpracy
z Zagranicą SGP
Warszawa

Działalność FIG przed Kongresem w Wiesbaden

W dniach cd 1 do 10 września 1970 roku odbędzie się
w Wiesbaden w Niemieckiej Republice Federalnej
XIII Kongres FIG (Federation Internationale des Geome
tres). Kongresy FIG odbywają się co trzy lata i są organi
zowane przez państwo, które w danej kadencji kieruje
działalnością Federacji. Tym razem w roli gospodarza wy
stępuje Niemieckie Stowarzyszenie Geodetów w NRF,
które w bieżącym roku obchodzi IOO-Iecie swego istnienia.
Protektcrat nad Kongresem objął prezydent NRF —
Gustav Heinemann.
Prace przygotowawcze do XIII Kongresu FIG prowa
dzone są już od dłuższego czasu i cechuje je duży roz
mach i debra organizacja. Całością prac przygotowaw
czych kieruje Biuro FIG pod przewodnictwem prof, dr inż.
H. Draheima oraz dyrektora XIII Kongresu dypl. inż.
P. Schmitta. Przygotowaniem programu naukowo-tech
nicznego kierują wiceprzewodniczący i przewodniczący
9 komisji technicznych.
Działalność komisji FIG

Działalność naukcwo-techniczna prowadzona jest przez
9 komisji technicznych, zorganizowanych w trzech gru
pach: A, B i C, przy czym każda grupa składa się z 3 ko
misji. Poszczególnym grupom przewodniczą wiceprezy
denci FIG, a komisjom — przewodniczący wybierani na
kongresach FIG. W celu zachowania ciągłości działania
FIG i poszczególnych komisji istnieje zwyczaj, że wice
przewodniczący komisji zcstają powoływani w następnej,
kadencji trzyletniej na przewodniczących komisji. Warto
przypomnieć, że w poprzedniej kadencji przewodniczącym
Komisji 3 był prof. Μ. Odlanicki-Poczobutt, a w obec
nej kadencji wiceprzewodniczącym Komisji C jest prof.
T. Lazzarini.
Grupa A — Działalność i organizacja zawodowa

Grupą A kieruje wiceprzewodniczący FIG, Robert Steel
(Anglia), który w ubiegłej kadencji pełnił funkcję gene
ralnego sekretarza FIG. W Grupie A znajdują się nastę
pujące komisje:
Komisja 1 — Praktyka zawodowa — przewodniczący
J. Michaud (Francja), wiceprzewodniczący dr inż. Μ. OidenStadt (NRF).
Komisja 2 — Szkolenie zawodowe — przewodniczący
prof, dr H. Szmidt (Austria), wiceprzewodniczący H. Klin
kenberg (Kanada).
Komisja 3 — Literatura zawodowa — inż. H. L. Rogge
(Holandia), wiceprzewodniczący F. Raum (Węgry).
Komisja 1 zajmuje się problemami związanymi ze
zmianą struktury zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem
podziału pracy pomiędzy wysoko kwalifikowanych fachow
ców, technologów ? techników. W sferze działalności tej
Komisji znajdują się również problemy etyki zawodowej

oraz wynagrodzenia za prace geodezyjne. W czasie obrad
XHI Kcngresu jedna z sesji Komisji 1 poświęcona będzie
działalności zawodowej w krajach rozwijających się. Prze
widuje się rozpatrzenie tej działalności na przykładzie
Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji południowo-wschodniej.
Ogółem Komisja 1 odbędzie w czasie Kongresu 5 sesji.
Komisja 2 kontynuuje prace rozpoczęte w roku 1968
dotyczące porównania programów nauczania w różnych
krajach oraz ocenę przygotowania zawodowego geodetów
do pracy. Osobne zagadnienie stanowi szkolenie techni
ków i temu zagadnieniu będzie również poświęcona osobna
sesja na XIII Kongresie. Do przygotowania referatów na
ten temat zaproszeni zostali przedstawiciele Holandii, Ka
nady, Węgier i NRF. W sumie Komisja 2 zbieτze się
w czasie XIH Kongresu na 5 sesjach.
Kcmisja 3 — skoncentrowała swą działalność nad na
stępującymi zagadnieniami, które stanowić będą przed
miot dyskusji w czasie sześciu sesji:
— źródła informacji i bibliografia,
— opracowanie wielojęzycznego słownika geodezyjnego,
— zastosowanie ncwych technik informacji w takich
dziedzinach jak budownictwo Iiydrcelektryczne. planowa
nie sieci dróg i konstrukcje budowlane,
— systemy informacji i ich zastosowanie do prac geode
zyjnych. (Szwecja — bank danych, Anglia — zbieranie
i przetwarzanie danych dla planowania rozwoju miast,
Austria — użycie map jako źródeł informacji).
Ogółem na XIII Kongres 45 członków Grupy A przygo
towuje referaty, które zostaną wzbogacone i uzupełnione
w czasie dyskusji i będą stanowić cenny przyczynek do
dalszego rozwoju zawodu.
Grupa B — Pomiary i opracowania map

Pracami Grupy B kieruje wiceprzewodniczący FIG
dr E. Ewald (NRF). W skład Grupy B wchodzą następu
jące komisje:
Komisja 4 — Pomiary hydrograficzne — przewodniczący’
admirał G. S. Ritchie (Anglia), wiceprzewodniczący
dr R. O. Fagerholm (Szwecja).
Komisja 5 — Instrumenty pomiarowe i metody —
przewodniczący W. A. Radliński (USA), wiceprzewodni
czący inż. H. L. Gent (Holandia).
Komisja 6 — Pomiary inżynieryjne — przewodniczący
prof, dr inż. V. Krumphanzl (CSRS), wiceprzewodniczący
prof, dr inż. T. Lazzarini (Polska).
Komisja 4 jest najmłodszą komisją FIG, powołana bo
wiem zastała do życia na XH Kongresie FIG w Londy
nie, w roku 1968. Komisja 4 postanowiła przeanalizować
3 zasadnicze problemy:
a) zawód hydrografa — problemy szkolenia techników
i kartografów i ich miejsce w zawodzie,
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b) pomiary hydrograficzne i techniki kartograficzne
i nowe metody określania pozycji, nowe metody sondowa
nia, nowe metody pomiarów rzek, pomiary głębinowe,
automatyzacja zbierania danych hydrograficznych,
c) przyczyny pomiarów hydrograficznych: zależności po
między głębokimi pomiarami batymetrycznymi dla okre
ślania krajowego limitu jurysdykcji dna morskiego; rola
hydrografii w pomiarach zasobów; krajowa organizacja
rozprowadzania i wykorzystywania danych hydrogra
ficznych.
Wymienione wyżej zagadnienia będą stanowić przed
miot 6 sesji w czasie obrad XIII Kongresu. Cennym uzu
pełnieniem referatów będzie wycieczka do Instytutu Hy
drograficznego w Hamburgu, która została przewidziana
w programie.

Komisja 5 — stanowi jedną z najbardziej aktywnych
komisji FIG. Członkowie tej Komisji będą obradować na
9 sesjach, na których zaprezentowanych zostanie 27 refe
ratów zasadniczych i 6 referatów indywidualnych. Aktu
alna działalność Komisji 5 koncentruje się wokół nastę
pujących problemów:
a) instrumenty do pomiaru osnowy geodezyjnej (dal
mierze elektromagnetyczne, optyczne, laserowe, elektro
niczne tachimetry itp.),
b) sieci geodezyjne, systemy współrzędnych,
c) metody obliczeń (ze szczególnym uwzględnieniem EMC),
d) fotogrametria (instrumenty, metody, zastosowanie),
e) Ortofotografia 'nowe metody i instrumenty),
f) zastosowanie sztucznych satelitów Ziemi i systemu
zdalnego przekazywania danych.
Komisja'6 — prowadzi swą działalność w czterech gru
pach roboczych:
a) dokładności wyznaczeń — standardy tolerancji w
konstrukcjach budowlanych i pomiarach inżynierii cywilnej,
b) obliczenia objętości mas ziemnych,
c) pomiary odkształceń budowli — automatyzacja po
miarów,
d) rury i przewody podziemne — pomiary i sporządza
nie map.
Wymienione wyżej zagadnienia zostaną przedstawione
w 20 referatach zasadniczych zaprezentowanych w czasie
posiedzenia sesji na Kongresie.
Grupą roboczą C kieruje prof. T. Lazzarini.
Grupa C — Zarządzanie ziemią

Wiceprzewodniczący FIG B. T. Barnard z USA kieruje
działalnością Grupy C, obejmującej swym zakresem ko
misje 7, 8 i 9.
Komisja 7 — Kataster i zarządzanie ziemią — przewod
niczący dr Μ. Tomic (Jugosławia), wiceprzewodniczący
inż. R. Solari (Szwajcaria).
Komisja 8 — Systemy planowania urbanistycznego: roz
wój i planowanie miast — przewodniczący dypl. inż.
S. Stahnke (NRF), wiceprzewodniczący I. F. Switzer
(Anglia).
Komisja 9 — Szacowanie i zarządzanie nieruchomościa
mi — przewodniczący prof. E. Carlegrini (Szwecja), wice
przewodniczący L. Sando (USA).
Zagadnienia, którymi zajmuje się Grupa C są obecnie
bardzo aktualne z uwagi na zmiany systemów ewidencji
gruntów. Wiele ze starych metod zastępuje się nowymi,
opartymi na mechanizacji rejestracji. Planowanie miast
to również jeden z bardzo istotnych problemów w obec
nym intensywnie rozwijającym· się i urbańizującym świę
cie. Szacowanie i wymiana gruntów uzupełniają proble
my, którymi zajmuje się Grupa C.
W czasie XIII Kongresu liczni autorzy z wielu państw
zaprezentują referaty dotyczące tych problemów. Komi
sja 7 spotka się na 7 posiedzeniach. Komisje 8 i 9 odbędą
również po 7 sesji naukowych.
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Reporterzy z Polski do poszczególnych komisji FIG

Łączność komisji technicznych FIG z poszczególnymi
stowarzyszeniami członkowskimi utrzymywana jest przez
tak zwanych reporterów krajowych. Z ramienia Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich reporterami poszczególnych
komisji FIG są następujący koledzy:

Komisja 1 — mgr inż. Krystyna Sikorska
Komisja 2 — doc. dr inż. Zdzisław Adamczewski
Komisja 3 — mgr inż. Tadeusz Bychawski
Komisja 4 — mgr inż. C. Spyra i mgr inż. S. Kozlarz
Komisja 5 — mgr inż. Paweł Niemczyk
Komisja 6 — dr inż. Kazimierz Bramorski i mgr inż.
Wacław Kłopociński
Komisja 7 — mgr inż. Edward Mecha ·
Komisja 8 — mgr inż. Marian Szymański
Komisja 9 — mgr inż. Bogusław Żukowski.
Reporterzy przygotowują między innymi odpowiedzi na
ankiety rozpisane przez poszczególne komisje oraz przy
gotowują sprawozdania dla poszczególnych komisji.
Harmonogram przygotowań do XIII Kongresu FIG

Harmonogram przygotowań do XIII Kongresu FIG po
dany został w liście okólnym nadesłanym przez sekretarza
generalnego R. Meyera. Harmonogram ten dotyczy głów
nie przygotowania referatów. Dzielą się one na dwie
grupy: pierwszą stanowią referaty tak zwane „invited
papers”. Autorów tych referatów wybierają przewodni
czący poszczególnych komisji. Drukiem tych referatów
oraz ich rozpowszechnieniem zajmuje się Biuro FIG. Re
feraty te będą również wydrukowane w sprawozdaniu
z XIII Kongresu. Terrrdn nadesłania tych referatów do
Biura FIG minął 1 kwietnia 1970 r.
Drugą grupę referatów stanowią tak zwane „personal
papers”, które mogą być rozprowadzone podczas Kon
gresu, za zgodą przewodniczącego odpowiedniej komisji.
Jeżeli czas pozwoli referaty te będą mogły być również
wygłoszone w czasie sesji komisji technicznych. ,,Personal
papers” muszą być jednak wydrukowane staraniem
autora, dostarczone do Biura FIG i to najpóźniej do dnia
1 sierpnia 1971 roku, przy czym ilość egzemplarzy do po
szczególnych komisji przedstawia się następująco:

—
—
—
—
—
—

do
do
do
do
do
do

Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji

11,2i3 — po 100 egzemplarzy
4 — 50 egzemplarzy,
5 — 400 egzemplarzy,
6i9 — po 150 egzemplarzy,
7 — 200 egzemplarzy,
8 — 250 egzemplarzy.

Cyfry powyższe świadczą o przewidywanym zaintere
sowaniu uczestników Kongresu działalnością poszczegól
nych komisji. Objętość referatów została ograniczona do
5000 słów, co odpowiada około 20 stronom maszynopisu.
W objętość tę wliczone są również tabele, fotografie i ry
sunki. Streszczenia referatów powinny wynosić około
300 słów, maksimum 500 słów, co odpowiada 2 stronom
maszynopisu. Referaty muszą być przygotowane w jed
nym z trzech oficjalnych języków FIG: angielskim, fran
cuskim lub niemieckim, streszczenia powinny być wyko
nane w trzech językach obowiązkowych.
Na wygłoszenie streszczeń referatów przeznacza się
15 minut, włączając w to czas przeznaczony na wyświe
tlenie przeźroczy, pozostały czas przeznacza się na
dyskusję.
Organizacja programu XIII Kongresu FIG

Na program Kongresu składają się 2 posiedzenia Komi
tetu Permanentnego FIG. 54 sesji komisji technicznych,
12 wycieczek technicznych oraz 12 specjalnych wycieczek.
W czasie trwania Kongresu otwarta będzie wystawa
„GEO 71”.
Rejestracja uczestników odbywać się będzie w dniach
30 i 31 sierpnia 1971 roku, w tym czasie nastąpi również
oficjalne otwarcie wystawy „GEO 71”, a także w tym
samym dniu odbędzie się pierwsze posiedzenie Komitetu

Permanentnego FIG, drugie posiedzenie Komitetu Perma
nentnego odbędzie się na zakończenie XIII Kongresu
w dniu 10 września 1971 roku.
Oficjalne otwarcie Kongresu nastąpi w dniu 1 września
1971 r., w tym samym dniu odbędą się uroczystości zwią
zane ze IOO-Ieciem Niemieckiego Stowarzyszenia Geodetów.
W dniu 2 września odbędzie się wspólna sesja plenarna
FIG i Niemieckiego Stowarzyszenia Geodetów. Na tej sesji
wygłoszone zostaną 3 referaty wprowadzające, związane
z zakresem działania trzech grup FIG. Referent Grupy A
nie zastał jeszcze wyznaczony, natomiast w imieniu
Grupy B wystąpi prof. K. Rinner (Austria), który wygłosi
referat „Wpływ ogólnego rozwoju techniki na geodezję”.
W imieniu Grupy C wystąpi B. I. Collins, poprzedni prezy
dent FIG, który wygłosi referat „Udział geodety w kształ
towaniu środowiska”.
W następnych dniach odbywać się będą posiedzenia ko
misji technicznych. W dniu 5 września, w niedzielę, odbę
dzie się dla wszystkich uczestników Kongresu całodzienna
wycieczka statkiem wzdłuż Renu. Oficjalne zamknięcie
XIII Kongresu FIG nastąpi w dniu 10 września na sesji
plenarnej.
Posiedzenia komisji technicznych. Komisje Grupy A
obradować będą w sali odczytowej Muzeum w Wiesbaden,
komisje Grupy B — w sali 1 „Rhein-Main-Halle” a komisje
Grupy C — w sali 8 tego samego gmachu. Czas jednego
posiedzenia wynosi 1,5 godziny, a początek posiedzeń wy
znaczono na godziny 9, 11 i 15. W czasie wszystkich po
siedzeń prowadzone będą jednoczesne tłumaczenia. W cza
sie przebiegu posiedzeń działać będą tak zwani sekretarze
łącznikowi, którzy będą pomagać przewodniczącemu przy
organizacji, rozdziale materiałów, przygotowaniu sprzętu
i obsługi rzutników lub kamer.
Pcza posiedzeniami przeznaczonymi na wygłoszenie re
feratu i dyskusję odbędą się posiedzenia poświęcone spra
wozdaniu z działalności komisji i posiedzenia poświęcone
podsumowaniu obrad i zredagowaniu sprawozdań.

Wycieczki techniczne

Organizatorzy XIII Kongresu przygotowali 12 wycieczek
technicznych, które będą się odbywać w czasie trwania
obrad. Wycieczki do tych samych instytucji odbywać się
będą w różnych dniach tak, aby uczestnicy Kongresu
mogli wybrać dzień najbardziej dla nich dogodny. Należy
zaznaczyć, że w tym samym czasie odbywać się będą
obrady poszczególnych komisji.

Wycieczki
instytucji:

techniczne

odbędą

się

do

następujących

1. Hessisches Landesvermessungsamt — Wiesbaden —
Biuro Pomiarów w Wiesbaden.

2. Institut für Angewandte Geodäsie — Frankfurt
a/M — Instytut Geodezji Stosowanej we Frankfurcie nad
Menem.
3. Pomiary rzeki Ren — pokaz
połączony z wycieczką statkiem.

w

Biugen-Rudesheim,

4. Hensoldt, Wetzlar — zwiedzanie fabryki instrumen
tów optycznych.
5. Wycieczka techniczna w rejon Mainz-Wiesbaden,
w celu zapoznania się z konstrukcją autostrady i geode
zyjnymi aspektami tej budowy.

6. Wycieczki do Ośrodka Obliczeniowego Niemieckich
Kolei Federalnych we Frankfurcie nad Menem.
7. Wycieczka do Espenschied — zapoznanie się z prze
budową wsi, siecią dróg w terenach rolnych, osadnictwem
górskim i rozwojem turystyki.

8. Wycieczka do Umburga — zapoznanie się z pomia
rami Wielkoskalowymi dla celów osadnictwa.
9. Wycieczka do Assmannhausen — zapoznanie się
z komasacją gruntów winnic na stromych zboczach.

10. Wycieczka do doliny Uederbach — komasacja wielkoskalowa terenów gęsto zaludnionych, kierowanie ruchem
i transportem, nowej urbanizacji.

11. Wycieczka do Frankfurtu nad Menem w celu zapo
znania się z konstrukcją kolei podziemnej i miejskiej
sieci komunikacyjnej oraz wizyta w porcie lotniczym.
12. Wycieczka po terenie Frankfurtu — zapoznanie się
z planowaniem przestrzennym ii regionalnym oraz z mia
stami satelitarnymi.
Poza wymienionymi wycieczkami technicznymi odbę
dzie się 7 wycieczek do różnych nowoczesnych zakładów
przemysłowych, których działalność nie jest bezpośrednio
związana z geodezją. Bardzo urozmaicany jest program
dla pań. który przewiduje między innymi pokazy mody,
wycieczki krajoznawcze a między innymi zwiedzanie wy
twórni szampana.
Międzynarodowa wystawa „GEO 71”

Międzynarodowa wystawa geodezyjna „GEO 71” będzie
się składać z 4 części:
a) wystawy instrumentów i sprzętu,
b) międzynarodowej wystawy technicznej obrazującej
dorobek stowarzyszeń członkowskich FIG,
c) wystawy historycznej map, planów i instrumentów.
d) międzynarodowej wystawy filatelistycznej.
Ekspozycje poszczególnych firm zajmą 5000 m2 po
wierzchni. Do chwili obecnej udział w wystawie zgłosiło
85 firm, w tym 20 z zagranicy. W związku z dużym za
potrzebowaniem na powierzchnię wystawową przewiduje
się zwiększenie jej o dodatkowe 2000 m2.
Dla rozpowszechnienia informacji o Kongresie i trwają
cych do niego przygotowaniach, Biuro Kongresu wydaje
specjalny biuletyn informacyjny w formie gazety „INFOR
MATIONSBLATT GEO 71”. Dotychczas ukazały się trzy
wydania tego biuletynu: pierwsze — w grudniu 1969 r.,
drugie — w czerwcu 1970 r. i trzecie — 1 grudnia 1970 r.
Nakład tego biuletynu wynosi 40 000 egzemplarzy i jest
rozprowadzany wśród członków FIG.
Treść poszczególnych biuletynów stanowią: komunikaty
i informacje Dyrektora Kongresu i Biura FIG, informacje
o miejscu obrad i miejscach, do których urządzane będą
wycieczki. Treść biuletynu uzupełniają liczne reklamy firm
produkujących instrumenty, sprzęt i materiały geodezyjne.
Przygotowania Stowarzyszenia
XIII Kongresu FIG

Geodetów

Polskich

do

Udział SGP w XIII Kongresie FIG wyraża się w przy
gotowaniu referatów i sprawozdań do poszczególnych ko
misji. Niżej wymienieni koledzy przygotowują następu
jące referaty:
— do Komisji 3: mgr inż. T. Bychawski — „Działalność
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w zakresie informacji”,
mgr inż. Łuczyńska — „Informacja w przedsiębiorstwach
geodezyjnych”.
— do Komisji 5: prof, dr inż. Z. Kowalczyk — „Osno
wa geodezyjna dla map geodezyjnych i kopalnianych”.
— do Komisji 6: mgr inż. E. Woropajew — „Zasto
sowanie fotogrametrii i elektronicznej techniki obliczenio
wej przy obliczaniu mas ziemnych w kopalnictwie od
krywkowym” (invited paper), dr inż. I. Laudyn — Po
miary odkształceń zapory w czasie budowy” (invited
paper), mgr inż. Wacław Kłopociński, dr inż. Kazimierz
Bramorski — „Stan i rozwój geodezji inżynieryjnej
w Polsce.
— do Komisji 7: mgr inż. S. Dawidziuk — „Szacunek
gruntów przy scaleniach w oparciu o gleboznawczą kla
syfikację gruntów”, mgr inż. Μ. Szymański — „Problemy
planowania przestrzennego w scaleniach polskich”.
— do Komisji 8: mgr inż. B. Lipiński — „Organizacja
terenów miejskich”, mgr inż. E. Mecha, mgr inż.
H. Rak — „Rola geodezji w ochronie środowiska na te
renach przemysłowych”.
Koordynacja przygotowań SGP do XHI Kongresu FIG
stanowiła przedmiot obrad kilku zebrań Głównej Komisji
Współpracy z Zagranicą SGP. Z okazji Kongresu Stowa
rzyszenie nasze organizuje techniczną wycieczkę autoka
rową dla swych członków do Wiesbaden w celu umożli
wienia większej grupie członków naszego. Stowarzyszenia
wzięcia udziału w tym bardzo interesująco zapowiadają
cym się Kongresie.
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]L,ΓET FTFKI

Polskiegotowariystwa FOTOGRAMETRYCZNEGO
Jankonieczny
Warszawa

Projekt nowego podziału komisji technicznych

Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego
Na posiedzeniu Zgromadzenia Generalnego Międzynaro
dowego Towarzystwa Fotogrametrycznego w dniu 18.VII.
1968 r. postanowiono powołać grupę roboczą w celu przy
gotowania reformy kompetencji i działalności komisji
technicznych MTF.
Wymieniona grupa robocza w składzie: W. K. Bach
mann (Szwajcaria) — przewodniczący, członkowie: I. Cruset (Francja), Μ. Cunietti (Włochy), F. Doyle (USA),
E. Gotthardt (NRF) i R. Verlaine (Belgia) — dokonała
szczegółowej analizy kompetencji i działalności dotych
czasowych siedmiu komisji technicznych MTF i stwier
dziła, że w stosunku do obecnego rozwoju nauki i tech
niki nie spełniały one swojej właściwej roli. Dotychcza
sowy podział komisji technicznych sprawiał, że nowe
osiągnięcia nauki i techniki z konieczności musiały sobie
znajdować miejsce między komisjami na drodze tworzenia
międzykomisyjnych grup roboczych. Sytuacja taka powo
dowała duże rozproszenie działalności komisji zasadni
czych, jak również przysparzała wiele trudności organi
zacyjnych w czasie kongresów.
Kierując się chęcią poprawienia tej sytuacji, to jest
ustalenia nowych kompetencji i zakresów działalności
komisji technicznych MTF, przybliżając ich działanie do
nowych osiągnięć nauki i techniki wymieniona grupa pra
cowała nad zagadnieniami tymi w latach 1969 i 1970, spo
tykając się dwukrotnie w pełnym składzie dla przedysku
towania różnych koncepcji rozwiązania tego problemu.
W wyniku tych prac, w grudniu 1970 r. opracowany
został „plan nowego podziału komisji technicznych MTF”,
który został przedstawiony krajowym towarzystwom fo
togrametrycznym — członkom MTF — do zaopiniowania.
Plan ten obejmuje następujące komisje techniczne w no
wym sformułowaniu ich nazwy oraz zakresie działania:
Komisja I — Uzyskiwanie informacji wyjściowych

1. Koncepcje podstawowe, konstrukcja i korekcja obiek
tywów i kamer lotniczych.
2. Własności i obróbka materiałów fotograficznych.
3. Cechy niefotograficznego odbiornika informacji.
4. Jakość i geometria obrazu.
5. Rejestracja metrycznych danych pomocniczych.
6. Przygotowanie samolotu, helikoptera, sztucznego sa
telity itp. Instrumenty i metody nawigacyjne.
7. Organizacja lotów fotograficznych.
Komisja II
metrycznych

—

Instrumenty

do

opracowań

fotogra

1. Koncepcje podstawowe i konstrukcje instrumentów
do opracowań: komparatorów, autografów, przetworników,
instrumentów do Ortofotografii itp.
2. Korekcja i dokładność instrumentów.
3. Optyka fizjologiczna i widzenie stereoskopowe.
4. Automatyzacja instrumentów.
Komisja III
informacji

—

Matematyczne

ujęcia

przetwarzania

1. Modele matematyczne informacji dostarczanych przez
różne typy odbiorników.
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2. Perspektywiczna wiązka promieni, para zdjęć, szeregi
i boki zdjęć.
3. Teoria, metody rachunku d dokładność wyrównania.
4. Korzystanie z danych pomocniczych.
5. Transformacja cyfrowa informacji wyjściowych.
Komisja IV — Zastosowanie topograficzne i kartograficzne

1. Użytkowanie numerycznego, analogowego i fotogra
ficznego przetwarzania informacji.
2. Zastosowanie automatyzacji.
3. Spcrzgdzaniie i aktualizacja map topograficznych.
4. Plany katastralne, zabudowy miast, inżynierii bu
dowlanej itp.
5. Cyfrowe modele terenu i banki danych.
Komisja V — Fotogrametria nietopograficzna

1. Fotogrametria na krótkie i bardzo krótkie odległości.
2. Fotogrametria na bardzo długie odległości (zastoso
wanie w przestrzeni pozaziemskiej i astronomii).
3. Fotogrametria procesów Szybkozmiennych i podlega
jących deformacji.
4. Opracowanie zdjęć niekonwencjonalnych. Holografia.
Komisja VI — Ekonomiczny i humanitarny punkt widzenia
fotogrametrii

1. Organizacja przedsiębiorstw fotogrametrycznych: wy
posażenie. lokale, badania wydajności, umowy o pracę itd.
2. Nauczanie. Dokształcanie.
Przenoszenie personelu,
klasyfikacja personelu.
3. Zawodowy punkt widzenia praktyki fotograme
trycznej.
4. Międzynarodowa wymiana doświadczeń, dokumen
tacji i wyników badań.
5. Bibliografia i terminologia.
Komisja VII — Interpretacja informacji

1. Metodologia interpretacji zdjęć.
2. Uzyskanie i opracowanie danych niefotograficznych.
3. Interpretacja zapisów multispektralnych (wielowidmowych).
4. Automatyzacja interpretacji.
5. Wykaz naturalnych źródeł pomocniczych.
*

Zarząd Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego po
szczegółowym przeanalizowaniu opracowania grupy robo
czej MTF postanowił- na posiedzeniu w dniu 25 stycznia
1971 r. przyjąć powyższe propozycje, uznając za celowe
wprowadzenie proponowanych zmian w stosunku do
aktualnego podziału. Takie stanowisko Zarządu PTF prze
kazane zostało również na ręce przewodniczącego grupy
roboczej MTF prof. W. K. Bachmanna
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Atlas przemian politycznych świata w XX wieku
Pomysł opracowania Atlasu Przemian Politycznych
Świata w XX wieku powstał w Państwowym Przedsię
biorstwie Wydawnictw Kartograficznych w 1964 roku.
Praca nad mapami nie trwała jednak od tego czasu nie
przerwanie do roku 1970. Po opracowaniu pierwszej
wersji makiety Atlasu i założeń ogólnych przystąpiono do
prac nad założeniami szczegółowymi, przekształcano pier
wotny projekt makiety pod wpływem wgłębiania się
w nowe materiały kartograficzne i literaturę. Trwało rów
nież sprowadzanie całego szeregu tytułów atlasów i ksią
żek, które okazały się niezbędne do rozpoczęcia konkret
nej pracy redakcyjnej. Praca redakcyjna nad pierwszą
mapą rozpoczęła się w sierpniu 1967 roku.
Potrzeba opracowania atlasu historyczno-politycznego
dla polskiego odbiorcy była oczywista. Wśród wydawnictw
kartograficznych ukazujących się na polskim rynku księ
garskim odczuwa się stale brak opracowań historycznych,
a szczególnie tytułów poświęconych historii najnowszej.
W pewien sposób usprawiedliwia to decyzję PPWK pod
jęcia takiego tematu, który w znacznym stopniu odbiega
od dotychczasowych tradycji tego wydawnictwa. PPWK
bowiem wydawało dotychczas pojedyncze luźne mapy hi
storyczne, a w 1964 r. kończyło właśnie prace redakcyjne,
nad pierwszym wydaniem Atlasu Historii Polski. Trady
cje wydawnicze PPWK w zakresie map historycznych
obejmowały wydawanie map autorskich Opracowywanycl)
redakcyjnie w naszym przedsiębiorstwie i to odnosi się
również do wspomnianego już Atlasu Historii Polski.
Wśród tych wydawnictw brakowało pozycji, która w uję
ciu syntetycznym przedstawiałaby wydarzenia historyczne
ostatnich dziesięcioleci i sprawy polityczne bieżącego
czasu ukazane z punktu widzenia czytelnika polskiego.
Atlas Przemian Politycznych Świata w XX wieku miał
tę lukę zapełnić. Jest ón opracowaniem powstałym całko
wicie w redakcji PPWK. Należy zaznaczyć, że dotychczas
nie były nam znane ujęcia kartograficzne tego rodzaju,
gdyż nie jest to typowy atlas historyczny. Ten brak wzorów do naśladowania nadał pracy nad atlasem charakter
samodzielnego poszukiwania, co wzbogaciło pracę redak
tora w wiele pasjonujących elementów.
Atlas Przemian Politycznych został pomyślany jako
zbiór powiązanych ze sobą tematycznie map i tekstów,
które uzupełniając się wzajemnie dają skrócony przegląd
wydarzeń historyczno-politycznych, jakie miały miejsce
w XX wieku. W przeważającej mierze na treść tego
Atlasu składają się mapy śwdata i Europy. Dla pewnych
zagadnień dodano powiększenia niewielkich terytorialnie
obszarów, które były miejscem wyjątkowo ważnych wy
darzeń historycznych. Specjalne miejsce w Atlasie starano
się poświęcić Polsce i sprawom polskim. Tam więc, gdzie
było to możliwe Polska zestala wyeksponowana w sposób
szczególny nieproporcjonalnie do innych państw.
Wszystkie mapy Atlasu Przemian zostały opracowane
na nowo, z jedną wspólną myślą przewodnią, aby można
było z nich wyczytać przemiany, jakie niosły dla świata.
Europy i Polski kolejne lata XX wieku. Mapy historyczne
w Atlasie otrzymały ujęcie dynamiczne, to znaczy Sjduacja
przedstawiona na nich zamknięta jest przedziałami czaso
wymi obejmującymi zawsze kilka lat. Tradycyjne w
kształcie mapy historyczne uzupełnione zostały nowymi
rozwiązaniami zagadnień histerycznych, jakimi są mapy
pt. „Kierunki ekspansji państw imperialistycznych na po
czątku XX wieku” i ..Kierunki ekspansji państw „Osi”.
Pierwsza mapa w Atlasie Przemian przedstawia podział
polityczny świata w latach 1900—1914. Po niej następuje
wspomniana już mapa ukazująca kierunki ekspansji
państw imperialistycznych, uzupełniona dwoma kartami
przedstawiającymi Półwysep Bałkański w okresie wojen
bałkańskich. Dalej znajduje się mapa Europy w latach

I wojny światowej 1914—1918. Ten zespól map przedsta
wia sytuację na początku XX wieku i układy sił politycz
nych, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej.
Ściśle w związku z przedstawioną w tej grupie map sy
tuacją pozo.staje mapa „Rzeczpospolita Polska — odbudo
wana w latach 1918—1921”, ukazująca wydarzenia zwią
zane z Odrcdzeniem Polski po upadku zaborców. Dalej —
„Wielka Rewmlucja Październikowa i budowa ZSRR
1917—1922”.
Zmiany terytorialne, jakie nastąpiły w Europie i na
świecie po wojnie i Rewolucji Październikowej ukazują
mapy: „Europa 1918—1923” i „Podział p>olityczny świata
po I wojnie światowej”. Po nich następuje druga z wy
mienionych już wcześniej map Zagadnieniowych, przedsta
wiająca kierunki dążeń państw „Osi”. Problem rozwoju
faszyzmu i związane z nim wielkie niebezpieczeństwo za
grażające Europie i światu zostały w Atlasie szczególnie
podkreślane. Mapa pt. „Europa 1938—1939” i umieszczone
obok niej dwa kartony, dają obraz zmian politycznych
i zaborów terytorialnych, dokonywanych przez faszystów7,
jakie poprzedziły II wojnę światową. W następnej kolej
ności znajduje się w Atlasie grupa map obrazujących
przebieg II wojny światowej.
Poza tradycyjnymi w rysunku mapami, dającymi obraz
sytuacji wojennej na teranie Europy i w strefie Pacyfiku,
temat ten rozwinięto na dwóch jeszcze mapach ukazują
cych udział Polaków w II wojnie światowej. Dalej umiesz
czono mapy przedstawiające podział polityczny śwdata w
okresie powojennym 1945—1949. Po nich znalazł się temat
rozpadu kolonializmu, opracowany na dw’óch mapach i po
dział polityczny świata w 1969 r. Na tym kończy się w
Atlasie Przemian tematyka histeryczna.
Następne mapy przedstawiają Organizację Narodów
Zjednoczonych oraz ważniejsze organizacje międzynarodo
we: wojskowo-polityczne, gospodarcze i regionalne. Za
nimi znajdują się mapy ważniejszych bogactw mineral
nych, ras, języków i gęstości zaludnienia. Atlas zamyka
niewielka grupa map o tematyce ściśle zwdązjanej z Pol
ską: „Mapa administracyjna Polski, „Rozmieszczenie Po
lonii na świecie” i „Polskie stosunki dyplomatyczne”.
Poza częścią mapową Atlas zawiera chronologię wyda
rzeń za lata 1900—1969. Jest to uporządkowany według dat
dziennych wybór faktów o znaczeniu historycznym i po
litycznym. jakie miały miejsce w XX wdeku i wpłynęły
na przemiany polityczne. W tej części Atlasu rówmież
sprawy polskie zostały potraktowane szerzej od innych;
znalezienie wiadomości dotyczących Polski ułatwiono przez
druk daty tłustą czcionką. Tyle można by powiedzieć
krótko o koncepcji i układzie Atlasu. Pozostaje jeszcze do
omówienia kilka problemów natury techniczno-redakcyjnej.
Jednym <z nich są odwzorowania, jakich użyto do opraco
wania map atlasowych. Dla Europy i kartonów przyjęto
odwzorowanie
stożkowe
Wiernopowierzchniowe. Mapy
świata opracowano w odwzorowaniu wielostożkowym, wy
branym z radzieckiego atlasu odwzorowań, wydanym przez
CNIGAiK, który je zaleca jako odpowiednie właśnie dla
map świata. Charakteryzuje się ono tym, że wprawdzie
zniekształcenia występują w kątach, odległościach i po
wierzchniach, ale są silnie zredukowane, a dla odległości
na przykład zanikają zupełnie wzdłuż obydwu równoleżni
ków na φ = 45° oraz w punkcie przecięcia równika z po
łudnikiem środkowym. Odwzorowanie to daje więc stosun
kowo niewielkie zniekształcenia w strefie, gdzie znajduje
się większość państw świata będących przedmiotem naszych
zainteresowań. Jako ujemną stronę tego odwzorowania na
leży wskazać duże zniekształcenia na biegunach geograficz
nych. W tematyce Atlasu Przemian obszary te jednak pozostają poza zasięgiem zainteresowania, zrezygnowano więc
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w ogóle z pokazania ich na mapie świata, przez co uzy
skano możliwość powiększenia mapy świata w stosunku do
tego, co mogłoby być możliwe, gdyby bieguny trzeba było
pokazać.
Skale występujące w Atlasie Przemian wynoszą:

— dla map świata
— dla Europy
— dla kartonów
— dla map Polski

1
1
1
i 1
1
i 1

:
:
:
:
:
:

110 000 000
30 000 000
15 000 000
7,5 000 000
8 000 000
4 000 000

Drugim problemem wymagającym naświetlenia jest wersja
nazewnictwa przyjęta w Atlasie Przemian Politycznych. Tu
należy raz jeszcze .przypomnieć, że Atlas powstał w wy
dawnictwach kartograficznych, które wydają liczne mapy
świata przeznaczone do powszechnego użytku i do tych
map stosują zasadę używania oficjalnej pisowni nazw
obcych (dla alfabetu łacińskiego — bo z innymi alfabetami
przybywa tu jeszcze problem transkrypcji). Dostosowując
się do tej zasady, również i na mapach Atlasu Przemian po
dano nazwy oficjalne w wersji oryginalnej. Spowodowało
to pewien dysonans pomiędzy pisownią ¡nazw na mapach
i w sąsiadujących z nimi tekstach. Zdawaliśmy sobie
sprawę z tego dysonansu, lecz zgodziliśmy się na to świa
domie, gdyż w tekście polskim wydawało się znacznie
bardziej rażące używanie nazw w wersji oryginalnej, któ
rej odmienianie zgodnie z zasadami gramatyki polskiej miusiałoby się wydać irytująoe. Dla złagodzenia tej niezgod
ności starano się w tekstach podać nazwy podwójne dla
nazw znacznie różniących się w wersji polskiej w zestawie
niu z oryginalną (przykładem może być tu użycie nazw
w tabeli przedstawiającej schemat organizacyjny ONZ).
Pewne uzasadnienie tej decyzji poza omówionymi już
względami stanowi również fakt, że Atlas z racji swojej
tematyki i charakteru przeznaczony jest dla czytelnika oby
tego już w znacznym stopniu z mapami i któremu — mamy
nadzieję, że nie sprawi większej trudności identyfikacja
nazw stosowanych na mapach z tymi — .użytymi

w tekstach. Na mapach historycznych starano się podawać
nazwy aktualne w okresach historycznych, którym poświę
cone są mapy. Podobnie ograniczony do minimum podkład
geograficzny starano się utrzymać w zgodności z datą wy
darzeń przedstawionych na mapach.
Warunki techniczne ustalone dla Atlasu Przemian ogra
niczały się do 1 arkusza papieru mapowego o wymiarach
140 cm × 100 cm, drukowanego dwustronnie w czterech
kolorach. Były one bardzo skromne, lecz usprawiedliwione
VZielkim obciążeniem- maszyn offsetowych w naszej dru
karni, gdzie musiały być przecież bez opóźnień drukowane
stale pozycje wydawnicze PPWK takie, jak mapy i atlasy
szkolne oraz mapy i plany luźne, przeznaczone do użytku
ogólnego.
Wydając Atlas Przemian Folitycznych postanowiono po
raz pierwszy w PPWK zastosować metodę druku map
wielokolorowych przy użyciu czterech kolcrów: niebieskie
go, czerwonego, żółtego i czarnego. Metoda ta znana i sto
sowana na świecie nie była jeszcze praktycznie wypróbo
wana w PPWK, a zastosowanie jej po raz pierwszy w pra
cy nad Atlasem stwarzało dodatkowe trudności techniczne.
Łączenie tych 4 kolorów za pomocą rastrów dało pożądane
efekty kolorystyczne, lecz spowodowało również pewne
komplikacje procesu Icchnolcgioznego w wydziale repro
dukcji. Komplikacje te polegały na kopiowaniu opisów
w kolorze czarnym i niebieskim -na rastry powierzchniowe
dla tych kolorów i jakiekolwiek przesunięcia i zmiany
opisów pcwcdcwały konieczność zmiany całych rastrów.
W związku z drukiem czterokolorowym większą uwagę
należało równi.eż zwrócić na dobór znaków umownych na
mapach. Przy druku wielokolorowym wystarczy często
opracować kilka znaków liniowych, a różnicując je kolorami
można otrzymać dowolną ilość łatwych do rozróżnienia
znaków. Przy czterech kolorach druku należało opracować
odmienny rysunek każdego znaku, aby można go było
zidentyfikować na mapie nawet w powtarzającym się ko
lorze. Trudności te były jednak niewspółmiernie małe
w porównaniu z oszczędnością czasu pracy w hali maszyn,
która jest najbardziej przeciążonym działem w naszym
wydawnictwie.

Aktualne zagadnienia kartografii terenów rolnych
W dniach 7 i 8 listopada ubiegłego
roku odbyło się
seminarium Sekcji
Kartograficznej SGP w Puławach na
temat aktualnych zagadnień kartogra
fii terenów rolnych, w którym wzięło
udział 50 osób, w tym przedstawiciele
wszystkich województw.
Zebranych powitał dyrektor Insty
tutu Uprawy Nawożenia i Gleboznaw
stwa (IUNG), na terenie którego odbywało się seminarium — dr R. Witek.
Przy okazji seminarium mgr Μ.
Szymański, zastępca dyrektora Depar
tamentu Urządzeń Rolnych Minister
stwa Rolnictwa, wręczył prof, dr Mi
chałowi Strzemskiemu złotą odznakę
„Za zasługi w geodezji i kartografii”.
Na seminarium wygłoszono pięć re
feratów:
— Prof. F. Piątkowski w refera
cie „Mapy glebowo-rolnicze” omówił
kolejne etapy
opracowywania mapy
gospodarczej kraju, której ostatnim
etapem jest mapa glebowo-rolnicza.
— Prof. Μ. Strzemski w referacie
„Niektóre teoretyczne zagadnienia kar
tografii wielkoskalowej” p>oruszyl za
gadnienia
morfologii
konturu
—
kształty i regiony występowania posz
czególnych form konturów, a także
przekazał swoje uwagi na temat generalizacji matematycznej na mapach te
renów rolnych, na temat obciążenia
graficznego map liniami konturowymi.
Referat zakończony został wnioskiem,
aby ciężar graficzny mapy rozpatrywać
każdorazowo w odniesieniu do skali
mapy, jej przeznaczenia i jej absolut
nych wymiarów.
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— Dr T. Witek w referacie „No
we spojrzenie na treść i przydatność
map glebowo-rolniczych” omówił spra
wę opÄcowania nowych koncepcji
map glebowo-rolniczych, w oparciu o
wrrowadzenie nowej agrotechniki (wy
sokie nawożenie, mechanizacja upraw,
nowe odmiany), co zmusza do analizy
i nowego spojrzenia na niektóre właś
ciwości i przydatność rolniczą gleb,
dotychczas bowiem przeceniano rolę
składu mechanicznego gleb, nie doce
niano natomiast dostatecznie stosun
ków wodnych. Przy wydzielaniu kom
pleksów rolniczej
przydatności gleb
sprawy te są uwzględniane, należy jed
nak jeszcze większy nacisk położyć na
uwilgotnienie gleby; nie należy zbyt
sztywno trzymać się klas bonitacyj
nych. W referacie poruszone były tak
że sprawy wzrastającego zaintereso
waniami mapami glebowo-rolniczymi,
wykorzystanie których zależy jednak
od poziomu kadry z nich korzystają
cej.
— Mgr T. Gawinowska i mgr inż.
L. Brokman w referacie „Kilka uwag
na temat technologii sporządzania map
glebowo-rolniczych” omówili sprawę
opracowywania czystorysów map glebcwo-rolniczych i sprawę reprodukcji
'druku) tych map.
Uczestnicy seminarium mieli moż
ność obejrzenia pierwszego wydruko
wanego arkusza mapy glebowo-rolniczej w skali 1 : 25 000.
Inż. K. Gawinowski w referacie
„Materiały kartograficzne wykorzysty

wane w toku scalania i wymiany grun
tów w powiecie Puławy” omówił
Przygotcwanie podkładu do projektu
scalenia, materiały studialne oraz poscalenicwą mapę ewidencji gruntów.
Referat swój
zakończył wnioskiem,
aby wydać przepisy normatywne oce
ny różnorodnych materiałów kartogra
ficznych, w oparciu o które można by
dokonać selekcji materiałów zalegają
cych składnice.
Dr J. Makowiecki z Instytutu Śląs
kiego w Opolu
wygłosił referat
..Ochrona gleb przod korozją przy sca
laniu gruntów”, w którym podał pod
stawowe warunki ochrony gleb przed
korozją, jak właściwy dobór roślin i
właściwa uprawa roli. Dr J. Mako
wiecki omówił metodę doc. Góralczy
ka, którą można by nazwać ekonomicz
na interpretacją map glebowo-rolni
czych, przedstawił wyniki tej metody
na przykładzie jednej z gmin. Była to
próba kartograficznego przedstawienia
gleb zagrożonych zmywami powierzch
niowymi wód. Dla zapobieżenia temu
niekorzystnemu zjawisku erozji należy
wydzielić powierzchnie o różnym sto
pniu zagrożenia erozja i wskazać pod
stawowe wytyczne uprawowe.
Po wygłoszeniu referatów przystą
piono do dyskusji, w której glos za
bierało wielu dyskutantów, przede
wszystkim na temat: treści map gle
bowo-rolniczych (1 : 5000 i 1 : 25 000).
Terrodukcii man
glebowo-rolniczych
V' skali 1 : 25 000 i wykorzystania map
glebowo-rolniczych.
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Pomiary magnetyczne na Bałtyku

W sierpniu 1970 roku w wyniku współpracy zorganizo
wanej w ramach KAPG, pomiędzy Instytutem Geodezji
i Kartografii i Naukowym Instytutem Ziemskiego Magne
tyzmu i Propagacji Fal Radiowych Akademii Nauk ZSRR,
na radzieckim statku amagnetycznym „Zaria” zostały wy
konane wstępne pomiary magnetyczne na Bałtyku w rejo
nie Kołobrzegu i Darłowa.
Wytypowany do pomiarów rejon rozciągał się pasem
ok. 15 mil morskich szerokim i ok. 30 mil długim, równole
głe do linii brzegowej na północny wschód od Kołobrzegu.
W rejonie tym zostały wykonane pomiary na 8 profilach
podłużnych i na 7 poprzecznych profilach kontrolnych.
Pomiary polegały na ciągłej rejestracji w czasie rejsu
przebiegu czterech elementów pola geomagnetycznego:
deklinacji magnetycznej D, natężenia składowej poziomej
H i pionowej Z oraz natężenia całkowitego wektora pola
geomagnetycznego F.
Ponieważ wielkość pola geomagnetycznego jest funkcją
nie tylko współrzędnych geograficznych, lecz także i cza
su, w celu uwzględnienia zmian pola, w trakcie wykony
wania pomiarów zainstalowano na lądzie w rejonie Koło
brzegu połowę obserwatorium magnetyczne. Obserwatorium
to prowadziło ciągłą rejestrację zmian pola w okresie po
miarów na morzu, co pozwoliło na wprowadzenie do otrzy
manych wyników odpowiednio obliczonych redukcji. Obser
watorium wyposażone zostało w dwa pracujące równolegle
Wariografy połowę typu Askania i typu Bobrowa oraz
w komplet magnetometrów do pomiarów bazowych.
Pomiary na „Zarii” wykonywane były za pomocą ra
dzieckiej aparatury, będącej stałym wyposażeniem statku,
oraz zainstalowanego specjalnie na ten rejs polskiego ma
gnetometru protonowego, stanowiącego własność Instytutu
Geodezji i Kartografii. Obserwacje wykonywane były przez
specjalistów radzieckich, oraz biorącego udział w rejsie,
Andrzeja Uhrynowskiego z Pracowni Magnetyzmu Ziem
skiego IGiK.
Aparatura magnetyczna na statku

Na „Zarii” zainstalowano przyrządy służące zarówno do
pomiarów względnych jak i absolutnych.
Wariometr magnetyczny DHZ, do pomiaru i rejestracji
zmian D, H i Z stanowią trzy wzajemnie prostopadłe czuj
niki, którymi są podwójne permalloyowe rdzenie z nawi
niętymi na nie uzwojeniami wzbudzania i sygnału. Czuj
niki H i Z posiadają dodatkowe uzwojenia kompensacyjne
służące do kompensowania odpowiednio składowej HiZ.
Prąd kompensujący większą część pola regulowany jest
ręcznie. Pozostała część jest kompensowana automatycznie.
Wielkość prądu kompensacji, która jest proporcjonalna do
kompensowanego pola, zapisywana jest na rejestratorze
Wyskalowanym w gammach. Zapis zmian HiZ odbywa
się na identycznych rejestratorach i w związku z tym
magnetogramy mają te same skale czasowe i czułości.
Czujnik Z Wariometru ustawiony jest pionowo, czujnik H
leży w płaszczyźnie południka magnetycznego, zaś czuj
nik D znajduje się w płaszczyźnie do południka magne
tycznego prostopadłej.
Czujnik D, który służy do utrzymania magnetometru
w niezmiennej pozycji względem południka magnetyczne
go, a tym samym służy jednocześnie do określania magne
tycznego kursu statku, ustawia się w płaszczyźnie prosto
padłej do południka magnetycznego automatycznie. W mo
mencie wychylenia czujnika z jego właściwego położenia
w uzwojeniu sygnałowym pojawia się sygnał, który po
przejściu przez układ wzmacniaczy uruchamia silnik

i współpracujący z nim układ selsynów. Układ ten zasila
relsyny w repetytorach następujących urządzeń: selsyn
magnetokursografu, dyfyrencjalny selsyn deklinografu oraz
selsyny związane mechanicznymi przekaźnikami z platfor
mą, na której ustawiony jest Wariometr magnetyczny DHZ
i z platformą, na której znajduje się magnetometr cezowo-rubidowy. Cały system selsynów będzie pracować do poty,
dopóki sygnał wywołany wychyleniem się czujnika nie za
niknie na skutek jego powrotu do położenia początkowego.
Równolegle z rejestracją magnetycznego kursu statku
przebiega rejestracja kursu geograficznego za pośrednic
twem kompasu żyroskopowego. Obydwa kursografy mają
tę samą skalę czasową i czułości. Jednocześnie prowadzona
jest rejestracja przebiegu różnicy obydwóch kursów, czyli
przebiegu zmian deklinacji magnetycznej wzdłuż profilu.
Deklinatogram ma również tę samą skalę czasową co kursogramy natomiast czułość ma czterokrotnie większą.
Dla cechowania dekłinatogramu i kontroli pomiarów cią
głych, które są wyznaczeniami względnymi, kilka razy
dziennie, o ile stan morza i zachmurzenie na to pozwalają,
prowadzone są absolutne wyżnaczenia deklinacji magne
tycznej z obserwacji Słońca. Do pomiarów absolutnych sto
sowany jest magnetyczny kompas okrętowy. Na róży kom
pasowej za pomocą pelengatora odczytywany jest magne
tyczny azymut Słońca. Jednocześnie w tym samym momen
cie odczytuje się na chronometrze dokładny czas. Na pod
stawie znanych współrzędnych geograficznych i zapisanego
czasu, oblicza się z tablic dla tego samego momentu geo
graficzny azymut Słońca w punkcie pomiaru. Różnica otrzy
manych azymutów daje deklinację magnetyczną w tymże
punkcie. Każde wyznaczenie składa się z dziesięciu nieza
leżnych pomiarów i trwa ok. 2 min. Dokładność wyznacze
nia jest zależna od wysokości Słońca, stanu morza itp.
i waha się w granicach 0,2—0,4°.
Absolutne wyznaczenia H przeprowadzane w celu wyceChowania i kontroli względnych pomiarów H, otrzymywa
nych z magnetycznego Wariometru DHZ, wykonuje się za
pomocą dużego okrętowego kompasu podwójnego, czyli
metodą klasyczną.
Absolutne wyznaczenia Z wykonywane są za pomocą
magnetometru cezowo-rubidowego, pracującego na zasadzie
pompowania optycznego. Sonda magnetometru umieszczo
na jest wewnątrz cewki Helmholtza o osi ustawionej po
ziomo w płaszczyźnie południka magnetycznego. Za pomocą
cewki Helmholtza kompensuje się poziomą składową na
tężenia pola geomagnetycznego. Prąd kompensacji reguluje
się ręcznie a co pewien czas kontroluje się prawidłowość
kompensacji drogą wyznaczenia maksymalnej wartości Z
ze wzoru: Z2 = F2— H2. Wewnątrz cewki otrzymuje się
zatem tylko składową pionową, która zostaje pomierzona
magnetometrem. Zarówno wyznaczenia H jak i Z są wy
konywane co godzinę.
Podstawowym warunkiem prawidłowej pracy tak wariometru DHZ jak i magnetometru cezowo-rubidowego jest
stałość ściśle określonego ich położenia względem płasz
czyzny południka magnetycznego. Orientacja azymutalna
zabezpieczona jest automatycznie za pomocą opisanego
wyżej układu selsynów i przekaźników mechanicznych,
sterowanych czujnikiem D. Stałość położenia poziomego
zabezpiecza specjalne urządzenie żyrohoryzontalne, które
jest adaptowanym stabilizatorem horyzontalnym hydrolokatora. Magnetometry umocowane są na platformach żyrohoryzontu, z którego każda utrzymywana jest automatycz
nie w poziomie, niezależnie od kołysania statku, za pomocą
dwóch par żyroskopów, wirujących wokół osi poziomej.
Zasada działania stabilizacji względem obydwóch osi stat
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ku jest taka sama. Rotor czujników horyzontu jest sztywno
związany z pionową osią żyroskopów. Przy wychyleniu
pionowej osi wirującego żyroskopu z pionu, obraca się
w odpowiednim kierunku rotor czujnika horyzontu, w re
zultacie czego pojawia się sygnał przekazywany dalej przez
wzmacniacze na silnik stabilizatora. Ten z kolei poprzez
system przekaźników mechanicznych obraca platformę
z magnetometrem do pierwotnego poziomego położenia.

Na statku prowadzona jest ponadto rejestracja wzglę
dnych zmian natężenia pełnego wektora F pola geomagne
tycznego za pomocą nieznacznie przystosowanego magneto
metru i rejestratora używanego do magnetycznych po
miarów z samolotu. Absolutne pomiary F są wykonywane
za pomocą magnetometru protonowego. Podczas rejsu po
miary absolutne wykonywane były dwoma magnetometra
mi protonowymi — radzieckim i polskim, którego sonda
umieszczona została w pobliżu sondy przyrządu radziec
kiego. Pomiary, składające się z pięciu wyznaczeń wyko
nywane były radzieckim magnetometrem co godzinę,
polskim — co pół godziny.

Organizacja prac na statku

Grupa magnetyczna liczy sześć osób, pomiędzy które
praca podzielona jest w następujący sposób:
Opiekun rejsu. Na podstawie znanych metod i dostępnych
urządzeń nawigacyjnych statek prowadzony jest przez ofi
cera wachtowego po zaprojektowanym profilu pomiaro
wym. Na mapie nawigacyjnej kreślony jest prawdziwy
kurs statku z zaznaczonymi punktami kontroli pozycji,
które zostają opisane przez podanie czasu przeprowadzo
nych pomiarów kontrolnych i odległości od początku rejsu
w milach morskich. Zapisywana jest także szybkość statku
i głębokość morza. Opiekun rejsu po wprowadzeniu po
prawek ze względu na znoszenie statku i Wycechowaniu
kursu w. czasie, przez zaznaczenie pełnych godzin, prze
nosi na Czystorys obraz wyrównanej drogi statku. Jeśli
zajdzie potrzeba przeprowadza on także obliczenia do
datkowych pomiarów kontrolnych pozycji. Opiekun rejsu
ma także obowiązek zajmowania się wszystkimi zagadnie
niami związanymi z dewiacją. Pomimo, że „Zaria” z założe
nia jest statkiem amagnetycznym, pewne jej elementy
i urządzenia powodują istnienie magnetycznych pól zakłóca
jących, zwanych dewiacją. Wielkość dewiacji rzędu kilku
dziesięciu gamma w różnych miejscach na statku nie jest
jednakowa i zależy od kursu, jakim statek płynie oraz od
wielkości pola geomagnetycznego, w jakim aktualnie statek
się znajduje. Z wystarczającym przybliżeniem można przy
jąć, że jest to zależność od szerokości geograficznej <p.
Dewiację wyznacza się co pewien czas doświadczalnie
w miejscach o różnym φ i tak małym gradiencie poziomym
pola, aby można było przyjąć, iż jest to pole jednorodne.
Do opiekuna rejsu należ>' zatem troska o prawidłowe prze
prowadzenie pomiarów w celu wyznaczenia dewiacji, wy
konanie odpowiednich obliczeń, sporządzenie tabel po
prawek itp.
Opiekun aparatury. Ma on pod opieką całą magnetyczną
aparaturę pomiarową i rejestracyjną oraz całą elektryczną
i mechaniczną aparaturę pomocniczą jak zasilacze, gene
ratory, stabilizatory napięcia, wzmacniacze itp. Opiekun
aparatury nie ma określonych godzin pracy, jest natomiast
obowiązany, oprócz przeprowadzania regularnej konserwa
cji i rektyfikacji urządzeń, do natychmiastowej interwencji
w przypadku każdej awarii bez względu na porę doby.
Czterech wachtowych. Dwaj z nich pełnią po dwie czte
rogodzinne wachty w ciągu doby z ośmiogodzinną przerwą
między wachtami. Pozostali dwaj pełnią po- jednej wachcie
•czterogodzinnej oraz wykonują prace kameralne jak obli
czenia wstępne, kreślenia itp.
Program czynności na wachcie

Przed wstąpieniem na wachtę należy: 1) wykonać odczyty
wskazań kompasu podwójnego i jego temperatury,
2) sprawdzić wskazania potencjometrów pokazujących prąd
kompensacji regulowanej ręcznie w czujnikach HiZ oraz

skontrolować stan piórek w rejestratorach, 3) sprawdzić
wskazania repetytorów kursów ; wskazania kursografów
przez porównanie z głównym kompasem statku magnetycz
nym i żyroskopowym, 4) sprawdzić wskazania zegarów
w laboratorium i w kabinie nawigacyjnej.

W czasie wachty należy: 1) co każde pół godziny na
3—5 minut przed znaczkiem czasowym na rejestratorach
sprawdzić kompensację i zanotować odczyty potencjome
trów w dzienniku, 2) co godzinę wykonać odczyt kompasu
podwójnego i na ten sam moment odczytać pole H z magnetogramu H, 3) co 15 minut opisać na taśmach rejestra
torów znaczki czasowe, 4) co godzinę odczytać wskazania
magnetometru protonowego i rubidowo-cezowego, 5) za
pisywać na taśmach wszystkich rejestratorów i w dzienni
ku zmianę kursu statku, podając kurs stary i nowy oraz
w razie potrzeby upomnieć się u oficera nawigacyjnego
o podanie tych wartości, 6) rozpoznać i zapisać, na taśmach
i w dzienniku przyczynę odskoków krzywych np. remont,
mijanie innego statku w bliskiej odległości itp.
Przj' zdaniu wachty należy: 1) na pół godziny przed koń
cem wachty obudzić zmianę, 2) sprawdzić tusze i długopisy,
3) zapisać na taśmach datę, czas, wielkość i zakres kom
pensacji HiZw czujnikach i w cewce Helmholtza, zapi
sać ćwiartkę i przesunięcie krzywej D w deklinatografie,
4) w' razie potrzeby wymienić taśmy w rejestratorach
i uporządkować laboratorium, 5) przekazać ewentualne
uwagi i polecenia następcy.

Opracowanie wyników pomiarów

Otrzymane na statku materiały pomiarowe w postaci
magnetogramów D, H, Z i F poddawane są opracowaniom
kameralnym, mającym na celu przypisanie poszczególnym
punktom na profilu, a w szczególności punktom kontrol
nym, powstałym z przecięcia się dwóch kursów, odpowied
nich absolutnych wartości mierzonych elementów pola
geomagnetycznego. W tym celu przenosi się na papier mili
metrowy otrzymane na magnetogramie krzywe, zmniejsza
jąc skalę czasową z 360 mm/godz. do 12 mm/godz. oraz skalę
pionową z 10 y/mm do 20 y/mm a dla D do 0,2o∕mm. Wiel
kości te odpowiadają opracowaniu mapy magnetycznej
w skali 1 : 1 000 000. Na papierze notuje się również kursy
dla odpowiednich odcinków krzywych w celu wprowadze
nia odpowiedniej poprawki na dewiację, która, jak wiado
mo, dla każdego kursu jest inna. Poprawkę tę wprowadza
się przez równoległe przesunięcie linii bazowej o odpo
wiednią wielkość.
W punktach przecięcia się kursów otrzymuje się dwa
wyznaczenia. Najczęściej te wyznaczenia różnią się między
sobą. Na różnice te składają się zmiany dobowe, błędy
pomiaru (np. wpływ kołysania statku na dużej fali, którego
żyrostabilizatory nie zdołalj' dostatecznie zredukować), oraz
głównie błędna indentyfikacja punktu spowodowana nie
doskonałością urządzeń i metod nawigacyjnych. Zmiany
dobowe uwzględnia się korzystając z magnetogramów ja
kiegoś bliskiego lądowego obserwatorium magnetycznego.
W przypadku naszych pomiarów takim obserwatorium
była połowa stacja w Kołobrzegu. Pomiary wykonywane
na pełnym morzu daleko od obserwatorium nie są ze
względu na zmiany dobowe redukowane. Błędy pomiaru są
stosunkowo niewielkie, szczególnie na morzu spokojnym.
Błędów identyfikacji punktów bez dokładniejszej nawigacji
nie da się jednakże uwzględnić i od nich przede wszystkim
zależy dokładność zdjęcia magnetycznego na morzu.
Opracowane laboratoryjnie dane są w dalszym etapie
kartowane, po czym sporządzone są mapy magnetyczne
absolutnych wartości elementów pola geomagnetycznego,
które stanowią materiał wyjściowy do dalszych opracowań:
geologicznych, prospekcyjnych lub innych.
Magnetyczne pomiary na morzu przeprowadzone w sierp
niu ubiegłego roku, jednocześnie z pomiarami grawime
trycznymi, miały na celu zbadanie możliwości zorganizo
wania na szerszą skalę, przy naszym współudziale morskich
pomiarów na Bałtyku w rejonie całego naszego wybrzeża.
Otrzymane wyniki pomiarów są obecnie w opracowaniu.

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII — dodatek do miesięcznika PRZEGLĄD GEODEZYJNY ukazuje się pod re
dakcją andrzeja Hermanowskiego.
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UKD 528.45:625.78

STRZAŁKOWSKI J — Geodetic Inventory of New Under
ground Equipment in Łódź. — Przegląd Geodezyjny
No 3/1971.
The author discusses the law by which, in 1969, the Łódź Natio
nal Council imposed on enterprise, the duty of making geodetic
inventories of town underground equipment. This inventory
should be made after the construction of the new equipment but
before its covering up.

UKD 528.45(438.11):681.3
PIANKO E. — Electronic Computation in the Warsaw
Bureau of Geodesy. — Przegląd Geodezyjny No 5/1971.
The article describes the organization and activity of the
computing sets in the Warsaw Bureau of Geodesy. The technical
equipment of ZETO is given here, together with employ — ments,
rythm and walue of production system of salaries, data about
using the machine GEO-2, telexes and system of programmes.

UKD 528.482:69.024.8

GOCAL J., SOŁTYS Μ. — Surveying Methods of Deter
mination of Sagging and Deflection of Roof Beams. — Prze

gląd Geodezyjny No 3/1971

The authors examined the accuracy of 5 surveying methods used
inn building for the determination of sagging and deflection. The
highest accuracy of measurement was obtained by precise level
ling and by the method of constant straight line with the use of
a theodolite and a milimeter ruler. However, easy access to the
building in construction is necessary in both cases.

UKD 528.489:627.8(638.212)
RITTER A., RITTER K. — Geodetical Work Carried on in
1965—1970 for the Cross-Water Dam Built at Włocławek. —

Przegląd Geodezyjny No 4/1971.

The work presents the rezults.of the following geodetical works
carried on during the building of the dam at Włocławek: checking
the Verticality of dividing pillars; checking gabarits of main
locks; sinking of marks; sinking of objects; beam deflection;
sliding and deformation of river slopes; dilatation of particular
objects; inclination of the power-station.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1971 r.
w sprawach dalszego rozwoju i zwiększenia efektywności
działalności normalizacyjnej (MP-9/71-59)

W celu usprawnienia działalności normalizacyjnej oraz
wszechstronnego i bardziej efektywnego wykorzystania
normalizacji w gospodarce narodowej uchwała zwraca
uwagę organom administracji oraz podporządkowanym im
jednostkom organizacyjnym, że są one obowiązane prowa
dzić i wykorzystywać działalność normalizacyjną jako je
den z istotnych czynników doskonalenia procesów gospodar
czych, a w szczególności rozwoju specjalizacji produkcji
i zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości (§ 1).
W geodezji — uchwała ta ma szczególne zastosowanie,
a mianowicie w odniesieniu do produkcji krajowej sprzętu
geodezyjnego, którego stan i poziom jest dla zawodu geo
dezyjnego wyraźnie niepomyślny i niedostateczny (uwaga
autora).
Normalizacja obejmuje również typizację i unifikację.
Zadania w tym zakresie (Dz. U. — 4/62 — 12) wchodzą do
zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(§ 2, ust 2 i § 3).
Z dniem ogłoszenia uchwały, to jest z dniem 12 lutego
1971 r., między innymi traci moc uchwała nr 407 KERM
z dnia 28 listopada 1960 r. w sprawie centralnych ośrodków
norm alizacyj nych.
PN-70/N-02120
liczb

—

Zasady

zaokrąglania

i

zapisywania

Norma została ustanowiona z dniem 5JXII.1970 r. i obo
wiązuje od 1 Iipca 1971 r. (MP-9/71-63 Lp. 33).
Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
z dnia 14 stycznia 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawied
liwości i praktyki sądowej w sprawie dochodzenia przed
sądami powszechnymi odszkodowań za następstwa wypad
ków przy pracy lub chorób zawodowych po wprowadzeniu
systemu świadczeń ustawą z dnia 23 stycznia 1968 r. (MP-8/71-58).
Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Tech
niki z dnia 16 stycznia 1971 r. w sprawie wykorzystywania
informacji naukowych, technicznych i ekonomicznych za
wartych w sprawozdaniach ze służbowych wyjazdów za
granicę. (MP-6/71-45)

Do zarządzenia zostały załączone wytyczne w sprawie
składania, zasad gromadzenia, udostępniania informacji
naukowych, technicznych i ekonomicznych, zawartych
w sprawozdaniach ze służbowych wyjazdów za granicę oraz
rozpowszechniania tych informacji.
Wspomniane wytyczne nakładają określone obowiązki
(w zakresie przedmiotowym) na branżowe ośrodki infor
macji naukowej, technicznej i ekonomicznej.
— Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1971 r.
w sprawie pasów drogowych dróg publicznych (MP-11/71-88).

Traci swa moc uchwała nr 650 z dnia 16 października
1956 r. (MP-92/71-88)
Pasy drogowe wydziela się, a tym samym stosuje się
przepisy uchwały przy budowie nowych dróg i przebudo
wach dróg istniejących (§ 2) i wówczas pasy drogowe po
winny być oznaczone znakami granicznymi (§ 4).
Według załącznika do uchwały, szerokości pasów dro
gowych wynoszą: dla dróg klasy III od 26 do 84 m z ro
wami i od 20 do 22 m bez rowów; dla klasy IV — odpo
wiednio od 16 do 18 m oraz od 14 do 16 m; dla klasy V —
odpowiednio od 13,5 do 14,5 m oraz od 12 do 13 m.
— Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia
1971 r. w sprawie ustalenia szerokości pasa nadbrzeżnego

(Dz. U. — 3/71—36)
Traci swą moc rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1957 r.
(Dz. U. — 58/57—303).
Granice pasa nadbrzeżnego w terenie wytycza i osadza
graniczni ki właściwy urząd morski w porozumieniu z orga
nami prezydiów rad narodowych właściwych do spraw:
rolnictwa i leśnictwa (tereny gromad), gospodarki komu
nalnej i mieszkaniowej (tereny miast i osiedli) oraz z okrę
gowymi zarządami lasów państwowych (§ 3).

Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za miesiąc marzec 1971 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z Oddziałów SGP do Za
rządu Głównego w miesiącu marcu
1971 roku wyniosły sumę złotych

39 920.—

W okresie tym wypłacono
5 zapomóg pośmiertnych na
sumę złotych
45 000.—
W okresie tym zmarli następując>’
koledzy: Zbigniew Portasiewicz lat 44

KASA ZAPOMOGOWA
Wypłacono 3 zapomogi bezzwrotne
w sumie 6000 złotych; 1 koledze
z Krakowa, 1 — koledze z Olsztyna
il — koledze z Rzeszowa.

— przechowywanie i przetwarzanie
danych geodezyjnych,
— Instrumentoznawstwo i inne.
nych, pomysłów racjonalizatorskich,
Problematyka poszczególnych sesji
usprawnień organizacyjnych służb re będzie
ustalana przez komitet organi
sortowych za lata ubiegłe.
zacyjny i uzgadniania z planami sesji
Przed naradą wydany zostanie w naukowych PAN i uczelni, a tak
formie książkowej zbiór prac autor że konferencji naukowo-technicznych
skich będących wstępem do ogólnozaStowarzyszenia Geodetów Polskich,
wcdowej dyskusji.
'"∙->ζda sesja powinna wejść do planu
Komitet Organizacyjny Narady sta Stowarzyszenia i powinna być za
nowią koledzy: Stanisław Napora — twierdzona przez KNiT.
przewodniczący, Czesław Garbacz —
Pierwsza sesja odbędzie się w Nowiceprzewodniczący, Tadeusz Lipiec —
sekretarz, Stanisław Zaręba, Henryk i wym Sączu, w dniach 7, 8 i 9 paź
dziernika 1971 roku.
Dydak, Jerzy Nowicki, Wojciech Kuchno, Jadwdga Nowomiejska, Stanisław
Po ustaleniu porządku przebiegu
Żeleźniak, Józef Majkusiak — człon
i innych danych podamy następny
kowie.
komunikat.
I

Narada Sekcji Geodezji Miejskiej
Narada Sekcji Geodezji Miejskiej
Sekcja Geodezji Miejskiej SGP orga
nizuje w Radomiu drugą naradę po
przedzającą XLV Konferencję Naukowo-Techniczą, obejmującą zagadnienia
kierunków rozwoju geodezji miejskiej.
Narada odbędzie się 7 i 8 czerwca
1971 roku.
Pierwszego dnia obrad będą wygło
szone następujące referaty:
— Kierunki rozwoju ETO w geodezji
miejskiej — mgr inż. A. Bieńkowski
— Studia i badania naukowe w geo
dezji miejskiej (stan i potrzeby) —
mgr inż. J. Przybylski
— Pionowe projektowanie ukształto
wania terenu — inż. W. Sztukiewicz
— Mapy Wielkoskalowe miasta w
świetle aktualnych potrzeb gospodar
czych — mgr inż. J. Zieliński
— Miejskie mapy problemowe —
mgr inż. A. Oyrzanowski
W tym dniu zostaną wręczone na
grody Konkursu Jakości Robót Geode
zyjnych Ministerstwa Gospodarki Ko
munalnej.
W godzinach popołudniowych nastąpi
wyjazd do Kozienic, gdzie uczestnicy
narady zwiedzą elektrownię.
Drugiego dnia obrad w godzinach
rannych nastąpi zwiedzanie miasta
i W-70, następnie wygłoszone będą na
stępujące referaty:
— Kataster uzbrojenia terenu —
mgr inż. Z. Rurkiewicz
— O geodezyjnym nadzorze w bu
downictwie miejskim — mgr inż. Sta
nisław Napora, mgr inż. Tadeusz Lipiec
—- Przyczynki do organizacji terenów
miejskich — mgr inż. Bronisław Li
piński ·
— Gospodarka terenami i ewidencja
gruntów na terenie miast i osiedli —
inż. Bronisław Pekowski
, Po wygłoszeniu referatów nastąpi
dyskusja, podsumowanie narady i
uchwalenie wniosków.
Komitet organizacyjny narady wraz
z zespołem społecznie zaangażowanych
kolegów zorganizuje wystawę o cieka
wym zasięgu tematycznym, jakim jest
ekspozycja dorobku historycznego w
dziedzinie
geodezyjno-kartograficznej
regionu radomsko-kieleckiego.
WPGGK w Katowicach wystawi
makiety projektowanego atlasu map
miejskich. Kieleckie jednostki organi
zacyjne geodezji miejskiej zademon
strują współczesny dorobek w służbie
gospodarki narodowej.
Pokazane będą wyniki ogólnokrajo
wego konkursu jakości prac geodezyj

17 marca 1971 roku (zawiadomienie
nr 883); Stanisław Kucia lat 80 z Od
działu SGP we Wrocławiu, zmarł
6 marca 1971 roku (zawiadomienie
nr 884).

z Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego
SGP, zmarł 21 lutego 1971 r. (zawia
domienie nr 880); Stanisław Krupiński
lat 75 z Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego SGP, zmarł 21 lutego
1971 r. (zawiadomienie nr 881); Euge
niusz Bagiehski lat 72, z Oddziału
SGP w Zielonej Górze, zmarł 8 mar
ca 1971 roku (zawiadomienie nr 882);
Leopold Zimmer lat 72 z Oddziału
Stoleczno-Wojewodzkiego SGP, zmarł

Aktualne zagadnienia geodezji —
sesja naukowa Stowarzyszenia Geo
detów’ Polskich.
W ramach prac

Głównej Komisji Szkolenia SGP po
wstał projekt organizowania sesji
naukowych dla wymiany poglądów
na najważniejsze problemy geodezji
i kartografii i dla szerokiej konfron
tacji wiedzy o współczesnych proble
mach rozwojowych. Sesje takie po
stanowiono organizować co drugi rok,
w roku, w którym nie ma zjazdu de
legatów
Stowarzyszenia
Geodetów
Polskich. Powinny się one odbywać
w zasadzie wiosną, lecz w latach w
których Odbyrvaja się międzynarodo
we kongresy, wystawy i konferencje
sesja powinna się odbywać po nich,
dla szybkiego przeniesienia problemów
na nich poruszanych. Przewidziano
dla sesji czas obrad na 3 dni, przy
czym obrady będą się toczyć w
sekcjach problemowych.
Sesje powinny się odbywać w za
sadzie poza Warszawą, w ośrodkach
atrakcyjnych.
Uczestnicy
powinni
otrzymać przed sesją wszelkie dane,
informacje, prospekty i omówienia,
tłumaczenia ważniejszych referatów
z kongresów itp., informacje i komu
nikaty krajowe.
Tematyka sesji powinna objąć na
stępujące zagadnienia:
— astronomia geodezyjna, geodezja
satelitarna,
— geodezja wyższa, geofizyka,
— fotogrametria i fototopografia,
— geodezja przemysłowa i miejska,
— geodezja rolna,
— obliczenia geodezyjne i technika
obliczeniowa.
— kartografia.
— reprodukcja kartograficzna.

Sympozjum dla naczelnych inżynie
rów przedsiębiorstw i biur geodezyj
nych. W dniach 26 i 27 marca 1971 r.

odbyło się w Krakowie, zorganizo
wane staraniem Głównej Komisji
Szkolenia i Zarządu Oddziału Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich w Kra
kowie, sympozjum dla naczelnych
inżynierów przedsiębiorstw i biur
geodezyjnych, na którym wygłoszono,
a następnie omówiono następujące
referaty:
— Doc. dr inż. Bogdan Ney — Naj
nowsze instrukcje pomiarowe Insty
tutu Geodezji AGH w zakresie geo
dezji przemysłowej
— Mgr inż. Władysław Mierzwa
i mgr inż. Jan Cisowski — Osnowy
fotogrametryczne dla opracowań wielkoskalowych w aspekcie wykorzysta
nia polskich maszyn liczących
— Mgr inż. Józef Mróz — Zagad
nienie wstępnych stażów pracy w
przedsiębiorstwach geodezyjnych wo
jewództwa krakowskiego w świetle
badań ankietowych
— Mgr astron. Władysław Góral —
Wybrane zagadnienia geodezji sateli
tarnej
— Mgr inż. Jerzy Bernasik — Nie
które badania odkształceń budowy
metodami fotogrametrycznymi
— Dr inż. Bogdan Wolski — Wy
niki badań dokładności montażu bu
dynków z elementów wielkowymia
rowych
— Doc. mgr inż. Ignacy RabczukDziałki siedliskowe, układ dróg oraz
zagadnienia scaleń w specyficznych
warunkach w województwie kra
kowskim.
Obrady sympozjum odbywały się w
Domu Technika NOT.

**h⅛ta >
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Cena zł 12.—

Nie można gołym okiem roz
poznać wszystkich szczegółów
na zdjęciu lotniczym; lepiej
nadaje się do tego stereoskop
zwierciadlany, ale optymalne
warunki obserwacji stereo
skopowej w celu rozpozna
nia najmniejszych szczegółów
stwarza Interpretoskop z Jeny.
W wykonaniu specjalnym ma
on dwie pary okularów dla
dwóch obserwatorów.
Służymy chętnie radą przy
rozwiązywaniu Waszych za
gadnień z zakresu interpre
tacji zdjęć.
Interpretoskop I (dla jednego
obserwatora)
Interpretoskop II (dla dwóch
obserwatorów)
do filmów rolkowych i par
zdjęć (pozytywów i negaty
wów) aż do formatu 30 × 30
cm z ciągłą zmianą powięk
szenia od 2 do 15 razy, z ma
ksymalną zdolnością rozdziel
czą 100 linii/mm, z urządze
niem do pomiaru paralaks.
Poza tym dostarczamy urzą
dzenia do wykonywania zdjęć
lotniczych, do techniki labo
ratoryjnej, interpretacji, prze
twarzania, opracowania ste
reoskopowego zdjęć lotni
czych, fotogrametrii anali
tycznej, przetwarzania da
nych, fotogrametrii naziem
nej i zdjęć obiektów bliskich
oraz sprzęt dodatkowy do
opracowań stereoskopowych.
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UKD 528-05:35.084:338.984.3

SZYMAŃSKI J. — Projekt metodyki ustalenia liczby
i struktury kwalifikowanej kadry geodezyjnej w planach
perspektywicznych. — Przegląd Geodezyjny nr 6/1971.—
Ocena zapotrzebowania na kwalifikowane kadry geodezyjne ma
duże znaczenie dla średniego i wyższego szkolnictwa geodezyjne
go. Autor analizuje 4 metody oceny zapotrzebowania na kadry
geodezyjne i na podstawie jednej z nich określa przykładowo
liczbę geodetów niezbędnych w Polsce w roku 1980.

UKD 331.86:528.4(438.31)

MADEJ W., MRÓZ J. — Zagadnienie wstępnych stażów
pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych województwa
krakowskiego w świetle badań ankietowych. — Przegląd
Geodezyjny nr 6/1971.—
Ankiety zebrane wśród 52 młodych inżynierów i 32 młodych tech
ników odbywających staż pracy w przedsiębiorstwach geodezyj
nych w województwie krakowskim dały dużą liczbę informacji
o procesie adaptacji zawodowej młodzieży. Instytucję stażu uzna
no za konieczną, potrzebną i pożyteczną.

UKD 631.16:631.4:333.013.6

WRZOCHOL S., Dawidziuk S. — Sposób przeprowadza
nia szacunku gruntów przy ich scaleniu. — Przegląd Geo
dezyjny nr 6/1971.—
Jednym z najważniejszych elementów procesu scalania jest sza
cunek porównawczy gruntów. Autorzy wysunęli koncepcję opar
cia szacunku porównawczego gruntów scalanych na wartości bo
nitacyjnej i przydatności rolniczej gleb, przy uwzględnieniu czyn
ników ekonomicznych jak odległość do poszczególnych pól i do
godność dojazdu.

UKD 528.11
DYMOWSKI K. — O błędzie szacowania. — Przegląd Geo
dezyjny nr 6/1971.—
Badania przeprowadzone wśród 33 obserwatorów wykazały, że
błąd szacowania wielkości części przedziału poziomego zależy rów
nież od samej wielkości tego przedziału, a więc od kąta, pod ja
kim widzi go obserwator. Znajomość optymalnej wartości kąta
widzenia szacowanego przedziału ma znaczenie przy doborze od
powiedniego powiększenia dla lunet niwełatorów i mikroskopów
odczytowych.

YA'K 528-05:35.084:338.984.3

LUMMAHCKW E.: ∏poeκτ Μβτο^ΗΚΜ onpeuejiemiH HncjιeπHOCTM μ cτpyκτypbi κBajiMφπμMpoBaHHbix reojje3∏HecκHX
Ka;jpOB B ∏epC∏eKTMBHOM HJiaHMPOBaHMM
Przegląd Geodezyjny JVe 6, 1971.

OueHκa πoτpe6HθcτM b κBauπφιιujιpθBaHHbix reouθ3MHecκιιx κaupax ιiMeeτ 6oubmoe 3HaqeHne uuh CMCτeMbi cpeuHero m Bbiciiiero
reouθ3MHecκoro 06pa30BaHJiH. Abtop πouBepraeτ aHau∏3y πepτbipe
MeTO1Iibi oueHKJi πoτpeGHθcτjι b reouθ3HHecκMX κaupax 11 na. ochoBaHMM OUHOTO M3 HMX O∏peUθUHeτ HeCJIOHHOCTb ΓeθJie3JiCTOB HeoöxoAMMbix b ΠθJibine b 1980 rouy∙

YAK 331.86:528.4(438.31)

MAAEJft B., MPO3 H.: ΠpoδJiβMa πpeuBapιιτejibHbix τpy∕joBbIX CTaHCeii B ΓβOUC3MlieCKMX ∏peunpMHTMHX no ∏P0M3BβUeiiHOMy oπpocy
Przegląd Geodezyjny JVe 6, 1971.
AHκeτbi CoGpaHIibie cpeuii 52 Mououbix MHxceHepoB m 32 MOJioubix
TexHJiKOB CoBepmaioiUMX τpyuoBθM cτa>κ b τeoue3MHecκιιx npeuΠpMHTMHX KpaKOBCKOTO BOeBOUCTBa COOGlUJiUM 6θJIbIIIθe KOJIMHeCTBO
MHφθpMa∏MM O ∏pθ∏ecce ∏pθφeCCMOHaUbHOΓO ∏PMCΠOCθGuβHMH MOjιoue>KM. Cτaxc πp∏3HaH HeoGxouMMbiM, HyjKHbiM m πojιe3HbiM.

YAK 631.16:631.4:333.013.6

B3KOXOJIL· C., ΛABKΛ3IOK C.:

Cπoco6 ouchkm πohb b

πpoιjecce κoMaccaιpm

Przegląd Geodezyjny JVe 6, 1971.

Ouhmm mś BajKiieMmnx 3ueMeHτoB b πpouecce κoMaccau∏jι hbjιπeτcH CpaBHMTejIbHan oueπκa πohb. Abtopbi πpeuJiaraιoτ JicnouHHTb OUeHKy ΠOHB Ha OCHOBaHMM MX 6θHMTaUMOHHOΓO GaJIJia M cejlbCKOXO3HJlCTBeHHOJwI ∏P∏ΓOUHOCTM C y∏βTOM OKOHOMMHeCKMX φaKTOpθΓ.
κaκ OTuaueHHOCTb oτueubHbix πoueii, yuoβHθcτb cooGiuchmh m UPYrne.
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Cenne wyróżnienie
W połowie marca 1971 roku przebywała w Moskwie, na zaproszenie tamtejszego Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii przy Radzie Ministrów ZSRR, delegacja Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii, której przewodniczył prezes GUGiK mgr inż. Borys Szmielew.
Podczas tego pobytu, w uznaniu zasług całej polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej
i osobistych kierownika tej służby w rozwoju współpracy techniczno-gospodarczej państw so
cjalistycznych, w szczególności zasług na polu prac naukowo-badawczych i postępu technicz
no-ekonomicznego, Prezes GUGiK odznaczony został radziecką złotą odznaką Przodownika
Geodezji i Kartografii.
Odznaczenie to jest szczególnie cenne dla wszystkich pracowników państwowej służby
geodezyjnej i kartograficznej w naszym kraju. Jest ono bowiem przyznawane w Związku Ra
dzieckim bardzo rzadko i wyłącznie za wybitne zasługi w dotychczasowym rozwoju geodezji
i kartografii.
Szef Polskiej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest przy tym pierwszym obcokrajow
cem, który uzyskał to wyróżniające odznaczenie.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Po drugiej wojnie światowej ludność miast w Polsce wzrosła o 9 milionów mieszkańców.
A miasto to skomplikowany organizm, którego powstanie, istnienie i rozwój wiąże się nie
rozerwalnie ze wszystkimi dziedzinami techniki. Również i geodezja ma w tym swój ważki
udział, czego wyrazem jest stale rosnąca liczba geodetów pracujących dla zaspokojenia po
trzeb gospodarki komunalnej. Rozmowa przeprowadzona przez redakcję Przeglądu Geode
zyjnego z kierowniczą kadrą techniczną Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego ma
na celu pokazanie doświadczeń tej najstarszej i największej miejskiej komórki geodezyjnej.
Obudzą one zapewne zainteresowanie w komórkach geodezyjnych innych miast polskich.
W przeprowadzonej rozmowie udział wzięli: Wacław Kłopociński, dyrektor Warszawskiego
Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, Janusz Niezgoda naczelny inżynier WPG, Mieczysław Dziu
biński, główny technolog WPG, Jan Kasowicz, kierownik zespołu produkcyjnego obsługi bu
downictwa, Eugeniusz Pianko, kierownik Zespołu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej oraz
Tomasz Rybicki, kierownik Wydziału Map Miejskich. Redakcję reprezentował Stanisław Ja
nusz Tymowski.
*

Redaktor PG — Co przede wszystkim chcieliby koledzy
powiedzieć czytelnikom Przeglądu Geodezyjnego o War
szawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym i jego pracy?

Wacław Kłopociński — WPG to stare przedsiębiorstwo
z tradycjami sięgającymi XIX wieku, czasów Lindley’a
i utworzonego przez niego Biura Pomiarów. Niezbędne by
ło wówczas wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych
Warszawy dla celów założenia miejskiej sieci wodociągo
wej i kanalizacyjnej. Od tego czasu wiele się zmieniło.
Obecnie wykonanie i konserwacja osnów geodezyjnych

oraz map miejskich nie jest już podstawowym celem prac
WPG, lecz etapem, od którego prace te się zaczynają. Przy
dzisiejszym stanie techniki wykonanie map nie jest pro
blemem. Problemem dla WPG jest współdziałanie ze służ
bami inżynierskimi oraz udział w prawnym przygotowaniu
terenu pod inwestycję.
WPG to obecnie projektant, koordynator, inwentaryzator
i kontroler realizacji miejskich zamierzeń inwestycyjnych.
WPG prowadzi rozeznanie co do terenu przyszłych in
westycji i z odpowiednim wyprzedzeniem aktualizuje sieć
poligonową, aktualizuje mapy zasadnicze oraz opracowuje
zbiorowy projekt rozmieszczenia urządzeń podziemnych;
wyznacza przewody w terenie, kontroluje zgodność wyko-
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nania z projektem, a wreszcie dokonuje pomiarów inwen
taryzacyjnych.
Liczba zleceń przekracza 16 000, a średnia wartość zle
cenia wynosi około 3000 złotych, co wymaga zastosowania
mechanizacji prac.
Eugeniusz Pianko — Wrócę jeszcze do Lindley’a, którego
tu wszyscy niezwykle cenimy, aby na przykładzie czasów
dawnych i nowych pokazać proces zmian, jakie zaszły
i wciąż zachodzą w życiu miasta. Na przełomie XIX i XX
wieku dla potrzeb miejskich wystarczała sytuacyjno-wysokościowa mapa z granicami własności. Zmiany na gruncie
zachodziły stosunkowo wolno, proces wykorzystania pod
ziemia dopiero się zaczynał, co niezwykle trafnie wyczuł
Lindley, narzucając skalę 1 :250, umożliwiającą inwenta
ryzację sieci wodociągowo-kanalizacyjej. Dziś, wobec szyb
kości zachodzących zmian, mówiąc o mieście, myślimy w
równej mierze o tym, co jest na gruncie lub pod ziemią,
jak i o tym, co będzie w przyszłości, czyli o modelu mia
sta jutra. Powiedziałbym nawet, że w pewnym sensie
XIX-Wieczne Lindley’owskie mapy były lepszą syntezą
swych czasów niż nasze mapy obecne. Jednoczyły bowiem
w skali 1 :250, umożliwiającej inwentaryzację i projekto
wanie, sytuację na gruncie i pod ziemią oraz stan własno
ści. My, do dziś nie uporaliśmy się jeszcze z zagadnieniem
mapy jako syntezy współczesności.
Redaktor PG — Mapy to źródło informacji. Byłoby więc
dobrze, abyśmy określiłi sobie, co będziemy rozumieć przez
mapy przyszłości, zwłaszcza że rysuje się przed nami
perspektywa „Banku Danych” jako źródła informacji.

Janusz Niezgoda — Pojęciem przyszłości nie może być
jedna mapa, lecz instytucja map. Dla różnych celów po
trzebne są dziś nie mapy uniwersalne, lecz mapy w róż
nych skalach i o różnej treści. Wszystko to co budujemy
na powierzchni ziemi możemy na ogół przedstawić w skali
1 : 500, ale w tejże skali nie jesteśmy już w stanie pokazać
skomplikowanej sieci urządzeń podziemnych, do których
dziś należą nie tylko wodociągi i kanalizacja, lecz również
sieć gazowa, elektryczna ,telefoniczna, ogrzewania zdalaczynnego, przejścia podziemne, tunele itp.
Tomasz Rybicki — Dużym ułatwieniem przy utworzeniu
takiej instytucji map są współczesne możliwości technicz
ne w dziedzinie reprodukcji map oraz możliwości zmiany
ich skali przez powiększenie i pomniejszenie. 'Nasuwa to
jednak konieczność istnienia jakiejś mapy, z której wywo
dzić się będą inne. Stąd wybór skali 1 : 500 dla tak zwanej
mapy zasadniczej, z której drogą mechaniczną możemy
przejść do skali 1 :250 oraz do skali 1 : 1000.
Wacław Kłopociński — Aby zaspokoić współczesne po
trzeby miasta, musimy posiadać mapy sytuacyjne, mapy
wysokościowe, mapy urządzeń podziemnych, mapy ewiden
cyjne, mapy regulacyjne oraz mapy problemowe. Skali

1 : 250 wymagają mapy urządzeń podziemnych wzdłuż tras
ulicznych. Realizujemy to przez powiększenie mapy sytua
cyjnej wykonanej w skali 1 : 500. Jednakże problem ewi
dencji urządzeń podziemnych ma wyraz nie tylko technicz
ny, ale i organizacyjny. W Warszawie i Łodzi a w ślad za
nimi i inne prezydia rad narodowych podjęły uchwały
o konieczności dokonywania pomiarów przewodów pod
ziemnych przed ich zasypaniem. W wielu miastach, zwła
szcza mniejszych, takiego obowiązku nie ma, stąd rozliczne
trudności przy realizacji programu rozbudowy i unowo
cześnienia miast.
Następnym etapem organizacyjnym jest wydawanie
przez służbę geodezyjną lokalizacji urządzeń podziemnych
na ulicach i poza ulicami i zorganizowanie zespołu międzybranżowego dla uzgodnienia projektów technicznych
urządzeń podziemnych.
Ulepszanie informacji uzyskiwanych dotychczas z map
i modernizacja zbierania i przetwarzania informacji o dział
ce, budynku i przewodzie — to następny etap prac stoją
cych przed WPG.
Redaktor PG — A jak można oceniać nowoczesność te
chniczną pracy WPG i reałizację postępu technicznego?

Wacław Kłopociński — W dużym przedsiębiorstwie o do
świadczonej kadrze technicznej, a takim jest właśnie WPG,
problemy techniczne rysują się nieraz mniej ostro od pro
blemów organizacyjnych. Szczęśliwie WPG i w dziedzi
nie technicznej i organizacyjnej jest nowoczesne. Posiada
my własny zespół elektronicznej techniki obliczeniowej,
własną pracownię terrofotogrametryczną, dobrze wyposażo
ną pracownię reprodukcyjną, nwoczesny sprzęt mierniczy,
a także maszyny ASCOTA do przetwarzania danych.
Uchwały Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy
w sprawie skali podstawowej mapy miasta i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, a także w sprawie trybu
uzgadniania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy
urządzeń inżynieryjnych na obszarze miasta wyposażyły
WPG w odpowiednie uprawnienia.
Jan Kasowicz — Również w dziedzinie zabezpieczenia ge
odezyjnych potrzeb budownictwa zarówno przemysłowego
jak i mieszkaniowego WPG nie odczuwa trudności. Wystę
puje tu wprawdzie znaczna liczba robót drobnych, jednak
że nawet i te prace wykonywane są metodami najnowo
cześniejszymi.

Eugeniusz Pianko — Zespół Elektronicznej Techniki Ob
liczeniowej zabezpiecza w pełni wykonanie zadań oblicze
niowych. Zespół jest w pełni opłacalny, co potwierdziło
słuszność wyposażenia WPG w maszynę elektroniczną
GEO-2.
WPG dostosowało się do nowoczesności będącej wyni
kiem rewolucji naukowo-technicznej, jaką przyniosły z so
bą komputery.
Rozmowę przeprowadził:
mgr inż. Stanisław Janusz Tymowski
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Instytut Geodezji i Kartografii
Warszawa

Projekt metodyki ustalenia liczby i struktury
kwalifikowanej kadry geodezyjnej w planach perspektywicznych
Zabezpieczenie perspektywicznych potrzeb kadr wykwa
lifikowanych w całej gospodarce narodowej, a więc i w
geodezji, wymaga opracowania odpowiednich metod usta
lania potrzeb kadrowych związanych z przewidywanym
rozwojem innych dziedzin życia gospodarczego oraz per
spektywami demograficznymi w przyszłych okresach.
Wyniki tego prognozowania i długofalowego planowania
powinny stanowić podstawę do programowania właściwego
rozwoju szkolnictwa na odpowiednich szczeblach, celem
uzyskania przewidywanej ilości i pożądanej struktury po
trzebnych kadr. Podkreślić tu należy, że planowanie po
trzeb kadrowych spełni swoje zadanie w tym tylko przy
padku, gdy obejmować będzie tylko dostatecznie duże okre
sy, zapewniające szkolnictwu możliwość zrealizowania pla
nów szkoleniowych.
Waga tego zagadnienia została wyraźnie podkreślona na
V Zjeździe Partii, na którym został określony program in
tensywnego rozwoju gospodarki narodowej oraz na IV Ple
num KC PZPR, poświęconym efektywności badań nauko
wych i postępu techniczno-organizacyjnego. Uchwała IV
Plenum KC PZPR, dotycząca kształcenia kadr ustala:
„Plan określający zapotrzebowanie na kadry z wyższym
wykształceniem stanowić powinien integralną część per
spektywicznego planu rozwoju gospodarki. Plan kształcenia
specjalistów z wyższym wykształceniem należy sporządzać
z wyprzedzeniem co najmniej 10—15-letnim w oparciu
o generalne założenia polityki gospodarczej”.
Opracowanie niniejsze jest próbą przedstawienia metod
ustalania zapotrzebowania na wszystkie siły inżynieryjnotechniczne w geodezji, a więc na kadry ze średnim i wyż
szym wykształceniem technicznym.
Dla opracowania perspektywicznego planu zapotrzebowa
nia na kadry powołana została przy Komisji Planowania
Rady Ministrów — .,Komisja do opracowania zapotrzebo
wania na kadry kwalifikowane dla gospodarki narodowej”.
Komisja ta powołała z kolei branżowe zespoły robocze,
wśród których Zespół Roboczy nr 13 zajmuje się opraco
waniem potrzeb kadrowych w gałęzi gospodarki narodo
wej „Jednostki geodezyjne i kartograficzne”. W skład tego
Zespołu wchodzą również przedstawiciele Głównego Urzę
du Geodezji i Kartografii oraz Instytutu Geodezji i Kar
tografii, tworząc specjalną grupę problemową dla opraco-'
wania prognoz rozwoju kadr geodezyjnych. Przedstawiony
niżej projekt metodyki ustalenia liczby i struktury kwali
fikowanej kadry geodezyjnej w planach perspektywicznych
jest wynikiem prac tej grupy.
Metoda zapotrzebowania na kadry i ich strukturę musi
uwzględniać nie tylko wzrost zadań rzeczowych i rodzaje
przewidywanych robót, ale również postęp techniczny,
usprawnienia organizacji służb geodezyjnych (makrostruktury) oraz usprawnienia organizacyjne na każdym stano
wisku pracy (mikrostruktury). Znalezienie odpowiednich
współczynników wpływających na wzrost lub zmniejszenie
kadr dla bliżej nieokreślonych zadań jest niezmiernie trud
ne i dlatego opracowano kilka wariantów metody. Można
przyjąć, że wyniki uzyskane niezależnie kilkoma metodami
pozwolą na sprawdzenie ich przydatności i ustalenie po
trzeb kadrowych możliwie najbliższych prawdziwym.
Wybór wariantów dla określenia potrzeb kadrowych uza
leżniony jest również od długości okresu między rokiem
wyjściowym a ostatnim rokiem planowania. W okresach
5—10-letnich, w których można z grubsza określić przewi
dywany rodzaj i zakres prac, wskazane jest już stosowa
nie wariantów I i II. Przy planowaniu na okresy dłuższe

niż 10 lat właściwsze mogą być warianty III i IV, przy
czym wariant IV jest specjalnie korzystny dla planowania
grupy kadr wykonujących roboty geodezyjne związane
z usługami dla inwestycji budowlanych. Wspomniane wa
rianty określania ilościowych potrzeb fachowych kadr geo
dezyjnych omówione zostały w dalszej części tego arty
kułu.
Metoda 1. Ilość kadr geodezyjnych określana na podstawie
funkcyjnych zależności od wielkości przerobów, wyrażonych
w wartości

Na podstawie danych z lat minionych można mianowicie
wyprowadzić średni roczny wskaźnik wzrostu wartości
przerobów. Ekstrapoluj ąc ten wskaźnik na lata przyszłe
można obliczyć przypuszczalny przerób wartościowy na
planowany rok. Zastosować w tym celu należy następują
cy wzór:

Pk = Po+Po-K-n= Po(l +K-n)
gdzie:
Pk — jest przewidywanym przerobem wartościowym na
określony rok,
P0 — przerobem wartościowym w roku wyjściowym,
K — średnim rocznym wskaźnikiem wzrostu przerobu
wartościowego,
n — liczbą lat między przerobami roku wyjściowego
i końcowego.

Mając tak obliczoną przybliżoną wartość przerobu nale
ży z kolei obliczyć przewidywaną wartość przerobu przy
padającego na jednego pracownika inżynieryjno-technicz
nego w planowanym roku. W tym celu, w oparciu o dane
z lat poprzednich, należy ustalić roczną wartość przerobu
na jednego pracownika inżynieryjno-technicznego i obli
czyć średni roczny wskaźnik wzrostu wartości tego prze
robu z okresu przyjmowanego jako podstawowy.
Przerób wartościowy przypadający na jednego pracowni
ka inżynieryjno-technicznego na określony rok będzie
można ująć wzorem:
Pk = po + po-k∙n = p0(l + k-n)
gdzie:
Pk — jest średnim przerobem wartościowym jednego pra
cownika inżynieryjno-technicznego na określony rok,
Po — średnim przerobem wartościowym jednego pracow
nika inżynieryjno-technicznego w roku wyjściowym,
Jc — rocznym wskaźnikiem wzrostu przerobu jednego pra
cownika inżynieryjno-technicznego,
n — liczbą lat między rokiem wyjściowym a końcowym.

Ogólną liczbę pracowników inżynieryjno-technicznych Ik
na określony rok otrzymać można z ilorazu ogólnej warto
ści przerobu przez średni przerób wartościowy na jednego
pracownika inżynieryjno-technicznego w roku końcowym.
Pk

Metodę tę można stosować przy założeniu, że rozwój gospo
darczy kraju postępuje w sposób harmonijny, w którym
zarówno dochód narodowy jak i nakłady na inwestycje
gospodarcze rosną systematycznie z roku pa rok-
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Metoda 2. Ilość kadr geodezyjnych określana na podstawie
funkcyjnych zależności od wartości normatywnego nakładu
pracy

W przypadku posiadania bliższych danych o planowanych
rodzajach robót geodezyjnych i ich zakresie, dokładniejsize
wyniki w przewidywaniu liczby kadr można uzyskać z ilo
razu wartości normatywnego nakładu pracy wszystkich
przewidywanych robót przez średnią wartość normatywne
go nakładu pracy przypadającej na jednego pracownika
produkcji bezpośredniej.
Wyższość tego miernika (miernik zbliżony do produkcji
czystej, nad wartością średniego przerobu polega na tym,
że reprezentuje on jedynie wartość nakładu żywej pracy,
a więc jest niezależny od innych elementów kształtowania
wartości produkcji, zmiennych w różnych rodzajach robót
jak: -wartość materiałów, transport, koszty podróży i diety
oraz narzuty do kosztów ogólnych. Ten miernik wartości
wprowadzony od 1966 r. do przedsiębiorstw geodezyjnych
podległych GUGiK, pozwala też na lepszą analizę osiąganej
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw oraz pozwala
na ściślejsze określenie przyszłych potrzeb kadrowych.
Metoda ta jest jednak pracochłonniejsza, gdyż wymaga
ustalenia wielkości udziału normatywnego nakładu pracy
w wartościach kosztorysowych oraz wartości normatyw
nego nakładu pracy pracownika produkcji bezpośredniej
w poszczególnych rodzajach robót. Poniżej omówiono przy
kłady określenia potrzeb kadrowych podaną wyżej metodą:
a) wyznaczenie ilości kadr bezpośrednio produkcyjnych
na określony rok. Zakładając, że znana jest w przybliżeniu

wartość przerobu na określony rok w poszczególnych ro
dzajach robót, można obliczyć normatywny nakład na tych
robotach jak i sumę tego nakładu dla wszystkich robót
(Wn).
Wartości normatywnego nakładu pracy pracownika pro
dukcji bezpośredniej (N) w poszczególnych rodzajach ro
bót też są znane z minionego okresu, nie są one jednak
równe. Występujące różnice w tych wartościach są spowo
dowane udziałem pracowników o różnych stawkach zasze
regowania w różnych robotach. Należy więc obliczyć śred
nią wartość normatywnego nakładu pracy pracownika pro
dukcji bezpośredniej (N¡T)
śr =

NĄ· Wa + Nb∙ Wb+Nę· lf7c + · · ■
H7λ + H7b + ∏7c + ∙-∙

gdzie:
Na, Nb, Nc ■ ■ .są wartościami normatywnych nakładów
pracy pracownika produkcji bezpośredniej
w robotach A, B, C,
Wa, Wb, Wc ... są ogólną wartością normatywnego nakła
du pracy w robotach A, B, C.

Wartość normatywnego nakładu pracy pracownika produk
cji bezpośredniej nie jest jednak wielkością stałą. Rośnie
ona wraz z postępem technicznym i ulepszaną organizacją
pracy. Na podstawie danych z lat poprzednich można obli
czyć roczny współczynnik wzrostu tej wartości i ekstrapolować go na rok, w którym obliczamy liczbę potrzebnej
kadry. Wzór na liczbę kadry bezpośrednio produkcyjnej
na interesujący nas rok przyjmie wtedy postać:
J =

p

1γ"

...

N,r(l + dτi)

gdzie:

Ip — liczba potrzebnych pracowników produkcyjnych na
dany rok
Wn — wartość normatywnego nakładu pracy wszystkich
robót w planowanym roku,
Njr — średni roczny normatywny nakład pracy pracowni
ka produkcyjnego w roku wyjściowym,
d — średni roczny współczynnik wzrostu wydajności
normatywnego nakładu pracy pracownika produk
cyjnego,
n — liczba lat między rokiem wyjściowym a planowa
nym.
W przypadku planowania kadry na odległy rok, na któ
ry nie mamy nawet przybliżonych wartości przerobowych,
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należy do wartości normatywnego nakładu pracy ogółu ro
bót roku wyjściowego dodać tę wartość pomnożoną przez
obliczony z lat poprzednich współczynnik jej wzrostu (D)
oraz przez ilość lat do planowanego roku. Wtedy wzór na
szukaną ilość kadr produkcyjnych przyjmie postać:
I - wp(1 + r,n')

p

Niτ(l + dn)

b) wyznaczenie ogólnej ilości kadr inżynieryjno-technicz
nych na planowany rok. Dla ustalenia ogólnej liczby pra

cowników inżynieryjno-technicznych do obliczonej liczby
pracowników produkcji bezpośredniej należy dodać pra
cowników pośrednio produkcyjnych, pracowników kierow
nictw jednostek geodezyjnych, administracji centralnej i te
renowej oraz pracowników naukowych i dydaktycznych.
Liczby potrzebnych pracowników produkcji pośredniej
(Ipoir) można ustalić z istniejących proporcji obu grup tych
pracowników w okresie wyjściowym przy założeniu, że
istniejące proporcje są prawidłowe:

a ogólna liczba pracowników produkcji bezpośredniej i po
średniej (I) będzie:
i=⅞(l+x)

Pozostałe, mniej liczne grupy pracowników inżynieryjno-technicznych, można ustalić na poziomie stanu wyjścio
wego, a jedynie grupy pracowników naukowych i dydak
tycznych zwiększyć zgodnie z planami Ministerstwa Oświa
ty i Szkolnictwa Wyższego.
Rozważania powyższe dotyczą przeważnie resortów po
siadających kadry zgrupowane w przedsiębiorstwach geo
dezyjnych. Obliczenie kadr resortów o innej organizacji
komórek geodezyjnych należy opracować z uwzględnieniem
specyfiki zadań i organizacji ich służb.
Metoda 3. Liczba kadr geodezyjnych określana procentowo
do liczby ludności w wieku produkcyjnym

Liczba pracujących fachowców w zawodzie geodezyj
nym stanowi pewien procent ludności w wieku produk
cyjnym. Wychodząc z założenia, że prace geodezyjne nie
wykazują większych wahań w nasilaniu się ich i zanika
niu w stosunku do ogólnych procesów gospodarczych,
a więc że stanowią one pewien stały procent zarówno
w przerobie jak i zatrudnieniu w ogólnej gospodarce na
rodowej, można przyjąć, że procent kadr geodezyjnych
w stosunku do ogólnej liczby ludności w wieku produk
cyjnym jest stały.
Jeśli przyjmiemy powyższe założenie, to liczbę zatrud
nionych pracowników w robotach geodezyjnych można
ustalić mając założone dane demograficzne w postaci licz
by ludności w wieku produkcyjnym na planowany rok
według wzoru:
I = Q,*
Gdzie:
I — liczba przewidywanych kadr na dany rok,
Q — ogólna liczba ludności w wieku produkcyjnym w da
nym roku,
X — procent pracowników geodezyjnych w ogólnej liczbie
ludności w wieku produkcyjnym.
Metoda 4. Liczba kadr geodezyjnych funkcją nakładów in
westycyjnych w gospodarce narodowej

Wielkość nakładów inwestycyjnych rzutuje na ilość prac
geodezyjnych. Zależność ta jest szczególnie widoczna i mo
żliwa do ustalenia między wielkością nakładów na inwe
stycje budowlane i obsługą geodezyjną tych inwestycji.
Siedząc w okresie ostatnich lat procent wzrostu kadr
geodezyjnych oraz procent wzrostu nakładów inwestycyj
nych można ustalić ich zależność przez pewien współczyn
nik. Dla ustalenia potrzebnego wzrostu kadry na dany rok,
ilość kadr roku wyjściowego należy pomnożyć przez śred
ni roczny procent wzrostu inwestycji, przez omówiony wy
żej współczynnik relacji wzrostu kadry i nakładów inwe
stycyjnych oraz przez ilość lat od roku wyjściowego dq

roku, na który chcemy obliczyć potrzebne kadry. Ogólną
liczbę kadr na planowany rok można ująć wzorem:

Λ = ∙G>(ι +

d·k· π ∣
100 /

gdzie:
Ik — liczba potrzebnych kadr geodezyjnych na przewidy
wany rok,
Ip — liczba istniejących kadr geodezyjnych w roku wyj
ściowym,
d — średni roczny procent wzrostu nakładów inwestycyj
nych,
k — współczynnik zależności wzrostu kadr i wzrostów na
kładów inwestycyjnych,
n — liczba lat od roku wyjściowego do roku, na który
oblicza się stan kadr.
Przykład. Mamy potrzebne dane z lat 1966, 1967
i 1968, a chcemy obliczyć stan kadr na rok 1980.
Tablica

1966
Procent wzrostu kadry geodezyjnej
Procent wzrostu nakładów inwestycyjnych (d)
Współczynnik (k)

1967

1968

6,8

7,2

5,7

6,6

8,5

11,3

8,6

9,5
6,6
λ~
τs=0∙7

średni

Jeśli kadra geodezyjna w roku wyjściowym (1968) wy
nosiła 10 000 osób, to liczba potrzebnych kadr w 1980 r.,
obliczona z poprzedniego wzoru wyniesie:
/
9,5∙0,7∙12 \
Ik = 10 000 1 -I-------------- = 17 980 osób
∖
100
/

Przytoczone powyżej projekty metod wyznaczania po
trzebnej ilości kadry na określony rok pozwolą na obli
czenie różnic w ilości kadry potrzebnej w roku planowa
nym i istniejącej w roku wyjściowym. Dla planów szkol
nictwa potrzebne są jednak ogólne potrzeby przyrostu
kadr w planowanym okresie. Uzyskane więc liczby należy
powiększyć jeszcze o ubytki naturalne przewidywane w
danym okresie. Ubytki te powstają na skutek przejścia
pracowników na emeryturę, trwałych chorób, zmian zawo
du i śmiertelności wśród kadry. Bardzo istotne jest więc
ustalenie w miarę możliwości dokładnego rocznego pro
centu ubytków wśród pracowników geodezyjnych, aby
uniknąć rozbieżności w podaży i popycie na kadry kwali
fikowane oraz związać plany szkolnictwa z rzeczywistymi
potrzebami kadrowymi zawodu.
Projekty czterech metod są próbami obliczania liczby
potrzebnych kadr w przyszłych okresach. Ich przydatność
i stopień trafności będzie można ocenić dopiero po szeregu
lat przez porównanie stanu kadr ze stanem ustalonym ty
mi metodami. Należy sobie zdawać sprawę, że metody te
nie są jeszcze doskonałe, że muszą one być stale spraw
dzane, aktualizowane i ulepszane.
Dla otrzymania wyników możliwie najbliższych praw
dziwym wskazane byłoby, żeby liczba przewidywanych
kadr była obliczona wszystkimi metodami. Ze zbliżonych
wyników kilku metod można przyjąć średnią arytmetyczną,
a metodę o wynikach wyraźnie odbiegających od innych
odrzucić, zachowując jednak te wyniki w ewidencji dla
porównania ich w przyszłości z rzeczywiście osiągniętymi
stanami kadr.
Przejdźmy teraz do omówienia metodyki ustalania struk
tury kadry geodezyjnej w planach perspektywicznych.
Ustalenie struktury kadry geodezyjnej ma na celu wy
znaczenie odpowiednich proporcji pracowników z wyż
szym wykształceniem do pracowników z wykształceniem
średnim w grupie inżynieryjno-technicznej kadry geode
zyjnej. Struktura ta nie jest stała i zmienia się wraz
ze zmianą rodzaju robót, nowych technologii pracy oraz
zmianą form organizacyjnych służb geodezyjnych. W związ
ku z powyższym struktura ta powinna być aktualizowana
w okresach przynajmniej 5-letnich, gdyż zmiana struktu
ry rzutuje na odpowiednie zmiany planów szkolnictwa.

Stosunek pracowników z wyższym wykształceniem geo
dezyjnym do techników na dzień 31 stycznia 1968 r. wy
nosił 1 : 2,3, a po włączeniu do grupy techników pracują
cych w zawodzie praktyków 1: 2,9.
Przewddywana struktura kadry geodezyjnej w 1975 r.,
według danych zebranych przez delegatury GUGiK, będzie
wynosiła 1:1,8, a według GUS — 1 :1,4 dla geodetów
i 1:2,5 dla całej grupy zawodów technicznych.
Interesujące byłoby porównanie struktury kadry geode
zyjnej w innych krajach. Brak jest w dostępnej literatu
rze odpowiednich danych. Natomiast w pracy Henryka
Króla „Postęp techniczny a kwalifikacje” istnieją zesta
wienia, z których wynikają następujące struktury ogólnych
kadr technicznych przewidywanych na rok 1980: w Cze
chosłowacji 1 : 2,1, w NRD 1 : 1,7, na Węgrzech 1:1, a w
ZSRR podano jedynie pożądaną proporcję nie wiążąc jej
z żądanym okresem, która wynosi 1: 3—4.
Duże rozbieżności przewidywanej struktury kadr tech
nicznych w tych krajach dadzą się wytłumaczyć różnym
stanem gospodarki tych krajów, wynikają też one z różnic
w stosowanych technologiach oraz w organizacji pracy.
Należy przypuszczać, że podobne różnice istnieją i w struk
turze kadry geodezyjnej. Wspomniana grupa robocza posta
wiła sobie za zadanie znalezienie drogi ustalania właściwej
struktury potrzebnej w kraju kadry geodezyjnej, struktury
dostosowanej do zadań stojących przed geodezją.
Inżynieryjno-techniczna kadra geodezyjna składa się
z czterech grup:
a) pracowników produkcji bezpośredniej,
b) pracowników produkcji pośredniej,
c) pracowników administracji centralnej i terenowej,
d) pracowników naukowych i dydaktycznych.
Kadra ta rozmieszczona jest w szeregu resortów gospo
darki narodowej, w których ze względu na różną specyfi
kę zadań i różne formy organizacyjne służb geodezyjnych,
badanie jej struktury należy przeprowadzić niezależnie.
Dotyczy to trzech pierwszych grup pracowników. Pracow
nicy naukowi i dydaktyczni zatrudnieni w Ministerstwie
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz w instytutach re
sortowych stanowią odrębną grupę złożoną w zdecydowa
nej większości z magistrów inżynierów i inżynierów i usta
lenie jej struktury musi nastąpić odrębnie.
Ustalenie struktury kadry geodezyjnej w poszczególnych
resortach można przeprowadzić następująco:

a) grupa pracowników bezpośrednio pro
dukcyjnych. Znając przybliżoną wartość przerobu na
określony rok, zgodnie z I sposobem projektu ustalania
liczby kadr, oblicza się ogólnie liczbę pracowników inży
nieryjno-technicznych potrzebnych do wykonania planowa
nych zadań. Z liczby tej, według danych statystycznych,
średnio 78% stanowią pracownicy produkcji bezpośredniej.
Liczbę tych pracowników należy rozdzielić na poszczegól
ne rodzaje robót proporcjonalnie do ich planowanego
udziału w planie na dany rok. W celu podziału tych pra
cowników na inżynierów i techników należy ustalić struk
turę kadry bezpośrednio produkcyjnej na tych rodzajach
robót. Strukturę tę można ustalić przez analizę wyniko
wych kosztorysów robót opartych o katalogi norm przez
ustalenie ilości normogodzin na tych robotach, wykonanych
przez inżynierów (1, 2 i 3 grupa zaszeregowania) i techni
ków (pozostałe grupy zaszeregowania). Stosunek ilości tych
n/godz. będzie proporcją inżynierów do techników na danej
robocie.
W braku kosztorysów dla poszczególnych rodzajów ro
bót, strukturę kadr można ustalić na podstawie analizy
odpowiedniego katalogu norm pracy. Mając liczby pracow
ników produkcji bezpośredniej i ich strukturę dla poszcze
gólnych rodzajów robót można obliczyć liczbę inżynierów
i techników w planowanym roku, a więc ogólną strukturę
kadry bezpośrednio produkcyjnej.
Uzyskane wyniki nie są oczywiście zupełnie dokładne,
gdyż opierając się na przybliżonej wartości przerobu w
planowanym roku oraz na przybliżonym udziale w tej
wartości poszczególnych rodzajów robót. Również w usta
lonych strukturach kadry poszczególnych rodzajów robót
mogą być pewne odchylenia wynikające z trudności zna
lezienia całkowicie typowych kosztorysów dla danego ro
dzaju roboty oraz z trudności ustalenia właściwych pozycji
katalogowych, które zależne są przy tym samym rodzaju
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roboty na przykład od rodzaju posiadanego sprzętu tech
nicznego, trudności terenu itd. Mimo tego uzyskane wyniki
powinny być wystarczające w planowaniu 5-—IO-Ietnim
geodezji i szkolnictwa.

b) grupa pracowników pośrednio pro
dukcyjnych. Pracownicy grupy produkcji pośredniej
w zasadzie powinni być wszyscy inżynierami. Według da
nych z VII Sesji Rady Geodezyjnej technicy stanowili w
tej grupie tylko 5%, przy czym liczba ich ma tendencję
stale malejącą.
Ogólna liczba pracowników tej grupy wynosi około 17o∕o
ogółu pracowników inżynieryjno-technicznych;
c) grupa pracowników administracji cen
tralnej i terenowej. Grupa tych pracowników
prawdopodobnie nie ulegnie większym zmianom, a więc

dane okresu wyjściowego zarówno ilościowe jak i struk
turalne można przenieść na koniec planowanego okresu;
d) grupa pracowników naukowych i dy
daktycznych. Liczby i strukturę tej grupy pracowni
ków należy uzyskać z planów Ministerstwa Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego oraz z resortów posiadających in
stytuty zajmujące się zagadnieniami geodezyjnymi.
Liczba pracowników z wyższym i średnim wykształce
niem geodezyjnym ze wszystkich resortów pozwoli na obli
czenie pożądanej struktury kadry na planowany rok.

♦
Należy mieć nadzieję, że przedstawiony projekt ustalania
ilościowych i strukturalnych potrzeb kadrowych dla wyko
nania przyszłych zadań geodezji wywoła szereg uwag, któ
re pomogą w opracowaniu możliwie najlepszej metody
przewidywania potrzeb kadrowych w przyszłych okresach.

UKD 331.86:528.4(433.31)

WIESŁAW MADEJ, JÓZEF MRÓZ
Instytut Geodezji AGH — Kraków

Zagadnienie wstępnych stażów pracy
w przedsiębiorstwach geodezyjnych województwa krakowskiego
w świetle badań ankietowych
Artykuł kolegów Wiesława Madeja i Józefa Mroza stanowi przyczynek do analizy złożonego
problemu wdrażania absolwentów szkół geodezyjnych do praktyki produkcyjnej.
Główna Komisja Szkolenia SGP od z górą trzech lat zajmuje się tym problemem w ra
mach bardziej ogólnych rozważań nad optymalnym profilem absolwenta szkoły geodezyjnej.
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Autorów tego artykułu w przybliżeniu pokrywają
się z wynikami analogicznej ankiety ogólnokrajowej, z której krótki raport Komisja złożyła
w numerze 1/1971 Przeglądu Geodezyjnego.
Wydaje się, że problem kształtowania się motywacji działania młodych absolwentów nie
może być rozważany w oderwaniu od bazy materialnej naszego zawodu. Dlatego niektóre
wnioski Autorów mogą się okazać dyskusyjne.
Zarówno raport Głównej Komisji Szkolenia jak i niniejszy artykuł wychodzą naprzeciw
decyzjom na temat stażów produkcyjnych, jakie powinny być podjęte w świetle uchwał
VIII Plenum KC PZPR.
Główna Komisja Szkolenia SGP

1. Wprowadzenie

Pierwsza stała praca zawodowa stanowi przełomowe wy
darzenie w życiu człowieka, zwłaszcza gdy następuje po
okresie długotrwałych i żmudnych studiów. Zachowanie się
absolwenta szkoły czy uczelni w zakładzie pracy wykazuje,
jak dalece jest on zdolny podołać obowiązkom zawodo
wym, a jednocześnie osobiście zaangażować się w wyko
nywaną pracę.
Zakład przyjmujący młodych pracowników bierze na sie
bie społeczny obowiązek właściwego wykorzystania ich
przygotowania zawodowego i zapewnienia im odpowied
nich perspektyw rozwojowych. Nie może się przecież mar
nować ani sam człowiek, ani też wkład społeczeństwa w
jego wykształcenie. Należy mu stworzyć takie warunki
i postawić takie wymagania, aby widział wyraźnie swoją
rolę społeczno-zawodową, miał do niej przekonanie, chciał
i mógł stać się pełnowartościowym członkiem społeczności
zakładowej. Służyć temu może odpowiednio zorganizowany
wstępny staż pracy.
Do podstawowych zadań opieki stażowej można zaliczyć:
jasne określenie praw i obowiązków stażysty, dokładne po
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informowanie młodych pracowników o rodzaju i zakresie
czekających ich zadań, zapoznanie z całokształtem organi
zacji i funkcjonowania zakładu, zapewnienie stażyście za
robków współmiernych do wkładu pracy, przydzielenie
opiekunów mogących udzielić fachowej pomocy i rady.
Dużą wagę należy przywiązywać również do regularnej
oceny wyników pracy młodych pracowników oraz poinfor
mowania ich o perspektywach rozwoju zawodowego i awan
su w danym zakładzie.
Realnej pomocy we właściwym pokierowaniu stażem
absolwentów wyższych uczelni udzielić mogą te ostatnie
pod warunkiem, że w porozumieniu z organizacjami i sto
warzyszeniami technicznymi, utrzymywać będą regularną
łączność ze swymi byłymi studentami odbywającymi staż
pracy. Wyciągając z ich doświadczeń stażowych wnioski
przydatne dla uczelnianej praktyki pedagogicznej, będą
mogły zarazem udzielać stażystom potrzebnej pomocy,
a także — sugerować zakładom pracy najlepsze metody
i formy realizacji założeń i zadań wstępnych stażów pracy.
Ta właśnie potrzeba zadecydowała o przeprowadzeniu
przez Komisję Problematyki Młodzieżowej działającą przy
Zarządzie Oddziału SGP w Krakowie badań ankietowych

będących sondażem opinii absolwentów wyższych i śred
nich szkół geodezyjnych na temat przebytych stażów pracy.
Wyniki badań opracowano na podstawie materiału ze
branego w 90 ankietach (58 wśród inżynierów i 32 wśród
techników) dają pogląd na przebieg wstępnego stażu pracy
odbywanego przez badanych, świadczą o trudnościach, z ja
kimi w tym okresie się spotykali, w końcu zawierają ocenę
przydatności i efektów przebytego stażu. Jakkolwiek otrzy
manych wyników nie można zbyt uogólniać, ponieważ
ankiety rozprowadzone zostały jedynie wśród absolwentów
pracujących w przedsiębiorstwach geodezyjnych w woje
wództwie krakowskim, niemniej wydaje się, że większość
wniosków z tych badań będzie aktualna również w od
niesieniu do innych środowisk geodezyjnych w Polsce.
2. Krótka charakterystyka absolwentów objętych badaniami
ankietowymi

Jak przedstawia się charakterystyka obu badanych grup
w różnych przekrojach?
Większość badanych ukończyła naukę poprzedzającą pod
jęcie pierwszej pracy zawodowej w roku 1968 i w tym też
roku proporcjonalnie największa ich liczba odbywała
wstępny staż pracy. Kolejne miejsce pod tym względem
zajmują lata 1969 i 1967 (tabl. 1).
Wśród badanych inżynierów przeważają mężczyźni (57%
mężczyzn, 43% kobiet), natomiast wśród techników domi
nują kobiety (59% kobiet i 41% mężczyzn) tablica 2).
Tablica 1. Rok ukończenia przez
badanych studiów wyższych względ
nie technikum geodezyjnego (odpowie
dzi w procentach)

Wykształ
cenie
Wyższe
Średnie

Tablica 2. Sklad badanych ze względu
na pleć (w procentach)

Rok ukończenia nauki

1966

1967

1968

1969

14
14

14
23

47
35

25
28

Płeć

Wykształ
cenie

Kobiety

Wyższe
Średnie

Mężczyźni
57
41

43
59

Rozpatrywanie zbiorowości badanych pod kątem długości
okresu odbywania przez nich wstępnego stażu pracy wska
zuje, że największy procent inżynierów (bo 28,5%) mówi
o rocznym okresie odbywanego stażu. Duża liczba wska
zuje na staż ośmiomiesięczny (21,5%), siedmiomiesięczny
(14,0%) i półroczny (11,0%).
U badanych techników sprawa ta przedstawia się nieco
inaczej. Wprawdzie istotny ich procent — 27,0 — mówi
o stażu rocznym, ale jednak nikt nie podaje, że odbywał
staż krótszy, a aż 64% twierdzi, że trwał on dłużej niż rok
(tablica 3).
Tabbca 3. Długość okresu stażu pracy (w procentach)
Wy
kształ
cenie

Staż pracy w miesiącach
10

11

12

Obecnie
odbywa
staż

2,0

10,0

28,5

2,5

10,5

-

-

27,0

64,0

9,0

6

7

8

9

Wyższe

11,0

14,0

21,5

Średnie

-

-

-

Charakterystyki dopełnić może przynależność badanych
do Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Inżynierowie-geodeci
w dużym procencie (72%) są członkami SGP. W przeci
wieństwie do nich na podobne członkostwo wskazuje za
ledwie 5% techników (tablica 4).
Tablica 4. Członkostwo badanych respon
dentów w SGP (w procentach)

Wykształcenie

Przynależność
do SGP
Tak

Nie

Wyższe

72

28

1

Średnie

5

95

¡

3. Podjęcie pracy zawodowej

O przebiegu wstępnego stażu pracy, procesach adapta
cyjnych dokonujących się w jego toku, a także realnych
korzyściach, jakie staż ten może przynieść młodym pra

cownikom — absolwentom uczelni technicznych, w dużym
stopniu decydować będą formy kontaktów ze swymi przy
szłymi zakładami pracy, sięgające okresu studiów. Będą to
przede wszystkim stypendia fundowane i umowy przed
wstępne ukierunkowujące z góry zainteresowania młodych
na określony zakład i pozwalające na wcześniejsze pozna
nie przyszłych warunków pracy.
Wśród badanych inżynierów tylko 29,2% pobierało w cza
sie studiów stypendia fundowane, a zaledwie 1,8% zawarło
z zakładami pracy umowy przedwstępne. Już na podsta
wie tych danych sądzić można o mało ożywionej współpracy
pomiędzy studiującymi jeszcze wtedy respondentami a prze
mysłem.
Na to, czy fakt pobierania stypendium fundowanego
wpłynął na nawiązanie bliższych kontaktów stypendystów
z fundatorami, wskazują sami stypendyści. O podobnych
kontaktach mówi 54,6%, nie utrzymywało ich zaś 45,4%
ankietowanych. Pewne światło na rodzaj i charakter owych
kontaktów mogą rzucić odpowiedzi na pytanie, czy temat
pracy dyplomowej uzgodniony był z fundatorem. Więk
szość stypendystów kontaktujących się z zakładami pracy,
z których pobierali stypendia, wspomina o udziale oraz
sugestiach fundatora odnośnie wyboru tematu pracy dyplo
mowej. Wykluczają oni zasugerowaną w ankiecie ewen
tualność, że temat pracy zaproponowany został samodziel
nie przy aprobacie fundatora. Najczęściej był to temat
uzgadniany i sugerowany przez katedrę i popierany przez
zakład fundujący stypendium, względnie wybór tematu do
konywany był zgodnie z sugestią fundatora.
Odnośnie do spraw mieszkaniowych tylko 36,4% stypen
dystów dzieli się swoimi uwagami mówiąc przeważnie, że
umowa nic nie wspomina o sprawach mieszkaniowych,
względnie, że fundator nie dotrzymał umowy pod tym
względem. Zaden z nich nie wspomina tu o w pełni po
zytywnym załatwieniu przez fundatorów tego istotnego
przecież dla stażysty zagadnienia.
Powyższe informacje, chociaż o bardzo ograniczonym za
sięgu i mówiące o niewielu sprawach w zakresie stosun
ków między fundatorami i stypendystami, ilustrują bardzo
niekorzystną sytuację, w jakiej znaleźli się badani inźynierowie-geodeci, a którą można scharakteryzować jako
brak zainteresowania fundatorów swymi stypendystami.
Czym kierowali się w wyborze zakładu pracy inżynie
rowie, którzy nie pobierali stypendium, ani nie zawarli
wcześniej umowy przedwstępnej?
Odpowiedzi wskazują przede wszystkim na fakt per
spektyw na pracę ciekawą, niejednostajną oraz zgodną
z kierunkiem studiów. Ważnym argumentem jest wola
uzyskania pracy w miejscu zamieszkania, dzięki czemu
będą mieli względnie dobre warunki mieszkaniowe oraz
płacę odpowiadającą ambicjom zawodowym. Na ogół nie
mieli oni trudności z uzyskaniem odpowiedniej pracy
(o trudnościach wspomina jedynie 14% inżynierów). Na
tomiast 23% badanych techników wskazuje na trudności
z uzyskaniem pracy.
4. Sprawy organizacyjne i zawodowe związane z przebie
giem wstępnego stażu pracy

Probierzem stosunku dyrekcji zakładu pracy do młodychpracowników jest procedura wprowadzania ich na stano
wiska służbowe, zaznajomienie z całokształtem organizacji
i funkcjonowania zakładu, umożliwienie poznania kolejnych
etapów produkcji w zakładzie itp. Bardzo istotna jest tu
sprawa ustalenia właściwego programu wstępnego stażu
pracy. Jednak z odpowiedzi respondentów wynika, że sto
sunkowo duża ich część (około 46%) nie znała programu
stażu, a nawet nie wiedziała o jego istnieniu.
Przydział pracy na stażu nie był w ich przypadku po
łączony ze sprecyzowaniem zadań, funkcji i kompetencji.
Świadczyć to może o nienależytej trosce zakładów pracy
o młodą kadrę, co zasługuje na podkreślenie w odniesie
niu do badanych inżynierów. Dotyczy więc zwłaszcza tej
grupy, której rola w każdym zakładzie pracy powinna być
w pełni doceniana i utrwalana w myśl zasady: im więcej
troski poświęci kierownictwo zakładu młodemu pracowni
kowi już na początku, tym większa szansa uzyskania ofiar
nego pracownika i dobrego fachowca.
W relacji respondentów, zapoznanie się podczas stażu
z kolejnymi działami przedsiębiorstwa oraz asortymentem
wykonywanych przez nie robót umożliwił staż' przede
wszystkim ankietowanym inżynierom (68% odpowiedzi po
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zytywnych), w mniejszym stopniu technikom (59% odpo
wiedzi pozytywnych).
Różnica pomiędzy tymi grupami ujawnia się dodatkowo
w wypowiedziach ankietowanych na temat, czy staż dał
możliwość poznania pełnego cyklu produkcyjnego przed
siębiorstwa. Przy 82% odpowiedzi twierdzących, udzielo
nych przez inżynierów, zaledwie połowa techników (50%)
może się wykazać podobną znajomością cyklu produkcyj
nego. Dane te tak na tle znacznego procentu inżynierów
Tablic* 5. Wprowadzenie młodego fachowca do pracy w okresie stażu pracy
w opinii badanych (odpowiedzi w procentach)
Wypowiedzi respondentów

Zabiegi
organizacyjne
zakładu pracy

Zapoznaaie ze szcze
gółowym programem
stażu pracy
Zupoznanie z dzia
łami przedsiębiorstw^
i asortymentem pro
wadzonych prac
Poznanie pełnego
cyklu produkcyjne
go

Tak

Nie

Inż.

Techn.

Inż.

51,5

64,0

48,5

37,5

68,0

59,0

32,0

41,0

5. Wykształcenie a praca zawodowa

82,0

50,0

18,0

50,0

Problem odpowiedniego wykorzystania w pracy zawodo
wej wiedzy wyniesionej przez absolwentów średnich i wyż
szych szkół technicznych ma z jednej strony istotną wagę
dla opracowanych koncepcji funkcji wyższego wykształce
nia i jej korygowania, a z drugiej — wpływa na koniecz
ność odpowiedniej organizacji początkowego okresu pracy.
Należy pamiętać, że uczelnia nie daje pełnego wykształce
nia zawodowego, lecz dokończenie tego procesu następuje
dopiero w miejscu pracy. Uzupełnienie przygotowania do
zawodu wyniesionego z uczelni to przewodnia idea wstęp
nych stażów pracy. Realizacja tej idei wysuwa szereg pro
blemów, między innymi:
— w jakim stopniu wyniesione ze szkoły wiadomości są
równoważne tym, jakich wymaga od absolwenta zakład
pracy,
— jaki odsetek absolwentów pracuje zgodnie z uzyska
nym wykształceniem (kwalifikacje i specjalność),
— ilu wykonuje prace rzeczywiście wymagające takiego
wykształcenia,
— jak sami absolwenci widzą swoją pozycję społeczno-zawodową.
Prześledźmy, jak w opinii absolwentów przedstawiają
się te problemy, na podstawie zadanych im pytań. Respon
denci na pytanie, jakie nowe zagadnienia zawodowe wy
łoniły się w pracy, do których nie przygotowała ich szko
ła, skarżą się na niedostatek wiadomości z zakresu: orga
nizacji służby geodezyjnej, przedsiębiorstwa i pracy zespo
łu, pomiarów rolnych, zagadnień związanych z katastrem,
geodezyjnej obsługi budowy dużych obiektów przemysło
wych i pomiarów realizacyjnych, zagadnień formalno-praw
nej strony produkcji.

Techn.

i techników nie znających funkcjonowania poszczególnych
działów przedsiębiorstwa, jak i niewystarczającego wpro
wadzenia techników w całokształt zagadnień produkcyj
nych przedsiębiorstwa, można uznać za objaw nie zawsze
dobrze ustawionej organizacji wstępnych stażów pracy.
Młody fachowiec po podjęciu pierwszej pracy chciałby
możliwie szybko wykazać się swoimi kwalifikacjami. Stąd
tendencja absolwentów do wykonywania pracy samodziel
nej i odpowiedzialnej, a niechęć do pracy Zrutynizowanej.
Respondenci: 64% inżynierów i 54,5% techników podają,
ze praca wykonywana przez nich w okresie stażu, łączyła
się z osobistą odpowiedzialnością. Powierzanie stażystom
pracy całkowicie samodzielnej, w oparciu o wysoką odpo
wiedzialność, jest sprzeczna z wymaganiami racjonalnego
wprowadzania do pracy. Powierzanie odpowiedzialnych obo
wiązków człowiekowi, który dopiero ukończył szkołę jest
w wielu przypadkach ryzykowne.
Jak podkreśla socjolog J. Bukowski, efektem stawiania
młodych absolwentów na odpowiedzialnych stanowiskach
było często „załamanie się młodego inżyniera pod brzemie
niem zbyt trudnych dla niedoświadczonego zadań, bądź
też nieuzasadnione samozadowolenie bez samokrytycyzmu
i poczucia potrzeby stałego uzupełniania swych wiado
mości i podnoszenia kwalifikacji zawodowych”. Jednak
pewr.a osobista odpowiedzialność w pracy, w stopniu za
leżnym od oceny umiejętności i przygotowania stażysty,
wpływać będzie mobilizująco na młodego człowieka.
Pozytywnym objawem opieki nad stażystami w zakła
dach reprezentowanych przez badanych jest prowadzenie
przez nich kart pracy systematycznie kontrolowanych przez
opiekuna stażysty. Ten moment został dobrze oceniony za
równo przez inżynierów jak i techników.
Za sprawę ważną z punktu widzenia efektów stażów pra
cy należy uznać układ warunków sprzyjających aktywi
zacji społeczno-zawodowej młodej kadry technicznej. Wchodziu tu także w grę poziom zarobków i wynagrodzenie do
datkowe. W związku z tym ankietowanym stażystom za
dano pytanie o ewentualne wynagrodzenia dodatkowe (na
przykład premie) otrzymywane w okresie stażu. Wysoki
procent badanych, bo 79% inżynierów i 86% techników
premię otrzymywało. Były to najczęściej premie comie
sięczne (zwykle otrzymywali je inżynierowie) lub kwartal
ne. Nie otrzymywał premii zaledwie znikomy procent ba
danych.
W relacji badanych, o przyznaniu premii decyduje
zwykle kierownik grupy geodezyjnej, do której stażysta
jest przydzielony oraz inspektor działu robót.
Bezpośrednia rola zakładu pracy w rozwijaniu wiado
mości wyniesionych ze szkoły czy uczelni może znaleźć
swój wyraz w organizowaniu narad, odczytów, kursów, wy
cieczek specjalistycznych itp. i zachęcaniu stażystów do
udziału w tych imprezach. Badani staźyści-inźynierowie
nie mówią o częstym uczestniczeniu w takich imprezach
(43% odpowiedzi pozytywnych). Natomiast technicy okazali
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większe zainteresowanie podobnymi akcjami, twierdząc w
86%, że w tego typu imprezach uczestniczyli. Powyższe
dane (na tle małego udziału inżynierów) mogą nasuwać za
strzeżenia co do poziomu naukowego i fachowego oraz
atrakcyjności takich imprez dla pracowników reprezentu
jących względnie wysoki poziom przygotowania fachowego.
Podejmujący pierwszą pracę zawodową natrafiają także
na wiele problemów dotyczących adaptacji w środowisku
pracy. Stosunki międzyludzkie układają się w środowi
skach pracy na innej płaszczyźnie niż w szkole czy w
uczelni. Nowi koledzy mają do siebie inny stosunek ani
żeli koledzy szkolni, znacznie bardziej przelotny i utyli
tarny. Dla stażysty ważne jest, by w nieznanych sobie
warunkach spotkał się z jak najlepszą atmosferą, życzli
wością i pomocą nowych współpracowników. Wypowiedzi
ankietowanych świadczą o dobrej korzystnej atmosferze
współżycia jaką otaczano ich w okresie stażu. Na pytanie,
czy dobrze się czują w społeczności zawodowej i koleżeń
skiej swojego zakładu pracy, ponad 90% ankietowanych
odpowiedziało „ tak”. A więc dobre stosunku koleżeńskie
były ważnym, pozytywnym elementem doświadczeń stażo
wych badanych geodetów.

Tablica 6. Zgodność wyuczonej specjalności i zdobyty< h
kwalifikacji zawodowych z Zitrudnieaiem (odpowiedzi
w procentach)

Zgodność zatrudnienia
Wykształcenie

Ze specjalnością
wyuczoną

Z kwalifikacjami

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyższe

68

32

64

36

średnie

91

9

82

18

Jak przedstawia się zgodność zatrudnienia z kwalifika
cjami i specjalnością?
Tu w odniesieniu do specjalności zdecydowaną przewagę
w zakresie ilości odpowiedzi pozytywnych i pewności wy
głaszania opinii na ten temat osiągnęli technicy (91%), in
żynierowie natomiast wskazują na taką zgodność w 68%.
Pcdobnie przedstawia się ocena respondentów dotycząca
stopnia zgodności zatrudnienia z kwalifikacjami; potwier
dzają ją w 82% technicy i w 64% inżynierowie (tablica 6).
Powyższa analiza potwierdza znane i powszechnie dysku
towane zjawisko ujawniające trudności i tarcia w mecha
nizmie zatrudnienia, wynikające z różnych powodów, jak

na przykład takie: kierownictwo zakładów pracy może być
zainteresowane przyjmowaniem kandydatów z odpowied
nimi dyplomami; może poszukiwać absolwentów w sposób
nieumiejętny; nie ma możności zapewnienia im odpowied
nich warunków bytowych, czy też nie umie wykorzystać
wiedzy absolwentów, niedostatecznie przy tym rozumiejąc
ich potrzeby i ambicje.
Efektem takich tarć i trudności jest zatrudnienie znacz
nej części młodych inżynierów niezgodnie z ich kwalifi
kacjami i specjalnością. „Jest to objaw bardzo niezdrowy,
gdyż zatrudnienie ludzi wykształconych na stanowiskach
poniżej ich kwalifikacji lub niezgodnie z wyuczoną spe
cjalnością prowadzi do zmarnowania — z punktu widzenia
społecznego — znacznych części nakładów finansowych
poświęconych na wyższe szkolnictwo. A trzeba także mieć
na uwadze, że samo realizowanie pracy zgodnie z wyuczo
ną specjalnością jest jednym z głównych czynników, przez
które realizowany jest proces adaptacji absolwentów do
wykonywanych funkcji zawodowych” [1],
Problem, czy absolwenci szkół istotnie posiadają taki za
kres wiedzy, aby mogli wykonywać zadania wynikające
z założonej funkcji szkolnictwa, naświetlają odpowiedzi na
dwa pytania dotyczące;
1) stopnia zastosowania w pracy zawodowej nabytych
wiadomości,
2) oceny przygotowania przez szkołę do praktycznego
wykonywania zawodu.
Wypowiedzi na te pytania należy interpretować w ści
słym powiązaniu z sobą, ponieważ od tego, ile wiadomości
zdobytych w szkole znajduje zastosowanie w pracy zawo
dowej zależy poziom przygotowania przez szkołę do pod
jęcia pracy zawodowej.
Ocenę przygotowania zawodowego osiągniętego przez
naukę w szkole, dokonaną przez absolwentów, można po
dzielić na 5 grup:
1. Oceny negatywne, w których kwestionowano przygo
towanie teoretycznie uważane przez respondentów za mi
nimum, jakie absolwent powinien wynieść ze szkoły (na
przykład „zupełny brak znajomości przepisów prawnych
i zagadnień organizacji pracy i przedsiębiorstwa”).
2. Oceny krytyczne, w których podkreślono duże braki
przygotowania praktycznego, nie kwestionując przygotowa
nia teoretycznego (na przykład „więcej praktyki na stu
diach z zakresu pomiarów rolnych, realizacyjnych”; „po
ważniej potraktować i rozszerzyć praktyki uczelniane”).
3. Oceny krytyczne, z których wynika brak przygotowa
nia psychologiczno-społecznego i organizacyjnego.
4. Oceny krytykujące zbyt szeroki program studiów
w stosunku do potrzeb praktyki wykonywania zawodu
(„uczelnia bardzo dobrze przygotowała mnie do zawodu,
niemniej wiele zagadnień było potraktowanych za szeroko
i te prawie się nie przydają w praktyce, inne natomiast
potrzebne — są zbyt szczupłe”).
5. Oceny w pełni pozytywne.
Wśród wszystkich wypowiedzi dominujący wydaje się
być ten aspekt oceny przygotowywania przez szkoły przy
szłych pracowników — praktyków, który mówi o braku
odpowiednich proporcji pomiędzy teoretycznym a praktycz
nym wdrażaniem w tajniki przyszłego zawodu. Będzie to
więc — zdaniem ankietowanych — przerost teorii na tle
marginesowo potraktowanej w programie nauczania prak
tyki opartej o żywsza współpracę uczelni z konkretnymi
środowiskami zakładów pracy, zatrudniających jej absol
wentów. Wydaje się, że dostatecznie wczesne zapoznanie
z wszelkimi trudnościami i złożonością zadań nie tylko
technicznych, lecz również organizacyjnych i społecznych,
mogłoby zadecydować o wyższym poziomie ich przygoto
wania zawodowego uzyskiwanego drogą nauki szkolnej.
Formą podsumowania dokonywanej przez absolwentów
oceny przydatności długich i żmudnych studiów oraz
wstępnego stażu dla dalszego przebiegu kariery zawodo
wej młodych pracowników, będzie ich zadowolenie z wy
branego i pełnionego zawodu geodety. Z wypowiedzi udzie
lonych na pytania dotyczące tego problemu można wnosić,
że niebagatelną rolę odgrywa tu ocena pierwszego okresu
pracy z punktu widzenia jego urozmaicenia, dobrej atmo
sfery w zakładzie pracy i określonej specyfiki zajęć po
wierzonych młodym fachowcom. Niedociągnięcia w opiece
stażowej, niewłaściwa organizacja wstępnego stażu pracy
odzwierciedlają się w pełni w wypowiedziach inżynierów
objawiających swe niezadowolenie z wykonywanego zawo

du (na przykład mała ranga zawodu w społeczeństwie,
praca na ilość a nie na jakość, brak wykorzystywania
wiadomości, niskie wynagrodzenie w porównaniu do inży
nierów innych zawodów) w przeciwieństwie do techników,
którzy mówią o pełnym zadowoleniu z wybranego zawodu.
Zjawisko to można tłumaczyć faktem wyższych wyma
gań, aspiracji i ambicji zawodowych u pracowników po
siadających wyższe kwalifikacje — w omawianym przy
padku będące efektem wyższego poziomu nauki szkolnej.
„Pracownicy o niskich kwalifikacjach przywiązują mniej
szą wagę do sprawności pracy, ekonomii wysiłku, racjo
nalności działania. Natomiast dla pracowników wykwalifi
kowanych większe znaczenie ma sposób wykonywania pra
cy, stosowania odpowiednich metod, wykorzystywanie po
siadanych umiejętności, znajdowanie własnych lepszych
rozwiązań” [2].
Ta prawidłowość powszechnie znana socjologom w pełni
odnosi się do badanego środowiska, gdzie kwalifikacje te
chników bardziej korelują z rodzajem wykonywanych za
dań, a głównym argumentem zadowolenia z pracy jest
fakt wykonywania pracy w terenie, zdrowej i w ich poję
ciu wcale nie monotonnej. W przeciwieństwie do inżynie
rów, którzy czasem nie bardzo wiedzą co robić z dużą wie
dzą, wymagają od swej pracy nawet już w pierwszym
okresie, by była trudna, skomplikowana, odpowiedzialna,
wiązała się z możliwościami w zakresie postępu technicz
nego, miała charakter twórczy. Wymaganiom tym nie
zawsze może sprostać staż pracy, w wielu jednak przypad
kach byłoby korzystne i wskazane wyjść naprzeciw tym
oczekiwaniom i aspiracjom zawodowym młodych pracowni
ków.
6. Ocena wstępnego stażu pracy

Czym był wstępny staż pracy dla badanych geodetów
i czy spełnił swe zadanie, może o tym świadczyć dokona
na przez ankietowanych ocena tego okresu. Niemal wszyscy
są zdania, że poprzedzający samodzielną pracę zawodową
wstępny staż jest dla dalszego przebiegu tej pracy ko
nieczny, potrzebny, względnie pożyteczny. Uzasadniając
swe wypowiedzi stwierdzają oni najczęściej, że staż umo
żliwia dokładniejsze poznanie zakresu i specyfiki wyko
nywanych robót, pozwala na konfrontację teorii z prakty
ką, służy Zaklimatyzowaniu się w społeczności zakładu
pracy oraz pozwala poznać organizacyjno-administracyjną
stronę pracy w przedsiębiorstwie.
W wypowiedziach dotyczących czasokresu stażu pracy,
ujawnia się dodatkowo ocena jego przydatności dla bada
nych. W świetle uzyskanych wyników inżynierowie w prze
ważającej większości (64%), określają jako najwłaściwszy
staż 6-miesięczny. Za 12-miesięcznym opowiada się za
ledwie 25%. Inaczej ta sprawa przedstawia się w opinii
techników. Zdaniem ich optymalny czas stażu powinien
wynosić 12 miesięcy, a nawet więcej.
Przytoczone dane wskazują, że technicy odczuwają po
trzebę bardziej gruntownego, a w każdym razie dłuższe
go okresu poprzedzającego samodzielną pracę. Inżynierowie
natomiast widzą możliwość szybkiego przejęcia w pełni
dojrzałych obowiązków zawodowych.
Ujawnione w toku badań stanowisko inżynierów-geodetów, co do czasokresu stażu pracy, nie przesądza jednak
tego, że w podanym przez nich — za optymalny — okre
sie, są rzeczywiście w stanie przygotować się do podejmo
wanych nowych trudnych zadań zawodowych, związanych
z samodzielną pracą. Może ono mieć uzasadnienie w zna
nym socjologom pędzie młodych inżynierów do podejmo
wania pracy trudniejszej, ambitniejszej, nie Zrutynizowanej,
pozwalającej jak najszybciej wykazać się wiadomościami
i kwalifikacjami zdobytymi na uczelni, pracy, która swymi
efektami da je możliwość szybkiego potwierdzenia swych
umiejętności zawodowych.
Efekt wstępnego stażu pracy będzie w dużym stopniu
zależał od tego, czy opiekun stażysty z ramienia zakładu
pracy będzie się nim rzeczywiście interesował i udzielał
swej pomocy. Jak twierdzą badani stażyści, w ich przy
padku opiekunowie ci raczej wywiązywali się ze swych
obowiązków. Mówi o tym 68% inżynierów i 64% techni
ków. Opieka ta polegała na przeprowadzaniu konsultacji
i wyjaśnianiu niejasności związanych z wykonywaniem
robót, organizowaniu zatrudnienia w różnych działach pro
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dukcji, interesowaniu się na bieżąco przebiegiem stażu
i postępami stażystów itp.
Są jednak wypowiedzi oceniające bardzo negatywnie ro
lę opiekuna. Piszą między innymi: „dostaję pracę mecha
niczną, polegającą na przykład na przepisywaniu tabel;
często nie dostaję nic do roboty; siedzę i nudzę się całe
8 godzin”. Występują i takie wypowiedzi: „do tej pory
nie wiem, kto był opiekunem stażystów”.
Przy stosunkowo pozytywnej ocenie opiekunów stażu
wyłania się więc problem (na tle wypowiedzi z tej opieki
niezadowolonych) tak właściwego doboru osób, które mają
spełniać podobną funkcję, jak i należytego sprecyzowania
ich obowiązków wynikających z tytułu tej opieki.
Analizę pracy osób i instytucji powołanych do opieki
nad stażystami mogą uzupełnić dane na temat pomocy
udzielanej młodym geodetom przez koła zakładowe SGP.
Za niepokojące zjawisko można uznać, że tylko 4% inży
nierów wskazuje na jakiekolwiek kontakty z kołem i po
moc z jego strony. Wśród techników żaden z badanych nie
wspomina o zainteresowaniu się koła zakładowego SGP
sprawami stażystów.
7. Propozycje respondentów odnośnie do zmian w organiza
cji i przebiegu stażu

Badani inżynierowie wysunęli następujące propozycje:
„stażysta powinien poznać pełny asortyment robót prowa
dzonych w przedsiębiorstwie, przechodząc kolejno wszyst
kie działy”; „stworzenie takiej atmosfery w zakładzie pracy,
która nie pozwoli stażyście czuć się intruzem”; „skrócenie
stażu pracy przy zwiększeniu jego efektywności”; „program
stażu powinien być ściśle przestrzegany”; „podciąganie sta
żystów bardziej pod wykonawców niż pod pomiarowych”;
„zorganizować staż w taki sposób, aby stażyści nie słu
żyli jedynie do zatykania dziur przy robotach termino
wych”.
Technicy na ogół postulują: „większą opiekę nad staży
stami”, „dłuższe czasowo uczestniczenie w pracach polowych”: „skracanie lub przedłużanie czasokresu stażu w za
leżności od postępów w pracy”.
O ile inżynierowie proponują raczej urozmaicenie stażu
drogą powierzania stażystom prac o dużym stopniu samo
dzielności oraz jego skrócenie, o tyle technicy domagają
się większej opieki i dłuższego, stopniowego wdrażania do
samodzielnej pracy.
Ocena stażu pracy nie może pominąć kwestii egzaminu
stażowego. Wymagania stawiane na tym egzaminie jako
adekwatne do programu i przebiegu stażu ocenia pozytyw
nie 61o∕o inżynierów i 41% techników. W szerszych wypo

wiedziach i uwagach na ten temat najczęściej powtarza się
pogląd o niekorzystnej przewadze sprawdzianów teoretycz
nych nad praktycznymi. Taka forma egzaminu może da
wać pewną przewagę inżynierom będącym na wyższym
poziomie przygotowania teoretycznego niż technicy.
Ocena przebiegu i efektów stażu przez samych absol
wentów wiąźe się bezpośrednio z tym, jak widzą perspek
tywę awansu zawodowego po odbyciu stażu. Ogólnie można
powiedzieć, że wyrażone na ten temat opinie świadczą
o braku uświadomienia sobie i sprecyzowania tych per
spektyw. Odpowiedzi typu „nie ma możliwości innej niż
finansowa”; „żadnych”; „nie widzę perspektyw” itp.,
świadczą, że badanym stażystom nie przedstawiano prak
tykowanych w ich zakładach zasad i kryteriów awanso
wania, a zarazem o niedocenieniu jednego z najistotniej
szych elementów zachęty do pracy. Warto przytoczyć opi
nie socjologa A. Sarapaty na ten temat: „do szeroko ro
zumianego awansu dąży większość pracowników. Równo
cześnie awans pracownika jest uważany za formę oceny
jego pracy i postawy oraz wyraz zaufania, jakim się go
darzy. Kryteria awansu wpływają w sposób niejedno
krotnie decydujący na atmosferę w środowisku pracy, na
postawę pracowników wobec pracy” [3].
8. Uwagi końcowe

Przedstawione powyżej opinie respondentów na temat
wstępnych stażów pracy nie pretendują do miana wyczer
pujących to zagadnienie i stąd też nie stanowią podstawy
do szerszych uogólnień. Autorzy starali się zwrócić uwagę
na niektóre sprawy związane z tym zagadnieniem w celu
podjęcia dyskusji przez szersze grono geodetów. Wśród
tych spraw są takie, które pomimo krytycznej oceny przez
respondentów w chwili obecnej są trudne do załatwienia
ze względu na obowiązujące przepisy prawne, na przykład
czasokres stażu, wynagrodzenia itp. Jednak większość
z istniejących nieprawidłowości może i powinna znaleźć
realne rozwiązanie. Dotyczy to w szczególności polepszenia
strony organizacyjnej związanej ze stażem, właściwej
współpracy pomiędzy szkołą a zakładem pracy, odpowied
niej opieki nad stażystami i szereg innych.

LITERATURA
1. J. B u g ɪ e 1 — Adaptacja i pozycja społeczno-zawodowa wy
chowanków AGH w przemyśle. PWN. Kraków 1970
2. Z. Sufin — Kultura pracy. Wyd. CRZZ. Warszawa 1968
3. A. Sarapata — Problem awansu zawodowego. W pracy
zbiorowej „Socjologiczne problemy przedsiębiorstwa przemysło
wego. Wyd. CRZZ. Warszawa 1965

Mgr STANISŁAW WRZOCHOL, inż, SŁAWOMIR DAWIDZIUK

UKD 631.16.631.4.333.013.6

Warszawa — Białystok

Sposób przeprowadzania szacunku gruntów przy ich scalaniu
oparty na wartości bonitacyjnej i przydatności rolniczej gleb
z uwzględnieniem czynników ekonomicznych
1. Wstęp

Z wielu kierunków praktycznego działania zmierzającego
do podniesienia produkcji rolnej, na jedno z pierwszych
miejsc wysuwają się prace geodezyjne o charakterze prze
obrażeniowym, wśród nich czołowe miejsce zajmują dziś
scalenia i wymiana gruntów.
Uzyskanie optymalnego efektu prac wykonanych w tej
dziedzinie wymaga kompleksowego ujęcia procesu scale
niowego oraz udoskonalenia i skrócenia cyklu produkcyj
nego tych prac.
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Planowa i systematyczna działalność resortu rolnictwa
umożliwia nie tylko należyte i terminowe wykonanie tak
trudnego i skomplikowanego zadania, lecz pozwala również
na przyśpieszenie tempa tego rodzaju prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych oraz na potanienie kosztów ich re
alizacji, w drodze doskonalenia i upraszczania dotychczaso
wych zasad i techniki scalania gruntów. Takich udoskona
leń i uproszczeń dokonano między innymi w przeprowa
dzaniu szacunku porównawczego gruntów poddawanych
scaleniu i w opracowywaniu rejestrów poscaleniowych,

Tablica 1. Współczynniki przeliczeniowe wartości bonitacyjnej (klasy) i przydatności rolniczej (kompleksy) dla gruntów ornych

Klasa bonitacyjna

I

Przedziały współczynników dla
klas bonitacyjnych

Współczynniki przeliczeniowe w rozbiciu na klasy bonitacyjne i kompleksy

K-I

K-2

K-3

K-4

0,90

0,90-0,80

IIIa

0,80-0,70

0,80

IIIb

0,70-0,60

0,70

K-8

K-9

K-14

RN

IVa

0,70

0,75

0,70

0,60-0,45

0,50

0,60

IVb

0,45-0,30

0,40

V

0,30-0,20

0,30

VI

0,20-0,10

RZ-VI
PsZ-VI

0,10-0,05

0,65
0,50
0,40

0,35

0,25

0,30

0,15

0,55

0,50

0,45

0,35

0,30

0,25

0,20

0,20

0,15

0,10

0,05

<0,05

Wiadomo jest, że podjęcie prac scaleniowych było po
przedzone wykonaniem przez służbę geodezyjno-urządze
niową i agrotechniczną na terenie całego kraju poważnych
prac geodezyjno-klasyfikacyjnych, dotyczących: sporządze
nia podkładów geodezyjnych, przeprowadzenia gleboznaw
czej klasyfikacji gruntów i założenia ewidencji gruntów,
a ostatnio — opracowania map glebowo-rolniczych i anek
sów do tych map. Stanowi to podstawowy i zasadniczy
etap przygotowawczy do prac geodezyjno-urządzeniowych
zmierzających do poprawy warunków i efektywności go
spodarowania rolniczego zarówno w gospodarce uspołecz
nionej jak i indywidualnej.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jednym
z warunków uzyskania odpowiednich efektów gospodaro
wania jest pełne wykorzystanie zarówno bogatej treści glebowo-bonitacyjnej, zawartej w dokumentacji uzyskanej
z gleboznawczej klasyfikacji gruntów jak i treści glebowo-rolniczej uwidocznionej na mapach glebowo-rolniczych.
Dokumentacja ta w obecnych scaleniach powinna stanowić
podstawę przeobrażania wadliwej struktury gospodarstw
rolnych, przyczyniając się do zmniejszenia zakłóceń w rol
niczym procesie produkcyjnym.
szacunku

N

0,85
0,65

2. Nowa koncepcja
scalanych

K-7

K-6

1,00

1,00

II

N

K-5

porównawczego

jednolitych zasad i materiałów, które dostarcza gleboznaw
cza klasyfikacja gruntów i kartografia glebowo-rolnicza
oraz na rozdzieleniu czynników glebowo-przyrodniczych od
czynników ekonomicznych i na określeniu wpływu tak jed
nych jak i drugich na ustalenie wartości szacunkowej
gruntów scalanych.
Do czynników glebowo-przyrodniczych zaliczono: wartość
bonitacyjną gleby (klasa bonitacyjna) i przydatność rolni
czą (kompleks przydatności rolniczej gleb).
Różnice między wartością bonitacyjną a przydatnością
rolniczą gleb zostały już szczegółowo omówione w artykule
„Sposoby wykorzystania dokumentacji z gleboznawczej
klasyfikacji gruntów przy pracach scaleniowych i wymien
nych” (PG nr 8 i 9 z 1970 r.).
W oparciu o dotychczasowe wyniki badań zależności
między jakością gleby a wielkością produkcji oraz innych
badań teoretycznych i praktycznych w zakresie gospodarki
indywidualnej, a także na podstawie analizy klas bonita
cyjnych gruntów i przydatności rolniczej gleb w zależności
od rodzaju kompleksu, opracowano stałe współczynniki
W1 określające wpływ czynnika glebowo-przyrodniczego na
szacunek porównawczy gruntów scalanych dla gruntów
ornych (tabl. 1) oraz dla użytków zielonych (tabl. 2).

gruntów

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie
nowego sposobu przeprowadzania szacunku porównawczego
gruntów dla potrzeb scalania gruntów, wykonywanego w
oparciu o przepisy ustawy z 24.1.1968 r. o scalaniu i wy
mianie gruntów (Dz. U. nr 3, poz. 13).
Szacunek porównawczy gruntów jest to jeden z naj
trudniejszych, a zarazem najważniejszych elementów pro
cesu ich scalania, ponieważ stanowi podstawę wydzielania
Poscaleniowych ekwiwalentów zamiennych. Z praktyki wy
nika, że dobrze przeprowadzony szacunek porównawczy
gruntów scalanych to podstawowy warunek powodzenia
całego scalenia.
Stosowane dotychczas zasady szacunku porównawczego
gruntów, wobec braku szczegółowego sprecyzowania sposo
bu jego przeprowadzania, stanowią jedynie wskazówki me
todyczne, które w praktyce dopuszczają swobodną ocenę
wpływu takich czynników jak: glebowo-przyrodniczego
i ekonomicznego, pomijając mapy glebowo-rolnicze; wyma
gają jednocześnie wykonania zbędnych i kosztownych
czynności terenowych.
Obowiązujące zasady kartografii gleb oparte są na naj
nowszych zdobyczach wiedzy w dziedzinie gleboznawstwa.
Z zasad tych wynika, że w wielu przypadkach te same
klasy gruntów mogą mieć różną przydatność rolniczą.
Przykładowo grunt orny klasy IVb może występować aż
w pięciu następujących kompleksach przydatności rolni
czej: pszennym wadliwym, żytnio-ziemniaczanym dobrym,
źytnio-ziemniaczanym słabym, zbożowo-pastewnym moc
nym, zboźowo-pastewnym słabym. Świadczy to o tym, że
podstawowe kryterium dotychczasowego szacunku gruntów
(klasa bonitacyjna) nie wyczerpuje problemu, ponieważ nie
określa najistotniejszego elementu szacunku porównawcze
go gruntów, to jest przydatności rolniczej gleby.
Koncepcja oparcia szacunku porównawczego gruntów
scalanych na wartości bonitacyjnej i przydatności rolniczej
gleb, polega na przyjęciu jako podstawy takiego szacunku

Tahlica 2. Współczynniki przeliczeniowe wartości bonitacyjnej (klasy) i przydatcości ro
niczej (kompleksy) dla użytków zielonych
Kompleks

Iz — użytki zielone
bardzo dobre i dobre

2z — użytki zielone
średnie

3z — użytki zielone
słabe

\

Klasa

I

1,00

II

0,90

III

0,70

IV

0,45

V

0,25

VI

0,15

Uwaga. W przypadku niedoboru użytków zielonych na danym terenie oraz dużego
zapotrzebowania na te użytki można podnieść powyższe współczynniki proporcjonalnie
w odniesieniu do klas i kompleksów według uznania rady scaleniowej (najlepiej według
ustaleń zebrania uczestników* scalenia).

Do czynników ekonomicznych zaliczono przede wszyst
kim: odległość i dogodność dojazdu do poszczególnych pól
oraz wynikające stąd obciążenie produkcji kosztami trans
portu. Wielkość współczynnika ekonomicznego W2 określo
no w oparciu o analizę kosztów transportu mechanicznego
i konnego różnego rodzaju płodów rolnych z 1 ha użytków
rolnych, w zależności od oddalenia gruntów od siedlisk
i od wartości uzyskanej produkcji.
W odróżnieniu od dotychczasowych zasad, zamiast na
dawania konturom klas gruntów umownych wartości sza
cunkowych, proponowany sposób wprowadza zasadę nada
wania konturom klasyfikacyjnym wartości szacunkowej,
zależnie od ich klasy bonitacyjnej i przydatności glebowo-rolniczej z jednej strony i warunków ekonomicznych —
z drugiej. Według proponowanego sposobu — przeprowa
dzenie szacunku porównawczego gruntów scalanych spro
wadza się do nadania poszczególnym konturom klasyfika
cyjnym wartości szacunkowej na podstawie tablicy 1 —
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dla gruntów ornych i tablicy 2 — dla użytków zielonych
cyjnych w rozpiętości umożliwiającej wyodrębnienie zróż
oraz do ustalenia dla poszczególnych kompleksów współ
nicowanych wartości poszczególnych klas.
czynnika ekonomicznego W2 według zasad podanych w
Przy określaniu tej rozpiętości dla wszystkich klas,
dalszej części tego artykułu, z jednoczesnym ograniczeniem
wykorzystano Wspolczynniln bonitacji gleb: Μ. Strzemczynności terenowych. W ten sposób ostateczną wartość
skiego, J. Dzieżyca, E. Dworeckiego, Instytutu Geodezji
szacunkową dowolnego elementu powierzchniowego w kon
i
Knrtografii oraz współczynniki przeliczone w oparciu
turze lub konturu klasyfikacyjnego wyznacza zależność:
o przyrosty globalnej produkcji roślinnej według: W. Swidzińskiego, K. Bentlewskiej, a także przyrostu norm prze
Wp = P X W1X W2
ciętnego przychodu szacunkowego w myśl rozporządzenia
Rady Ministrów z 11.IV.1963 r. Natomiast rozpiętość współ
gdzie:
czynnika przeliczeniowego W1 w klasach bonitacyjnych, za
Wp — wartość szacunkowa dowolnego elementu powierzch leżnie od kompleksu rolniczej przydatności gleb, ustalono
niowego w konturze lub konturu klasyfikacyjnego, w drodze analizy wzajemnych powiązań klas gruntów i
kompleksów rolniczej przydatności gleb.
P — powierzchnia tegoż elementu lub konturu,
W wyniku rozważań teoretycznych i po konfrontowaniu
W1 — stały współczynnik glebowo-przyrodniczy,
proponowanych wielkości współczynników W1 z szeroką
W2 — współczynnik ekonomiczny.
opinią geodetów i rolników, opracowano tablicę określają
cą wielkości współczynników W1 w zależności od klas bo
(Przyjmując W1 × W2 = W0 otrzymujemy wzór powyższy w
nitacyjnych i kompleksów rolniczej przydatności gleb, dla
postaci: Wp = P × Wo, gdzie W0 — wartość jednostkowa
celów szacunku porównawczego gruntów scalanych doko
1 ha w danej klasie).
nywanego według powyższego sposobu.
Opisany sposób przeprowadzania szacunku porównaw
Praktyczne zastosowanie tego współczynnika jako ele
czego gruntów scalanych jest prosty w praktycznym zasto
mentu składowego szacunku porównawczego gruntów we
sowaniu i zrozumiały dla uczestników scalenia; pozwala
dług zależności:
zarówno na wykorzystanie istniejących danych powierzch
W0 = W1 × W2
niowych, jak i na sporządzenie szczegółowego rejestru bez
pośrednio po scaleniu według gleboznawczej klasyfikacji
sprowadza się do ustalenia wartości szacunkowej dla każ
gruntów. Poza tym sposób ten wprowadza nową technolo
dego konturu klasyfikacyjnego, zależnie od klasy bonitacyj
gię uniezależniającą wykonanie czynności szacunkowych od
nej i od kompleksu rolniczej przydatności gleb, oddzielnie
pogody i od pory roku, jak i od subiektywnego podejścia
dla gruntów ornych i użytków zielonych współczynnika
ze strony wykonawcy prac scaleniowych.
W1 w oparciu o opracowane tablice 1 i 2.
Dla jasności podaje się oznaczenia skrótów użytych
w tablicy 1, określających kompleksy rolniczej przydatno
3. Stały współczynnik glebowo-przyrodniczy W1
ści gleb:
Jak już wspomniano, w wyniku przyjęcia zasad określo
K-I — kompleks pszenny bardzo dobry,
nych przepisami w zakresie kartografii gleb, zachodzi czę
K-2 — kompleks pszenny dobry,
sto zjawisko występowania tej samej klasy bonitacyjnej
K-3 — kompleks pszenny wadliwy,
gruntów lub jej części w różnych kompleksach przydatno
K-4 — kompleksżytni bardzo dobry, czyli pszenno- żytni,
ści rolniczej gleb. Oznacza to, że te same klasy zależnie od
właściwości fizykochemicznych, a w szczególności od skła
K-5 — kompleks żytni dobry,
du mechanicznego, stosunków wodnych itp., w wielu przy
K-6 — kompleks żytni słaby,
padkach posiadają różną przydatność rolniczą, a co za tym
K-7 — kompleks żytni najsłabszy, czyli żytnio-łubinoidzie powinny mieć różną wartość szacunkową przy sca
wy,
laniu gruntów.
K-8 — kompleks zboźowo-pastewny mocny,
K-9 — kompleks zbożowo-pastewny slaby,
Wniosek ten sam przez się sugeruje przyjęcie zasady
K-14 — gleby orne przeznaczone pod użytki zielone,
szacowania gruntów (w odniesieniu do elementów powierz
RN — rola i pastwiska pod zalesienie (RZ-VI i PsZ-VI)
chniowych gleboznawczej klasyfikacji) z uwzględnieniem
N — nieużytki.
ich przydatności rolniczej ustalonej na podstawie danych
Szczegółowej charakterystyki poszczególnych komplek
kartografii gleb oraz wykorzystania zawartych w materia
sów rolniczej przydatności gleb w niniejszym artykule nie
łach kartograficznych informacji dla potrzeb scalania grun
tów.
podaje się, gdyż można ją znaleźć w każdej dokumentacji
gleboznawczo i rolniczo-kartograficznej, instrukcji o spo
Dla, określenia wzajemnej zależności pomiędzy klasami
rządzaniu map glebowo-rolnnczych, a także w popularnej
gruntów a uzyskiwaną z nich produkcją wykorzystano
literaturze fachowej.
aktualnie dostępną w literaturze, dotyczącą badań tego
zjawiska tablicą 3, przyjmując współczynniki klas bonitaTabliea 3

4. Współczynnik ekonomiczny W2, jego wielkość i zastoso
wanie

Ze względu na to, że decydujący wpływ na wielkość
współczynnika ekonomicznego wywiera odległość działki
(pola) od osiedla i związany z tą wielkością transport, dla
określenia wielkości współczynnika W2 przyjęto kalkulację
transportochłonności w oparciu o normy pracy ciągnika
URSUS przy transporcie z 1 ha użytków rolnych, zależ
nie od odległości i rodzaju uprawy (według R. Manteuffla)
oraz kalkulację efektywności transportu konnego w gospo
darce indywidualnej.
Z analizy obciążenia 1 ha użytków rolnych transportem
w oparciu o dochód brutto i koszty transportu mechanicz
nego w przedziałach ca 500 m (tablica 4) wynika, że bez
Tablica 4

Rodzaj
uprawy

4 zboża
Ziemniaki
Buraki
Łąki
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Dochód
brutto
z 1 ha
w zł

6 300
19 200
21 000
5 000

Odległość w metrach
500
Koszt
trans.
288
1088
1332
180

1000
%

4,6
5.6
6,3
3,6

Koszt
trans.

540
1755
2331
315

11500
%

Koszt
trans.

8,6
9,1
11,1
6,3

729
2250
3024
342

2000

%

Koszt
trans.

%

11,6
11,7
14,4
8,6

864
2520
528
513

13,7
13,1
16,8
10,3

względna wielkość obciążenia transportem każdej uprawy
rośnie w miarę zwiększania się odległości, jednak dyna
mika tego wzrostu maleje.
Podobnie kształtuje się obciążenie 1 ha użytków rolnych
transportem mechanicznym w odniesieniu do struktury za
siewów typowej dla wielokierunkowej gospodarki indywi
dualnej.

W transporcie konnym istotny wpływ na jego efek
tywność wywiera przede wszystkim czas produkcyjny rol
nika stracony na przejazdy oraz czas zużyty na za- i rozła
dunek. Uproszczona analiza tego zjawiska (tablica 5), od
niesiona do transportu na odległość 1 km, w trzech wa
riantach zużycia czasu na za- i rozładunek przy założeniu
8 godz. pracy dziennie i średniej szybkości pojazdu 6 km/
/godz. wskazuje na wyraźny spadek efektywności trans
portu konnego w miarę wzrostu odległości i skracania cza
su postoju.
Uwzględniając zatem spadek efektywności transportu
konnego dla kolejnych stref odległości oraz szereg innych
mniej istotnych czynników, można określić wielkość współ
czynnika W2 dla stref odległościowych w odstępach co
1 km, jak niżej: (tablica 6).
Tablica 6

Odległość od zabudowy
w metrach

W,

Rodzuj
uprawy

Zboża
Ziemniaki
Buraki
Łąka

Procentowy udział
w strukturze zasiewów
Wariant

I

II

60
15
5
20

50
20
10
20

Rys. 1. Obciążenie 1 ha upraw
polowych transportem mecha
nicznym według obowiązują
cych cen skupu płodów i
usług

Z przedstawionego wykresu (rys. 1) wynika, że efek
tywność transportu mechanicznego rośnie wraz ze wzro
stem odległości i udziału upraw okopowych. Zjawisko to,
podobnie zresztą jak i spadek dynamiki wzrostu obciąże
nia produkcji kosztami transportu mechanicznego, jest
konsekwencją oczywistej zależności jaka zachodzi pomię
dzy czasem postoju (załadunku i rozładunku) i rzeczywi
stym czasem przejazdu.
Koszt transportu mechanicznego w przeliczeniu na 1 ha
użytków rolnych nie jest adekwatny w stosunku do fak
tycznego obciążenia gospodarstwa indywidualnego trans
portem konnym i nie uwzględnia straty czasu produkcyj
nego rolnika, sugeruje jednak wielkość współczynnika W2
dla obszaru bezpośrednio przyległego do osiedla, która dla
strefy odległej od osiedla w granicach 500—1500 m powin
na różnicować wartość szacunkową w granicach 10"/o, co
odpowiada wielkości współczynnika 0,90.
_ abJica 5
T

Od
leg
łość
w kin
1
2
3
4
5

Efektywność transportu konnego
Czas postoju 0,5 godz. | Czas postoju 1 godz.

Ilość 1 Współczynnik
rajdów i efektywności

9,8
6,9
5.3
4,4
3,7

1,00
0,70
0,54
0,45
0,37

' Czas postoju 1,5 godz.

Ilość ¡ Współczynnik
Ilość I Współczynnik
rajdów efektywności | rajdów efektywności
6,0
4,8
4,0
3,4
3,0

1,00
0,80
0,66
0,57
0,50

4,4
3,7
3.2
2,8
2,5

1,00
0,84
0,73
0,63
0,57

Do
500

1,0

500
1500

1500
2500

2500
3500

3500
4500

4500
5500

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

Ustalenie zasięgu stref ekonomicznych nie może być
jednak szablonowe. W zależności od konkretnej sytuacji
poza położeniem osiedla należy również brać pod uwagę
lokalizację przyszłego ośrodka produkcyjnego projektowa
nego gospodarstwa Wielkotowarowego, miejsce wydziele
nia ekwiwalentów różniczan i zwartych kompleksów grun
tów PFZ, a także rzeczywiste odległości kompleksów od
ciętych przeszkodami jak: kanały, rzeki, tory kolejowe itp.
W przypadku małych obiektów (do 100 ha), w których
osiedle położone jest w centrum obszaru scalenia należy
przyjąć W0 = W1. Można również zrezygnować ze współ
czynnika W2 w każdym przypadku, jeżeli wyrazi na to
zgodę większość uczestników scalenia.
Za pomocą współczynnika ekonomicznego W2 jako zmien
nego czynnika szacunku gruntów można również uwzględ
niać inne istotne elementy nie znajdujące odzwierciedlenia
w klasyfikacji gruntów i w pracach kartograficznych.
W szczególnych przypadkach, na żądanie uczestników sca
lenia, można również uwzględniać uprzedzenie rolników
do wskazanego przez nich miejsca (konturu) — przez
utworzenie w strefie enklawy, przyjmując dla tej enklawy
współczynnik W2 (wyższy lub niższy) z przyległej strefy.
Zmienny charakter współczynnika W2 pozwala więc na
uwzględnianie nie tylko odległości pól od ośrodka gospo
darczego lub osiedla, lecz także innych ważnych z punktu
widzenia uczestników scalenia elementów, a przy tym
wprowadza niezbędną elastyczność przy ostatecznym nada
waniu szacunkowej wartości jednostkowej poszczególnym
konturom gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach
kompleksów rolniczej przydatności gleb, według przyjętej
reguły W0 = W1 X W2.
Przy określaniu szacunkowej wartości jednostkowej Wo
nie należy jednak traktować wykreślonej na mapie linii
zasięgu strefy jako ostatecznej linii podziału konturów.
W każdym przypadku należy dążyć do zaliczania całych
konturów (wyłączając obszarowo duże) do jednej z sąsia
dujących z sobą stref. Ostateczny przebieg linii rozgrani
czającej strefy powinien być jednak uzgodniony z uczestni
kami scalenia.
5. Kolejność czynności przy szacunku porównawczym grun
tów scalanych

Aktualna, a zarazem zgrana z klasyfikacją gleboznawczą
i gruntem mapa glebowo-rolnicza, w odróżnieniu od do
tychczas stosowanych zasad szacunku porównawczego
gruntów scalanych, pozwala na kameralne przygotowanie
nie tylko koncepcji szacunku porównawczego gruntów, lecz
także na kameralne nadanie poszczególnym konturom
ostatecznej wartości jednostkowej.
Zwykła ostrożność oraz zrozumiała potrzeba ścisłej
współpracy geodety z uczestnikami scalenia nie pozwala
jednak na wykonanie tej czynności w oderwaniu od obiek
tu i zainteresowanych; umożliwia jednak przygotowanie
projektu takiego szacunku, dając doskonały materiał do
dyskusji i konfrontacji z gruntem.
W tych warunkach zakres czynności przy dokonywaniu
szacunku porównawczego gruntów scalanych sugeruje na
stępującą ich kolejność:
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1. Zapoznanie się geodety z treścią aktualnej mapy glebowo-rolniczej obszaru scalenia oraz oznaczenie na bez
barwnej kopii tej mapy współczynników W1.
2. Wniesienie na kopię tejże mapy zasięgu stref odległoś
ciowych, odniesionych do skrajnych punktów osiedla
(ośrodka) w odstępach: 500 m dla strefy o współczynniku
1,0 i około 1000 m dla stref pozostałych, oraz wpisanie
wartości współczynnika W2 dla każdej strefy (patrz sche
mat mapy szacunku gruntów).
3. Przeprowadzenie ogólnego zebrania uczestników sca
lenia w celu:
omówienia przyjętych zasad szacunku gruntów oraz wy
jaśnienia wpływu poszczególnych czynników W1 i W2 na
jednostkową wartość szacunkową W0.
— ustalenia opinii uczestników scalenia w odniesieniu
do proponowanych wielkości współczynnika W2 dla każ
dej strefy, zaliczenia do określonej strefy konturów poło
żonych na granicy stref, a także celem wysłuchania zgła
szanych wniosków wynikających ze specyfiki obszaru i in
nych okoliczności.
4. Konfrontacja zasięgu stref konturów klasyfikacyjnych
i proponowanych współczynników W1 i W2 z gruntem,
przy udziale zespołu, o którym mowa w § 11, ust. 1 roz
porządzenia Rady Ministrów z 1.III.1968 r. oraz poczynienie
niezbędnych zmian i ostateczne uzgodnienie projektu sza
cunku porównawczego gruntów scalanych.
5. Sporządzenie mapy szacunku gruntów na kopii mapy
ewidencyjnej, sporządzenie protokołu z dokonanego sza
cunku porównawczego gruntów oraz oznaczenie wartości
jednostkowej W0 (z dokładnością do 3 znaków dziesiętnych)
na mapie scalenia gruntów.
6. Zapoznanie uczestników scalenia z wynikami przepro
wadzonego szacunku oraz wykonanie pozostałych czynno
ści zgodnie z § 54 instrukcji nr 141 Ministra Rolnictwa
z 20.VII.1968 r.
6. Ułożenie rejestru przed scaleniem

Przyjmując za punkt wyjścia ustawowy obowiązek peł
nego wykorzystania aktualnej ewidencji gruntów dla okre
ślenia własności lub samoistnego posiadania przed scale
niem (art. 10 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów) oraz
zasady postępowania określone w rozdziałach II i III in
strukcji nr 141 Ministra Rolnictwa, należy brać pod uwagę
3 następujące warianty uzyskania wartości szacunkowej
gospodarstw przed scaleniem:
1) bezpośrednie wykorzystanie aktualnego rejestru grun
tów (§ 21 instrukcji);
2) zaktualizowanie i wykorzystanie rejestru pomiarowo-klasyfikacy jnego ;
3) sporządzenie nowego rejestru lub zestawienie gospo
darstw przed scaleniem.
Za bezpośrednim wykorzystaniem zaktualizowanych do
kumentów ewidencji gruntów przemawiają między innymi:
oszczędność nakładu pracy i oszczędność papieru, możli
wość skrócenia czasu i trwania najbardziej uciążliwych
i pracochłonnych czynności, obniżka kosztów własnych itp.
W pierwszym przypadku należy wykorzystać fakt, że
obecny pionowy układ rejestru gruntów oraz wystarczająca
ilość miejsc przeznaczonego na zapis poszczególnych ele
mentów powierzchniowych (klas) w pełni pozwala na uzu
pełnienie treści rejestru danymi dotyczącymi ich wartości,
w formie dodatkowego wpisu opartego o wyniki oblicze
nia wartości szacunkowej gruntów. W przypadku, gdy na
powierzchnię określonej działki składać się będzie kilka
elementów powierzchniowych tej samej klasy o różnej
wartości jednostkowej — dodatkowy wpis powinien doty
czyć łącznej wartości klasy wykazanej w rejestrze.
Po podsumowaniu powierzchni i wartości poszczególnych
jednostek rejestrowych (gospodarstw), dla dalszych prac
scaleniowych należy sporządzić wykaz (rejestr) szacunku
porównawczego gruntów według wzoru stanowiącego za
łącznik nr 2 do instrukcji nr 141 Ministra Rolnictwa, prze
znaczając na każde gospodarstwo jeden wiersz rejestru.
Uzupełniony elementami wartości szacunkowej, zbilanso
wany rejestr gruntów w praktyce zamknie ewidencję grun
tów danego obrębu, do czasu zastąpienia jej nowym reje
strem gruntów sporządzonym po zakończeniu scalenia.
Jeżeli postępowanie scaleniowe obejmuje tylko część
obrębu, czynności o których mowa wyżej należy wykonać
tylko w odniesieniu do tych jednostek rejestrowych, które
wchodzą do obszaru scalenia. Możliwość wykorzystania
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tego wariantu jest jednak ograniczona. Wiadomo bowiem,
że w przypadkach szczególnie uciążliwej szachownicy z re
guły nie sporządzano rejestrów gruntów, a tylko rejestry
pomiarowo-klasyfikacyjne i zestawienia jednostek rejestro
wych.
Względy, o których wspomniano, przemawiają za potrzebą
wykorzystania istniejących rejestrów pomiarowo-klasyfikacyjnych, które, podobnie jak rejestry gruntów umożli
wiają uzupełnienie ich treści wpisami wartości poszczegól
nych elementów powierzchniowych gleboznawczej klasy
fikacji gruntów. Istotną wadą rejestrów pomiarowo-klasyfikacyjnych jest jednak to, że dokumenty te nie są przed
miotem bieżącej aktualizacji i dlatego wymagają dodatko
wych czynności związanych z wprowadzeniem niezbędnych
zmian.
W danym przypadku (podobnie jak pnzy rejestrze grun
tów) rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny powinien być uzu
pełniony wpisem sumarycznych wartości elementów po
wierzchniowych poszczególnych klas w działce, bez wyka
zywania wartości jednostkowej konturu oraz wartości czę
ści składowych tej samej klasy. Tak uzupełniony rejestr
pomiarowo-klasyfikacyjny może być bezpośrednio wyko
rzystany jako rejestr szacunku porównawczego przed sca
leniem, natomiast dla łatwiejszego operowania danymi
w pracach projektowych można sporząazić dodatkowe ze
stawienie gospodarstw według wzoru nr 2, jak w przypad
ku wykorzystania rejestru gruntów.
Przy sporządzaniu nowego rejestru szacunku porównaw
czego gruntów przed scaleniem i po wykorzystaniu istnie
jących rejestrów (według wariantu 1 i 2) Oibliczenie war
tości szacunkowej gruntów, w tym również elementów
powierzchniowych tej samej klasy, lecz o różnej jednostko
wej wartości szacunku, należy dokonać według zasad okre
ślonych w § 56 instrukcji nr 141 Ministra Rolnictwa, ze
szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanej wartości jed
nostkowej poszczególnych konturów tej samej klasy. Upo
rządkowany rachunek obliczenia powierzchni konturów
szacunkowych w poszczególnych działkach, według klas
gleboznawczych, z uwidocznieniem w sąsiedniej kolumnie
wartości jednostkowej każdego konturu, pozwala na łatwe
uzyskanie zarówno wartości szacunkowej każdego elementu
powierzchniowego, jak i sumarycznej wartości wszystkich
elementów powierzchniowych danej klasy gleboznawczej
w działce.
Rachunek obliczenia wartości szacunkowej powinien
w praktyce zawierać wszystkie elementy powierzchni i ich
wartości niezbędne dla ułożenia rejestru.
Z uwagi na możliwość wystąpienia stosunkowo dużej
ilości konturów o różnej wartości jednostkowej, rejestr
przed scaleniem powinien być sporządzony według klas
gleboznawczych, z łącznym ujęciem powierzchni i wartości
tych klas w działce. Proponowane uproszczenie wynika
z przejściowego charakteru dokumentu, jakim jest rejestr
przed scaleniem oraz z uzasadnionej potrzeby wydatnego
zmniejszenia nakładu pracy na czynności poprzedzające
projekt. Warto przy tym rozważyć dużą możliwość sporzą
dzenia zestawienia gospodarstw bezpośrednio z wykazu
obliczeń.
7. Sporządzenie
scaleniu

rejestru

pomiarowo-klasyfikacyjnego

po

Jednym z istotnych elementów omówionego „sposobu
przeprowadzania szacunku porównawczego gruntów sca
lanych, opartego na wartości bonitacyjnej i przydatności
rolniczej gleb”... jest możliwość sporządzenia rejestru po
scaleniu bezpośrednio w oparciu o elementy powierzchnio
we gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Rejestr taki może
być ułożony w dwojaki sposób:
1) przyjmując za rzecz konieczną uwidocznienie w re
jestrze po scaleniu obok elementów powierzchniowych,
również ich wartości szacunkowych: przez wprowadzenie
zasady zapisu elementów powierzchniowych działek w
układzie poziomo-pionowym (obecnie układ poziomy);
2) wychodząc z założenia, że rachunek projektowania za
wierający obliczone elementy powierzchniowe i ich war
tości stanowi pełnowartościowy dokument narówni z re
jestrem — przez wprowadzenie daleko idących uproszczeń
i ograniczenie zapisu wartości do: wartości działek, po
szczególnych grup i rodzajów użytków gruntowych, a tak
że ogólnej wartości gospodarstwa w użytkach gruntowych
i klasach.
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VT obu przypadkach zapis elementów powierzchniowych
w rejestrze „obecny druk Urg-4 (19-19-1) powinien być po
rządkowany nie według jednorodnych wartości jednostko
wych, lecz według klas gleboznawczych.
Przy ułożeniu rejestru .według wariantu pierwszego
(w układzie poziomo-pionowym) zapis polega na wyod
rębnieniu występujących w działce poszczególnych elemen
tów powierzchniowych tej samej klasy gleboznawczej
i różnej szacunkowej wartości jednostkowej W0.
Potrzeba taka zachodzić będzie w przypadku dużej pla
mistości gleb, gdy kontury klasyfikacji gleboznawczej tej
samej klasy znajdą się w różnych kompleksach przydatno
ści rolniczej gleb, bądź też projektowana działka swym za
sięgiem obejmie te same klasy w różnych strefach odległo
ściowych (współczynnik W2) itp.
Istotną różnicę w stosunku do dotychczasowej zasady
układania rejestru po scaleniu stanowić tu będzie zapis
wartości szacunkowej. W rejestrze, w układzie poziomo-picnowym, pod każdym elementem powierzchniowym na
leży wpisać wartość jednostkową określonego konturu a nie
wartość szacunkową elementu według dotychczasowych za
sad. Wartość szacunkowa sumy elementów w poszczegól
nych użytkach gruntowych powstaje w drodze sumo-mnożenia poszczególnych elementów powierzchniowych przez
ich wartość jednostkową (zapis poziomo-pionowy); nato
miast ogólna wartość poszczególnych klas gleboznawczych
w gospodarstwie powstaje w sposób analogiczny przez
sumo-mnożenie elementów umieszczonych w określonej
kolumnie (klasie). W danym przypadku sprawdzenie ogól
nej wartości gospodarstw następuje przez sumowanie
wspomnianych wyżej sum wartości poszczególnych grup
i rodzajów użytków gruntowych, a wartość tych ostat
nich — przez sumowanie wartości poszczególnych klas.
Przykładowy zapis gospodarstwa w rejestrze po scaleniu
ilustruje uproszczony schemat takiego rejestru. Istotnym
czynnikiem przy układaniu rejestru po scaleniu w przed
stawiony wyżej sposób, jest jednak odpowiednie uporząd
kowanie (przystosowanie) rachunku projektowania. W szcze
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gólności należy wprowadzić dodatkowe oznaczenia elemen
tów powierzchniowych do załącznika nr. 24a instrukcji
nr 141 Ministra Rolnictwa (projektowanie wartości szacun
kowych i obliczenie powierzchni działek), a mianowicie
oznaczenia występujących w danym kompleksie klas we
dług gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Zapis taki powinien zawierać: w liczniku nr konturu
(może to być dotychczasowy nr konturu klasyfikacji gle
boznawczej), rodzaj użytku i klasę, natomiast w mianow
niku — wartość szacunkową 1 ha, na przykład:
74— R- V
0,250
W praktyce przy dużej plamistości gleb może się jednak
zdarzyć, że ilość konturów o różnej wartości szacunkowej
(w tym również tej samej klasy gleboznawczej) nie zmieści
się w przewidzianej ilości kolumn. Dla przejrzystości ra
chunku i dla ułatwienia posługiwania się nim przy ukła
daniu rejestru, brak ten może być uzupełniony przez do
łączenie dodatkowej wewnętrznej wkładki.
Przy układaniu rejestru po scaleniu według wariantu
drugiego należałoby przyjąć zasadę, że elementy powierzch
niowe tej samej klasy gleboznawczej, lecz różnej wartości
jednostkowej szacunku będą w rejestrze wpisywane łącz
nie (jako suma elementów), bez oznaczania wartości jed
nostkowej poszczególnych konturów, natomiast wpisy war
tości w działkach zostaną ograniczone do wartości grup
i rodzajów użytków gruntowych oraz pełnego zapisu suma
rycznego wartości wszystkich elementów powierzchnio
wych w gospodarstwie.
Sporządzony w opisany wyżej sposób rejestr, uporządko
wany według klas gleboznawczych, jest typowym rejestrem
pomiarowo-klasyfikacyjnym, pozwalającym na bezpośred
nie wykorzystanie go do ewidencji gruntów; spełnia wy
mogi przepisów o scalaniu gruntów, a jednocześnie umożli
wia bezpośrednie porównanie stanu posiadania przed- i po
scaleniu nie tylko w odniesieniu do powierzchni gospodar
stwa i jego wartości, lecz także do bonitacji gruntów.
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ALFONS CYWIŃSKI
Koszalin

Udział Zakładu Elektroniczne] Techniki Obliczeniowej
w prowadzeniu ewidencji gruntów
Dane o gruntach służące za podstawę planowania gospo
darczego, wymiaru podatków, dokonywania wpisów w księ
gach wieczystych i zaspokajanie potrzeb gospodarczych,
mogą być oparte wyłącznie na ewidencji. W związku z de
kretem z dnia 2 lutego 1955 r. — o ewidencji gruntów
i budynków, ogłoszonym w Dzienniku Ustaw nr 6, poz. 32,
wydane zostały następujące akty prawne:
— Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Ko
munalnej z 28 czerwca 1955 r. — w sprawie trybu postę
powania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych
objętych ewidencją gruntów i budynków (Dz. U. nr 27,
poz. 159 z 14.VII.1955 r.).
— Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Ko
munalnej z 29.VII.1955 r. — w sprawie wzorów zgłaszania
zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków
(Mon. Pol. nr 71, poz. 894 z 12.VIII.1955 r.).
— Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Ko
munalnej z 13.V.1960 r., w sprawie wprowadzania do ewi
dencji gruntów zmian we władaniu gruntami (Mon. Pol.
nr 46, poz. 222 z 2.VT.1960 r.).
— Zarządzenie ministrów rolnictwa, gospodarki komunal
nej oraz leśnictwa i przemysłu drzewnego z 2 marca 1963 r,.
w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian po
wstałych w wyniku zalesienia gruntów nieleśnych w wy
konaniu decyzji, wydanych na podstawie artykułów 26
i 27 ustawy z 14.VI.1960 r. — o zagospodarowaniu lasów
i nieużytków nie stanowiących własności państwa oraz nie
których lasów i nieużytków państwowych (Dz. U. Μ. Roln.
nr 6 z 20.V.1963 r.).
— Zarządzenie Ministrów rolnictwa i gospodarki komu
nalnej z 20.11.1969 r. — w sprawie ewidencji gruntów
(Mon. Pol. nr 11, poz. 98 z 25.III.1969 r.), określające zasa
dy i sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów
oraz sporządzania wykazów gruntów.
Wymienione akta prawne nakładają poważne obowiązki
na właściwe do spraw geodezji organa prezydiów powiato

wych i miejskich rad narodowych. Efektem prawidłowego
wykonania obowiązujących przepisów oraz właściwego pro
wadzenia ewidencji gruntów jest uzyskanie aktualnego sta
nu powierzchni poszczególnych sektorów gospodarczych, w
użytkach i klasach gruntów w celu maksymalnego wyko
rzystania przez władze i instytucje i tym samym spełnienia
zasadniczej roli, która wyraźnie została określona w punk
cie 2 art. 1 dekretu z 2.II.1955 r.
W załączniku do zarządzenia ministrów rolnictwa i go
spodarki komunalnej z 20.11.1969 r., omawiającym zasady
i sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów oraz
sporządzenia wykazów gruntów, w rozdziale 3 został szcze
gółowo przedstawiony sposób dokonania zamknięcia roczne
go i sporządzenia wykazów gruntów powiatowych, woje
wódzkich i państwowych.
Zamknięciem rocznym obejmujemy następujące czyn
ności:
a) sprawdzenie wszystkich wpływających zgłoszeń zmian,
zbilansowanie ich w zestawieniach przyrostów i ubytków,
b) sporządzenie wykazów gruntów: obrębu, jednostki ewi
dencyjnej, powiatu, województwa i wykazu państwowego.
Zamknięcie roczne, czyli innymi słowami — bilans rocz
ny obrotu ziemią w poszczególnych jednostkach administra
cyjnych dokonuje się raz w roku według stanu na dzień
31 grudnia. A więc raz w roku na podstawie danych uzy
skanych z zamknięcia przeprowadzamy analizę skutków
obrotu ziemią pomiędzy poszczególnymi sektorami gospo
darczymi oraz wyników wykonania w danym roku prac
urządzeniowo-rolnych, i tylko raz w roku możemy służyć
aktualnymi danymi w tym zakresie i to w dość niedogod
nym terminie.
Praktyka ta nie daje pełnego zadowolenia zainteresowa
nym. Nie budzą również zaufania wykazy powierzchni,
gdyż powierzchnie te w określonych terminach poważnie
odbiegają od stanu faktycznego, szczególnie w okresach, w
których następuje rozliczenie w wielu jednostkach gospo
darczych, korzystających z danych ewidencyjnych.
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Wobec takiej sytuacji pozwalam sobie na przedstawienie
możliwości wykorzystania Zakładu Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej w prowadzeniu ewidencji gruntów, a szcze
gólnie przy sporządzaniu wykazów i zestawień powierzchni
w dowolnych terminach, bez absorbowania poważniejszej
ilości ludzi, w sposób umożliwiający kontrolę prawidłowe
go sporządzenia tych wykazów. Należy tu podać, że Zakład
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie dyspo
nuje zestawem maszyn ODRA 1103 — tabulator — SOEM —
TRON — 402.
I.Założenia podstawowe

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych i pod
porządkowane mu biura powiatowe, oprócz wykorzystania
prac specjalistycznych prowadzą rejestry gruntów, które
są dokumentami stanu posiadania ziemi w ręku poszcze
gólnych użytkowników, zwanych dalej „jednostkami reje
strowymi”. Administracyjnie grunty w województwie dzie
lą się na powiaty, powiaty na gromady, gromady na obrę
by, obręby na jednostki rejestrowe. Dla każdej jednostki
rejestrowej przeznaczony jest formularz, na którym w spo
sób szczegółowy podana jest informacja o ilości gruntów
w poszczególnych rodzajach użytków w rozbiciu na klasy.
Każda jednostka rejestrowa jest ponadto zaliczona do
odpowiedniej grupy ewidencyjnej. Wszyscy użytkownicy zo
stali podzieleni na 17 grup ewidencyjnych. Ilość możliwych
rubryk do wypełnienia dla jednostki rejestrowej wynosi 46.
Wszystkie jednostki rejestrowe należące do jednego obrę
bu tworzą księgę rejestrową, których ilość w skali całego
województwa koszalińskiego wynosi około 1100 sztuk.
Zmiany w księgach rejestrowych są ewidencjonowane na
podstawie aktów prawnych kupna-sprzedaży, decyzji właś
ciwych organów, bądź też na podstawie dokumentów pomiarowo-klasyfikacyjnych.
Biura geodezji, na podstawie tych rejestrów, zobowiąza
ne są do prowadzenia terminowej sprawozdawczości dla
jednostek nadrzędnych oraz sprawozdawczości wyrywko
wej na żądanie władz terenowych.
Sporządzanie zestawień sprawozdawczych nastręcza wie
le trudności na skutek dużej ilości jednostek rejestrowych
i odbywającego się ruchu między nimi. Szczególne trud
ności powstają przy sporządzaniu sprawozdań wyrywko
wych na polecenie władz terenowych. Ilość jednostek reje
strowych w województwie wynosi 67 000, co w połączeniu
z ilością pozycji jednostki rejestrowej daje ich bardzo dużą
ilość.
W przypadku konieczności sporządzenia takiego zestawie
nia w ramach całego województwa, zaangażowanych jest
na ten czas około 50 osób. Treść sporządzanych zestawień
jest następująca:
— wykaz gruntów,
— zestawienie strukturalne grupy VI,
— zestawienie porównawcze,
— wykaz użytków i klas wszystkich gruntów oraz grun
tów użytkowników grup: I, V, VI, IX.
Sposób sporządzania i rodzaj informacji nie jest jednak
stały. Ulega on drobnym, ale istotnym, zależnym od rodza
ju informacji i od układu, zmianom.
Informacja najniższego stopnia występująca w sporzą
dzanych zestawieniach obejmuje obręb w rozbiciu na ro
dzaje użytków i grupy ewidencyjne.

Gdyby zaszła konieczność sporządzenia zestawienia aktu
alnego na dany dzień, na specjalne zlecenie kartoteka
zostanie zaktualizowana na bieżąco. Terminy sporządzania
stałych zestawień zostaną ustalone w specjalnej umowie;
wtedy na zestawieniach będzie podany aktualny stan na
dany termin, bez dodatkowych zleceń na aktualizację.
Najważniejszą pracą będzie sporządzenie kartoteki, ze
względu na ilość kart, jakie trzeba będzie założyć.
W zestawieniach, jakie są sporządzane, informacją naj
niższego stopnia są dane dotyczące obrębu w rozbiciu na
rodzaje i klasy użytków. Dlatego niecelowe byłoby zakła
danie kartoteki dla każdego użytkownika jako odpowied
nika jednostki rejestrowej, gdyż uwzględniając możliwość
wystąpienia informacji w każdej pozycji rejestru, karto
teka składałaby się z około 400 000 kart. Przy tak rozbu
dowanej kartotece wystąpiłyby trudności z jej aktualizacją,
a także ze sporządzeniem zestawień przy jednoczesnym
wzroście kosztów założenia kartoteki i jej opracowywania,
proporcjonalnym do ilości kart.
Założona kartoteka będzie więc stanem najniższych stopni,
jakie występują w zestawieniach, to jest obrębów. W ten
sposób objętość kartoteki zmniejszy się do około 60 000
pozycji kart. W wyniku tego zmniejszy się proporcjonalnie
koszt założenia i opracowań kartoteki, przy jednoczesnym
zwiększeniu szybkości opracowań.
Ponieważ dla założenia kartoteki biura geodezyjne nie
dysponują zestawieniami w wymienionym wyżej układzie,
na podstawie których można by założyć taką kartotekę,
opracowano specjalnie do tego przeznaczony formularz
oznaczony jako formularz — 1 „Zestawienie gruntów dla
obrębu”. Sposób wypełniania tego formularza podany jest
w instrukcji.
Na formularzu, oprócz liczb określających ilości użytków
w poszczególnych klasach, trzeba będzie podać informację
w jednoznaczny sposób podającą, jaki to jest powiat, gro
mada, obręb, oraz do jakiej grupy ewidencyjnej należy
zaliczyć te dane i jaki to jest rodzaj użytków.
Informacja o rodzaju użytków jest konieczna dlatego, iż
na jedną kartę maszynową nie da się zmieścić wszystkich
pozycji występujących w jednostce rejestrowej. Jednostka
rejestrowa podzielona więc została na 9 części podobnych
rodzajów i dla każdej z tych części zostanie sporządzona
jedna karta. Dla celów elektronicznego przetwarzania in
formacji, informacja ta zwana adresem, musi być podana
w postaci numerycznej. Adres będzie się składał z 10 cyfr,
z których 7 pierwszych jest adresem obrębu, zgodnie z in
deksem rejestrów, jakim posługują się obecnie biura geo
dezji przy numeracji ksiąg rejestrowych. Ostatnie trzy będą
podawały cyfrowy kod grupy ewidencyjnej i numer części
zwanej rodzajem użytków.
III. Budowa adresu

Opracowane kody dla poszczególnych części adresu poda
ne są w dalszej części projektu.

Π. Projekt

IV. Indeks rejestrów

W wyniku przeprowadzonej analizy rejestrów i formy
sporządzanych zestawień przez wojewódzkie i powiatowe
biura geodezji i urządzeń rolnych oraz przeprowadzonych
rozmów, zdecydowano zlecić udział w prowadzeniu ewi
dencji gruntów Zakładowi Obliczeniowemu w Koszalinie.
W pierwszej fazie opracowaniu będą podlegały „zestawie
nia gruntów”, a następnie zakres usług i współpraca bę
dzie rozszerzana na dalsze zagadnienia wymienione na
wstępie, w zależności od potrzeb i możliwości. Przebieg
prac, jakie trzeba przy tym podjąć będzie następujący.
Po opracowaniu projektu, powiatowe biura geodezji na
odpowiednich formularzach przedstawią dane, na podsta
wie których sporządzi się kartotekę maszynową gruntów.
Założoną i sprawdzoną kartotekę będzie się w ustalonych
okresach pomiędzy biurami i ZETO (nie dłuższych niż je
den miesiąc) aktualizować na podstawie informacji poda
nej na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu.

Księgi rejestrowe w obecnej chwili, dla lepszej czytel
ności i szybkiego odszukiwania, znakowane są siedmiocyframi indeksem, którego budowa jest następująca:

242

XX

XX

XXX

jwsiał
■

qrθH∖a<laobr⅛b
Ten sposób kodowania z punktu widzenia elektronicznej
techniki obliczeniowej nie budzi zastrzeżeń i wprowadzenie
zmian nie ¡miałoby sensu, tym bardziej że pracownicy biur
przyzwyczaili się do posługiwania się tym indeksem, Dla-

tego postanawia się zachować indeks w takim układzie
i sposobie kodowania, jak to stosuje się do tej pory. Na
leży przy tym zwrócić uwagę, że kody gromad są podpo
rządkowane powiatom, natomiast obręby również powiatom
a nie gromadom, ale zgodne są przez to z kodami obrębów
na dokumentach stanowiących ewidencję gruntów.

Tablica 3. Grupy ewidencyjne
Kod
cyfrowy

V. Kody powiatów

Kody i nazwy poszczególnych gromad i obrębów nie są
wymienione w projekcie ze względu na ich dużą ilość.
W projekcie omówiono zasady budowy indeksu rejestrów,
a kody gromad i obrębów są już opracowane w powiato
wych biurach geodezji (tablica 1).
Tahlica 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kod cyfrowy

Białogard
Bytów
Człuchów
Drawsko
Kołobrzeg
Koszalin
Miastko
Sławno
Słupsk
Szczecinek
Świdwin
Wałcz
Złotów

01
02
02
04
05
07
08
09
11
12
13
14
15

Gromada
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VI. Rodzaje użytków

Dla celów EPD rodzaje użytków w rejestrze podzielono
na 9 części. Ze względu na rodzaj, części te stanowią od
rębne całości. Rozbicie to jest podyktowane ograniczeniem
80-kolumnowej karty perforowanej. Częściom tym nadano
odpowiednie kody cyfrowe (tablica 2).
Tablica 2

Rodzaj użytków

Kod cyfrowy

1

Grunty orne

2

Sady na gruntach ornych

3

Sady na pastwiskach

4

Łąki trwale

1

2

01

Państwowe gospodarstwa rolne resortu rolnictwa
podległe WZ PGR

ɪ

02

Państwowe go spodarstwa rolne resortu rolnictwa —
inne

I

11

Lasy i inne grunty resortu leśnictwa i przemysłu
drzewnego

II

21

Inne państwowe i społeczne gospodarstwa rolne
(grunty nie objęte grupami I, II)

III

31

Grunty państwowe w miastach i osiedlach, przeka
zane w użytkowanie

IVa

32

Grunty państwowe w miastach i osiedlach, prze
kazane w wieczyste użytkowanie

IVb

33

Grunty państwowe w miastach i osiedlach będące
w dyspozycji organów gospodarki komunalnej

IVc

34

Inne państwowe i społeczne grunty nie będące
gospodarkami rolnymi (nie objęte grupami (I-IVc)

IVd

41

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne

42

Kółka rolnicze

51

I ndywidualne gospodarstwa rolne i leśne

Obręb

S 3

5

Pastwiska

6

Grunty leśne zadrzewione

7

Grunty leśne zakrzewione

8

Grunty pod wodami — wody stojące, płynące, rowy

9

Inne — użytki kopalne, drogi, tereny kolejowe,
inne komunikacyjne, zabudowane, nie zabu
dowane, zieleń, tereny różne, nieużytki

Kodów tych będzie się używać do oznaczenia rodzajów
użytków na dokumentach źródłowych, jakimi będą for
mularz — li formularz — 2 oraz na zestawieniach, jakie
będą sporządzane dla biur geodezji. Sposób wypełniania
formularzy w zależności od rodzaju użytków podany jest
w dokładnej instrukcji.
VII. Grupy ewidencyjne

Poszczególne rodzaje użytków ze względu na charakter
użytkowania kwalifikowane są do odpowiednich grup ewi
dencyjnych. Obecnie grupy ewidencyjne mają numery w
zapisie rzymskim. Dla celów EPD należy grupom nadać
kody cyfrowe (tablica 3).

Kod w starym
systemie

Nazwa grupy ewidencyjnej

3

Va

Vb
VI.

VIb

52

Inne grunty indywidualne

61

Ogrody działkowe

71

Państwowy Fundusz Ziemi

81

Państwowe wody i rowy

91

Drogi publiczne i inne drogi będące w powszechnym
korzystaniu

XI

92

Inne tereny komunikacyjne, kolejowe itp. (bez dróg
publicznych)

XII

VII
IX

X

tworzone maszynowe nośniki informacji. Dla pierwszego
etapu będzie to dokument formularz — 1 „Zestawienie
gruntów dla obrębu”, dla drugiego — formularz — 2
„Przekwalifikowanie użytków”.
Formularze te sposobem wypełniania niewiele się różnią,
tak że instrukcja wypełniania dla obydwu będzie taka
sama. To sprowadzenie do jednorodnych dokumentów
zwiększy czytelność informacji wejściowych i zestawień.
IX — 1. Formularz — 1 „Zestawienie gruntów dla obrębu”

Na formularzu tym w etapie zakładania kartoteki ma
szynowej będą podawane dane dla obrębów o ilości użyt
ków w poszczególnych klasach i rodzajach w ramach grup
ewidencyjnych. W jednej pozycji formularza podane będą
ilości użytków dla danego rodzaju użytków, powstałego
z podziału rejestru na 9 części. Jako dane ogólne dla całego
formularza będą kody powiatu, gromady, obrębu i data.

Przykład
Jeżeli wypełniający chce podać stan pastwiska dla obrę
bu 88 w grupie ewidencyjnej Via, a dane są następujące=
— klasa II ·— 15 ha
•— klasa III ■— 25 ha
— klasa IV — 120 ha
— klasa V — nie ma
— klasa VI ■— 6 ha
— Psz
VI — 10 ha
to formularz — 1 wypełni następująco:
1. W danych ogólnych poda powiat, gromadę według ko
dów cyfrowych, do jakiej należy obręb nr 88 i datę wy
pełniania, która będzie mówić, że ten stan jest aktualny
na ten dzień.
Formularz — 1 ,,Zestawienie gruntów dla obrębu”

Powiat..................Gromada ................................ Obręb

Data.........................

VΠI. Dokumenty źródłowe

Dokumenty, jakimi aktualnie są rejestry i wykazy grun
tów nie mogą być w obecnej formie wykorzystane jako do
kumenty źródłowe do tworzenia maszynowych nanośników
informacji. Ponieważ prace będą przebiegały w dwu eta
pach: założenie kartoteki i aktualizacja, proponuje się na
każdy etap osobne dokumenty, na podstawie których będą

Lp.

Grupa ewidcncyjna

Rodzaj
użytków

Ilość
razem

Ilości w klasach lub rodzajach użytków wha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
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2. W pozycji grupa ewidencyjna poda kod cyfrowy gru
py ewidencyjnej VIa na podstawie tabeli kodów grup ewi
dencyjnych. W naszym przypadku „51”.
3. Rodzaj użytków — w kolumnie tej 1-cyfrowy kod
użytków na podstawie tabeli kodów rodzajów użytków.
W naszym przypadku „5”.
4. W kolumnach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — klasy użytków,
jakie występują w danym rodzaju. Sposób wpisywania w
kolumnie w zależności od rodzajów podaje instrukcja.
W naszym przypadku:
w kolumnie 1 — 15
w kolumnie 2 — 25
w kolumnie 3 — 120
w kolumnie 4 — ·—
w kolumnie 5 — 6
w kolumnie 6 — 10
5. Pozycja „razem” — jest sumą ilości w poszczególnych
kolumnach. W naszym przypadku 176 ha.
Uwaga. Nie należy pisać mian ani przecinków lub
kropek. Wszystkie dane są liczbami całkowitymi.
IX — 2. Formularz — 2 „Przekwalifikowanie użytków”

Na podstawie „Zestawienia gruntów dla obrębu” zostanie
sporządzona kartoteka maszynowa w postaci kart perforo
wanych. Kartoteka ta będzie wymagała aktualizacji w okre
sach ustalonych z wojewódzkim i powiatowymi biurami
geodezji.
Dokumentem, na podstawie którego będzie aktualizowa
na kartoteka maszynowa, będzie formularz — 2 „Przekwa
lifikowanie gruntów”. Sposób wypełniania podobny jest
jak przy formularzu — 1, dochodzi tylko dodatkowa infor
macja o rodzaju zmiany. Sposób wypełniania kolumny
„rodzaj zmiany” jest następujący:
— jeżeli zmiana będzie dotyczyła zdjęcia z ewidencji lub
zmniejszenia ewidencji o podane ilości;
— jeżeli zmiana dotyczy zwiększenia stanu o podane
ilości.
Formularz — 2 będzie wypełniany każdorazowo przez
powiatowe biura geodezji, jeżeli zaszła jakakolwiek zmiana
objęta sprawozdawczością, na przykład zmiana klasy grun
tów, rodzaju, grupy ewidencyjnej, obrębu, gromady, po
wiatu, bądź w wyniku przeprowadzenia pomiarów geode
zyjnych i klasyfikacyjnych. Wypełnione formularze w usta
lonym czasie będą dostarczone do ZETO. Z przeprowadzo
nych zmian biura powiatowe otrzymają tabulogramy kon
trolne jako informację o sposobie i wielkości dokonanych
zmian.
Wypełnianie formularza — 2. Jeżeli zaszła zmiana spo
wodowana omówionymi wyżej przypadkami: należy zmianę
tę wpisać do formularza. Zmiany te w większości będą do
tyczyły przekwalifikowania w ramach grup ewidencyjnych
lub klas gruntów, co będzie wymagało jednoczesnego
zmniejszenia pewnych wielkości na karcie w kartotece
i zwiększenia na innej lub na tej samej w przypadku, gdy
zmiana będzie dotyczyła klasy gruntów.
Formularz — 2 wypełnia się w sposób następujący:
1) w rubryce powiat — 2-cyfrowy kod powiatu podany
w dokumentacji,
2) w rubryce gromada — 2-cyfrowy kod powiatu podany
w dokumentacji,
3) w rubryce obręb — 3-cyfrowy kod obrębu podany w
dokumentacji,
4) w rubryce grupa — ewentualnie 2-cyfrowy kod grupy
ewidencji podany w dokumentacji,
5) w rubryce rodzaj użytków 1-cyfrowy kod użytków po
dany w dokumentacji,
6) w rubryce rodzaj zmiany 1-cyfrowy kod rodzaju zmian
podany w dokumentacji. W rubryce tej mogą występo
wać tylko „1” lub „2”, gdzie „1” znaczy zmniejszenie,
„2” — zwiększenie,

7) w rubryce pozostałe — maksimum 6-cyfrowe liczby
określające wielkość zmiany. Jakie wielkości wpisać do
jakich kolumn zależy od rodzaju użytków.
Sposób wpisywania w poszczególne kolumny formularza
dla poszczególnych rodzajów użytków podany jest w in
strukcji w postaci tabeli.
X. Tworzenie nośników informacji
X — 1. Karty G-l. Na podstawie dokumentów źródło
wych, jakimi będą formularz — 1 i formularz — 2, będą
tworzone maszynowe nośniki informacji. W etapie pierw
szym — zakładanie kartoteki na podstawie formularza — 1
będą tworzone karty G-l, które będą kartami stanów w
kartotece. Sposób dziurkowania i sprawdzania kart geode
zyjnych G-I z formularza — 1”.
X — 2. Karty G-2. W celu sprawdzenia zmian w karto
tece będzie się korzystać z dokumentu źródłowego jakim
jest formularz — 2. Na podstawie tego dokumentu będą
dziurkowane karty o symbolu G-2. Na podstawie tych kart
przeprowadzana będzie aktualizacja kartoteki. Karta G-2
różni się od karty G-I tylko tym, że w kolumnie 14 „ro
dzaj zmiany”, za pomocą kodu (1 lub 2) podany będzie
charakter zmiany. W kartach G-I w kolumnie tej będzie
zawsze „0” mówiące, że jest to stan w kartotece. Karty G-2
będą w zasadzie w całości dziurkowane ręcznie.
Będzie tak dlatego, że formularz — 2 będzie wypełniany
w sposób ciągły w powiatowych biurach geodezji i urzą
dzeń rolnych z chwilą wprowadzenia zmian w rejestrach,
a zmiany te mogą dotyczyć każdej pozycji formularza.
Sposób dziurkowania i sprawdzania kart podany jest w
„Instrukcji dziurkowania i sprawdzania kart geodezyj
nych G-2 z formularza — 2”.
X — 3. Karty G-ll. Objętość kartoteki złożonej z kart
G-I będzie wynosiła około 60 000 kart. Przygotowanie ta
kiej kartoteki i sporządzenie zestawień będzie trwało dość
długo. Dlatego w przypadkach, kiedy sprawozdanie nie
musi być szczegółowe, to znaczy, gdy w zestawieniach wy
starczającymi informacjami będą ilości użytków w grupach
ewidencyjnych w powiecie, wykorzysta się do tego karto
tekę powiatową złożoną z kart G-ll.
Na jednej takiej karcie będzie suma danego rodzaju użyt
ków w rozbiciu na klasy grupy ewidencyjnej z wszystkich
takich samych kart dla obrębu. Objętość takiej kartoteki
zmniejszy się do około 1500 kart, przez co sporządzenie
zestawienia będzie trwało o wiele krócej.
Najczęściej kartotekę tę będzie się wykorzystywać do
sporządzenia zestawień wyrywkowych, w których będzie
chodziło o szybkie podanie aktualnych stanów na szczeblu
powiatu bądź województwa. Kartoteka ta będzie zakładana
na podstawie kart G-l, przez tworzenie kart sumarycznych
na dziurkarce sumarycznej programem PG-I „Wykaz grun
tów”.

XI. Zakładanie kartoteki

Wydziurkowane i sprawdzone karty G-I dla powiatu na
leży przekazać do sekcji maszyn ciężkich w celu sporzą
dzenia tabulogramu PG-I „Wykaz gruntów”.
Sumy drugiego stopnia z tego tabulogramu należy spraw
dzić ze stanami, jakie podadzą powiatowe biura geodezji
i urządzeń rolnych, w rozbiciu na rodzaje i klasy w ra
mach grup ewidencyjnych. Jeżeli wystąpią różnice należy
błędne karty odszukać i poprawić i ponownie sporządzić
tabulogram PG-1, ale już z tworzeniem kart sumarycz
nych G-ll. Dla sprawdzenia należy sporządzić dodatkowo
tabulogram z kart sumarycznych.
Tak sporządzoną kartotekę powiatową z kartami suma
rycznymi G-Il należy przekazać do sekcji, która będzie
przechowywać taką kartotekę powiatami. Proces technolo
giczny zakładania kartoteki przedstawiony jest na ,,Organigramie zakładania kartoteki”.

Formularz — 2 ,,Przekwalifikowanie gruntów — użytków**

Powiat

XX
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X
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Klasy lub rodzaje gruntów w ha

Razem
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Organigram dla tabulogramu PG>11

XII. Aktualizacja kartoteki

Aktualizacja kartoteki będzie przeprowadzana na pod
stawie kart G-2. Aktualizację będzie przeprowadzać się po
wiatami, zmieniając stany na kartach G-I i G-Il dla da
nego powiatu. Do tego celu zostanie wykorzystany kolator,
aby ze zbioru wybrać tylko te karty, na których ma być
przeprowadzona zmiana. Wykorzystanie kolatora w dużej
mierze ułatwi i skróci proces aktualizacji, ponieważ stosu
nek kart, na których należy przeprowadzić zmianę do po
zostałych, będzie niewielki. Łączenie kart G-I i G-2 na
kolatorze będzie się odbywać według kolumn „4—13” dla
tego też przed łączeniem kart G-I i G-2 osobno należy
posortować na te kolumny. Ponieważ jednak zbiory będzie
się aktualizować powiatami, sortowanie na powiat „4—5”
można pominąć. Połączone karty G-I i G-2 należy wziąć
do dalszego opracowania, a nie połączone karty G-I ·— od
łożyć.
Programem PG-2 „Aktualizacja” należy utworzyć nowe
karty stanu G-l, które z kartami G-I — nie połączonymi
utworzą nową aktualną kartotekę. Ze zbioru kart połączo
nych należy odsortować karty G-I i odłożyć je jako nie
aktualne, a karty G-2 w taki sam sposób połączyć według
kolumn „4—5”, „11—13” z kartami powiatowymi G-ll. Karty
nie połączone G-Il należy odłożyć, a połączone karty G-2
i G-Il należy wziąć do dalszego opracowania.
Programem PG-12 „Aktualizacja” należy sporządzić ta
bulogram i nowe karty stanu G-ll, które wraz z nie połą
czonymi kartami utworzą nowy aktualny zbiór. Opraco
wane karty połączone G-Il i G-2 należy odłożyć jako nie
aktualne i zbędne.
Przebieg procesu aktualizacji przedstawia „Organigram
aktualizacji kartotek”.
Aktualizacja powiatami jest podyktowana względami
organizacyjnymi. Formularze — 2 będą przesyłane do ZETO
powiatami w różnych terminach i oczekiwanie na przesła
nie dokumentów ze wszystkich powiatów spiętrzyłoby pracę.
XIII. Eksploatacja

Jak już wspomniano na wstępie projektu, zestawienia
będą sporządzane bądź na określony termin, bądź wyryw
kowo — na polecenie władz terenowych wojewódzkich,
bądź powiatowych. Podstawowe zestawienia, jakie będą
sporządzane to „Wykazy gruntów”, nazwane w projekcie
symbolami: PG-1, PG-11, PG-13, gdzie skrót PG znaczy
„program geodezyjny”. Przewiduje się rozszerzenie zakresu
sporządzanych zestawień, wobec czego projekt będzie uzu
pełniany w miarę rozszerzania zakresu usług.
XIII — 1. Tabulogramy PG-I i PG-13 „Wykaz gruntów
dla powiatu”. Tabulogramy te będą odpowiednikiem dla wy

kazu gruntów, jakie są sporządzane dla obrębów, gromad,
powiatu. Informacje podane na tych tabulogramach będzie
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Szczecin

Czynności — operacje

Nr

Instrukcja

Treść

1

2

1

Pobranie kart
z sekcji kompletowania

2

Sortowanie

3

Tabulowanie

4

Przekazanie tabulogramu i kart
do odpowiednich
sekcji

9yιabol

3

4
Pobranie z kompletu wszystkich
kart G-Il (dla całego województwa)

0
[|
/\

Sortowaniedlatabulogramu PG-Il
na kolumny 5 — 4, 12 — 11, 13

Sporządzenie według tabulogramu
PG-Il
Sprawdzić w sekcji kontroli ta
bulogram pod względem prawidło
wości zestawienia. Karty przeka
zać do sekcji kompletowania

można przenosić w odpowiednie rubryki zestawienia „Wy
kaz gruntów”.
W tabulogramie PG-I podane będą aktualne stany grun
tów w gromadzie, w ramach grupy ewidencyjnej i rodzaju
użytków jako suma pierwszego stopnia. Jako suma dru
giego stopnia podana będzie ilość gruntów w rozbiciu na
klasy w powiecie dla grupy ewidencyjnej danego rodzaju
użytków. Sumy grup ewidencyjnych dla użytku w powiecie
będą podane w tabulogramie PG-13 wraz z łączną sumą
gruntów. Układ tabulogramów będzie podobny do układu
formularza — 2, a ich opis jest przedstawiony w dalszej
części projektu. Sumy 2° na tabulogramie PG-I muszą od
powiadać pozycjom w tabulogramie PG-13.
XIII — 2. Tabulogramy PG-Il „Wykaz gruntów w woje

wództwie”. Tabulogram PG-Il będzie wykazem gruntów
dla województwa, sporządzonym na podstawie kart G-Il
w układzie podobnym jak tabulogram PG-1. Zestawienie
to przeznaczone jest dla wojewódzkiego biura geodezji. Su
my występujące w tabulogramie to: Io ilość gruntów w
rozbiciu na klasy w województwie dla grupy ewidencyj
nej w ramach rodzaju użytku; suma 2° — ilość gruntów
w rozbiciu na klasy wszystkich grup ewidencyjnych danego
rodzaju użytku.
Tabulogram PG-I będzie wykonywany dla każdego po
wiatu oddzielnie. Tabulogram PG-13 będzie również spo
rządzony dla danego powiatu oddzielnie jako skrócone ze
stawienie stanów poszczególnych rodzajów użytków i grup
ewidencyjnych w powiecie. Przewiduje się wykorzystanie
tego tabulogramu do sporządzenia zestawień wyrywkowych
dla władz terenowych.

Kataster ziemi
W dniach 26 i 27 listopada 1970 roku odbyła się w Sofii
międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna poświę
cona zagadnieniom katastru ziemi, czyli ewidencji gruntów.
Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Bułgarskich Geodetów i Urządzeniowców,
a patronat nad konferencją sprawowały następujące resor
ty gospodarcze Bułgarii: rolnictwa i przemysłu spożywcze
go, budownictwa i architektury, leśnictwa i przemysłu
leśnego. Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Państwo
wy Urząd Wodny,

W konferencji udział wzięli oprócz gospodarzy przedsta
wiciele: Czechosłowacji, Jugosławii, NRD, Polski, Rumunii
i Węgier. W skład delegacji polskiej wchodzili: mgr inż.
W. Januszko, mgr inż. J. Niemira (z Ministerstwa Rol
nictwa) oraz mgr inż. H. Musiatowicz jako przedstawiciel
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Obrady toczyły się w Domu Technika. Otwarcia konfe
rencji dokonał przewodniczący stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych w Bułgarii, prof. W. Peewski.
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W pierwszym dniu obrad wygłoszono (w języku bułgar
skim) następujące referaty=
1. Zadania i treść katastru rolnego, E. Pietrow
2. Niektóre podstawowe problemy katastru osiedlowego —
prof. inż. W. Jonczew
3. Kataster w gospodarce leśnej — inż. S. Masarow
4. Podstawowe kierunki i zasady katastru wodno-melio
racyjnego — inż. B. Popow
5. Ewidencja gruntów w Polsce i jej rola w gospodarce
narodowej — mgr inż. W. Januszko (Polska)
6. Kataster rolny w Rumunii — inż. E. Skoriej (Rumunia)
7. Dotychczasowy stan i perspektywy ewidencji zasobów
rolnych Czechosłowacji — inż. K. Maksimilian (CSRS)
8. Organizacja zakładania ewidencji gruntów w Sło
wacji — inż. J. Błunar (CSRS)
9. Organizacja prac i technologia współczesnych pomia
rów na Węgrzech — inż. G. Janosz (Węgry)
10. Założenie i utrzymanie ewidencji gruntów w Jugo
sławii — inż. D. Trinke (Jugosławia).
W drugim dniu obrad wygłoszono następujące referaty:
1. Prawne aspekty socjalistycznego katastru rolnego Buł
garii — A. Sziszkow
2. Bonitacyjna ocena gleb — Ch. Traszlijew
3. Ekonomiczna ocena katastru ziemi w rolnictwie —
Ż. Sziłow
4. Katastralny operat majątku rolnego Bułgarii — inż.
C. Cwietkow i inż. W. Bałdżijew
5. Związek pomiędzy katastrem rolnym a ustrojem —
prof. inż. P. Wuczkow.
6. Próba założenia katastru we wsi Sanadinowo i jego
ocena ekonomiczna — W. Wielew.
*

Zadania ewidencji gruntów w Bułgarii są ściśle uzależ
nione od struktury władania gruntami. Rolnictwo Bułgarii
jest prawie całkowicie skolektywizowane i uspołecznione.
Socjalistyczny sektor obejmuje ponad 98% wszystkich ziem
uprawnych i daje ponad 95% całej produkcji rolnej, przy
czym przeciętny obszar wielkich gospodarstw spółdzielczych
i państwowych gospodarstw rolnych wynosi ca 4100 ha.
W związku z powyższym, celem katastru (ewidencji grun
tów) jest ustalenie wielkości obszarów użytków, określenie
ich jakościowej charakterystyki oraz ekonomiczna ocena
ziemi.
Podstawowymi dokumentami katastralnymi są mapy w
skali 1 : 5000 lub 1 :10 000, odpowiednie rejestry i zestawie
nia oraz mapy glebowe.
W ciągu 14 godzin obrad wygłoszono łącznie 16 refera
tów. Odczuwało się brak wystawy ilustrującej tematykę
obrad. Pomimo bardzo bogatego programu obrad, organiza
torzy zdołali pokazać nam najciekawsze obiekty i zabytki
Sofii.
Dzięki wyjątkowej uprzejmości i uczynności geodetów,
zawodowo związanych z geodezją miejską, zapoznałem się
dodatkowo z ich dorobkiem w tej dziedzinie, a w szczegól
ności z organizacją bułgarskiej służby geodezyjnej miast,
jej zakresem działania oraz wynikami prac.

Mgr inż. KRZYSZTOF DYMOWSKI

Geodezja miejska podporządkowana jest resortowi bu
downictwa i architektury, co znajduje odbicie w kartogra
ficznym sposobie przedstawiania różnych opracowań geode
zyjnych, które w większości wykonywane są właśnie na
użytek tego resortu. Obejrzałem mapy miejskie i mapy
regulacji gruntów, poznałem metody sporządzania miejsco
wych planów zagospodarowania przestrzennego, zasady pro
jektowania działek osiedlowych, składowania materiałów
mapowych i planistycznych itp.
A oto kilka uwag ogólnych i spostrzeżeń:
— mapa miasta jest wykonywana w skali 1 : 1000, a dla
części intensywnego zainwestowania miejskiego — w ska
li 1 :500. Jej treść nie odbiega w sposób zasadniczy od
treści naszej mapy. Treść wysokościową mapy przedstawia
się za pomocą punktów wysokościowych (tylko charakte
rystycznych) oraz warstwie przebiegających przez place,
ulice, a nawet budynki. Warstwice i skarpy wykreślane są
na pierworysach sepią. Elementami treści mapy są ponadto
numery parcel katastralnych, co wydaje się dziwne przy
braku numeracji porządkowej nieruchomości.
Sporządza się ją na planszach aluminiowych formatu Al
(ramka rysunku 500 mm X 800 mm). Z każdego arkusza
sporządza się matryce sekcyjne, lecz bardzo często sporzą
dza się mapy jednostkowe ujmujące pewne rejony miasta,
co wynika między innymi z potrzeb architektury.
Z faktu ścisłego powiązania geodezji miejskiej z budow
nictwem i architekturą wynika również zasada sporządza
nia profili podłużnych wszystkich ulic, które to profile spo
rządzane są w skali 1 : 1000.
Inwentaryzację powykonawczą urządzeń podziemnych na
nosi się na mapy sekcyjne w skali 1 : 500. Dla dużych skrzy
żowań ulic sporządza się mapy w układzie jednostkowym
w skali 1 :250. Dla całego terenu miasta sporządza się
mapy w skali 1 :2000, na których wykazuje się schema
tycznie uzbrojenie podziemne.
Dla miasta Warny sporządzono plan ogólny zagospoda
rowania przestrzennego w skali 1 = 10 000, a plany szczegó
łowe sporządzane są w skali 1 : 1000.
Zasady projektowania działek na terenach osiedlowych
są uregulowane normami, a wielkości działek tak po
wierzchniowe jak i liniowe — znormalizowane.
Minimalna powierzchnia działki osiedlowej wynosi 300 m2,
przy minimalnej jej frontowej szerokości wynoszącej 14 m.
Działka o powierzchni 500 m2 posiada szerokość frontową
16 m. Linia zabudowy jest ściśle uzależniona od wysokości
budynków, i tak na przykład parterowy budynek oddalo
ny jest o 3 m od linii regulacyjnej, piętrowy o 4 m, dwu
piętrowy — o 5 m, itd. Uregulowana jest również mini
malna odległość budynku od tylnej granicy działki i wy
nosi 5 m.
Zbieżność problematyki miast portowych Warny i Szcze
cina była bezpośrednią przyczyną długiej i serdecznej roz
mowy z inż. J. Wasilewem, w czasie której wymieniliśmy
uwagi i doświadczenia dotyczące prac służb geodezyjnych
w miastach portowych. Reasumując — wymiana była po
żyteczna i owocna.

UKD 528.11

Kraków

0 Wędzie szacowania
W pomiarach liniowych bądź kątowych bardzo często za
chodzi potrzeba szacowania długości odcinka, najczęściej
na wielokrotności 1/10 części określonego przedziału. Z prac
[1, 2 i 3] wynika, że błąd szacowania dla poszczególnych
części przedziału od 0,1 do 0,9 nie jest jednakowy. Wykres
zbiorczy średnich błędów szacowania dla przedziału pozio
mego, sporządzony na podstawie przebadania 68 obserwato
rów, przedstawia rysunek 1.
Z rysunku 1 widzimy, że ekstremalne wartości błędów
szacowania występują dla części przedziału 0,3—0,4 i 0,6—
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0,7. Najtrudniej jest więc oszacować właśnie te części prze
działu.
W pracach [1] i [2] nic nie wspomina się jednak o wiel
kości szacowanego przedziału. Intuicyjnie wydaje się, że
powinna istnieć zależność między błędem szacowania a wiel
kością szacowanego przedziału, czyli kątem, pod jakim wi
dzi go obserwator.
W celu stwierdzenia ewentualnej zależności przebadano
grupę 33 obserwatorów. Badania przeprowadzano na kom
paratorze Zeissa. Śrubą mikrometryczną nastawiano dzie-

Tablica 1. Średnie wartoéci błędów szacowania i przyporządkowane im rangi dla przedziału o długości d = 2 mm
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siąte części przedziału z dokładnością do 1/100, a więc prak
tycznie można przyjąć te wielkości za bezbłędne. Każdy
z 33 obserwatorów wykonał po 10 odczytów dla każdej
wartości szacowanego przedziału od 0,1 do 0,9. Kolejność
nastawiania części przedziału była przypadkowa (według
testu ułożonego uprzednio z tablic liczb losowych).
Wartość błędu szacowania obliczano z zależności:

j = 1,2.......... 10 (kolejne obserwacje danej części prze
działu),

k = 1,2......... 9 (numer danej części przedziału, na przy
kład k = 1 odpowiada części przedzia

ε = x-X

łu 0,1).

gdzie:
X — wartość odczytana (oszacowana)
X — wartość prawdziwa, nastawiona śrubą
try czną,
ε — błąd prawdziwy.

Aby udowodnić istotność różnic między średnimi z tabli
cy 1 zastosowano test sumy rang (test Kruskalla-Wallisa),
dający alternatywę nieparametryczną dla analizy wariancji
przy jednej zmiennej. Połączonym danym z tablicy 1 przy
porządkowano rangi r (cyfry mniejsze) według ich wiel
kości. Jeżeli Rlt jest sumą rang przydzielanych N obserwa
cjom z k-tej grupy (k = 1,2... 9), to test opiera się na sta
tystyce

mikrome

Średnie wartości błędu oszacowania k-tej części przedziału
przez i-tego obserwatora, wyznaczono z wzoru:
*
K

H=

12
y^_3(X+l)
1V(Λ+ 1) // N
1
której rozkład z próby można dobrze aproksymować za po
mocą rozkładu chi-kwadrat przy ( k— 1) stopniach swobo
dy. Dla danych z tablicy IH = 66,335. Ponieważ wartość
ta jest większa od 20 090, czyli od wartości
dla ośmiu
stopni swobody, można zatem odrzucić hipotezę zerową, że
k niezależnych prób pochodzi z identycznych populacji
i przyjąć, że średnie wartości błędu szacowania poszczegól
nych części przedziału różnią się istotnie (w statystycznym
sensie tego słowa).
Ponieważ przy badaniu zachowano warunki jak w pra
cach [1] i [2], a próba 33 obserwatorów jest wystarczająca
dla wnioskowania statystycznego, możemy porównać rysu
nek 1 z rysunkiem 2 (linia ciągła) przedstawiającym zbior
czy wykres błędu szacowania dla danych z tablicy 1.
Widzimy, że prawidłowości zachodzące dla błędu szaco
wania są nieomal diametralnie różne w częściach przedzia-

e£> = -^—
n

gdzie:
n = 10 (liczba obserwacji k-tej części przedziału, wyko
nanych przez i-tego obserwatora),
i — zestawiono w tablicy 1.

Na podstawie danych z tablicy 1 sporządzano zbiorczy
wykres błędu szacowania, którego rzędne Yk obliczono
z wzoru:

Yk =

6262,0

146
156

Σ ∑w
i=lj=l

N-n

gdzie:

N — (liczba obserwatorów),
i = 1,2.......... 33 (numer obserwatora),

TabIiea 2. Średnie Wartoiei błędów BXaeowania i przyporządkowania im rangi dla przedziału o dlugoóei 2 d = 4 mm
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łu 0,1—0,2 i 0,8—0,9. Przypuszczenie, że różnice te spowo
dowane zostały niejednakowymi wielkościami przedziałów
było inspiracją do przeprowadzenia badań dla przedziału
dwukrotnie większego.
W próbie znaleźli się ci sami obserwatorzy (w licz
bie 33), a badania przeprowadzono na tym samym przy
rządzie i w takich samych warunkach oświetleniowych.
Średnie wartości błędów szacowania dla przedziału dwu
krotnie większego, dla każdego z 33 obserwatorów zesta
wiono w tablicy 2.
Zbiorczy wykres błędu szacowania, sporządzony według
danych ostatniego wiersza tablicy 2, przedstawia rys. 2 (li
nia przerywana). Weryfikacja hipotezy zerowej o 'identycz
ności średnich wartości błędu szacowania każdej części prze
działu dla danych zestawionych w tablicy 2 nie pozwoliła
na jej odrzucenie, gdyż z obliczeń otrzymano H = 14 808,
a więc wartość, która nie trafia do obszaru krytycznego
nawet na poziomie istotności 5o∕o, gdyż odpowiednie war
tości chi-kwadrat wynoszą LTz∣% = 20 090 i
χjγo = 15 507.
Wyniki badań wykazały, że błąd szacowania poszczegól
nych części przedziału poziomego jest Skolerowany z wiel

kością tego przedziału. Przez odpowiednie powiększenie
kąta widzenia szacowanego przedziału można sprowadzić
różnice między średnimi wartościami błędu szacowania po
szczególnych części przedziału do nieistotnych.
Znajomość takiej optymalnej wartości kąta widzenia sza
cowanego przedziału, przy której każdą część przedziału
szacujemy z taką samą dokładnością, ma znaczenie przy do
borze odpowiedniego powiększenia dla lunet niwelatorów
lub dla mikroskopów odczytowych.
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JERZY SZYMOÑSKI
Warszawa

Nowe instrumenty geodezyjne zakładów ZEISS - JENA
W dniach od 8 do 10 marca br. w Warszawie, w siedzi
bie Przedstawicielstwa Zakładów ZEISS-JENA, demonstro
wane były nowe konstrukcje instrumentów geodezyjnych,
które jako nowości wystawione były po raz pierwszy na
tegorocznych targach wiosennych w Lipsku.
Nowe, zunifikowane konstrukcje dotyczą trzech rodza
jów instrumentów:
1 — teodolitu precyzyjnego THEO 010 A, będącego mo
dyfikacją znanego u nas w kraju teodolitu THEO 010
(rys. 1),

2 — teodolitu średniej dokładności THEO 020 A, będącego
modyfikacją powszechnie używanego u nas teodolitu
THEO 020 oraz
3 — tachimetru diagramowego DAHLTA 010 A, będą
cego dalszą modernizacją tachimetrów DAHLTA 020
i DAHLTA 010.
Podstawową, podkreśloną już cechą konstrukcyjną wymie
nionych instrumentów jest daleko idącą unifikacja po
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szczególnych detali konstrukcyjnych oraz zewnętrznej obu
dowy. We wszystkich wymienionych wyżej instrumentach
zastosowano też zupełnie nowe, opatentowane rozwiązanie
mechanizmu blokującego obrót alidady i lunety wokół osi
głównej i osi obrotu lunety oraz rozwiązanie śrub napro
wadzających. Uzyskany wysoki stopień normalizacji po
szczególnych zespołów konstrukcyjnych i ich detali daje
nie tylko korzyści producentowi tych instrumentów. Za
stosowane rozwiązania poważnie ułatwiają obsługę instru
mentów podczas czynności pomiarowych. Nie bez znacze
nia jest również ułatwienie konserwacji takich instrumen
tów (wymienność identycznych części i detali, na przykład
zblokowanej obudowy Iibeli okrągłej i rurkowej; wspólne
oprzyrządowanie; ujednolicenie zabiegów konserwacyjnych).
Niektóre z zastosowanych rozwiązań wymagają szczegó
łowego omówienia. Na wstępie wypada podkreślić ujedno
licenie
obudowy zewnętrznej. Praktycznie
teodolity
THEO 010 A i THEO 020 A można odróżnić zewnętrznie
tylko na podstawie dwóch detali: w teodolicie THEO 020 A,
w którym utrzymano dotychczasowy system odczytowi2
*7
3
(mikroskop skalowy) brak jest pokrętki mikrometru optycz
nego; pozostawiono w nim bez zmiany rozwiązanie mecha
nizmu repetycji i charakterystyczny dla tego rozwiązania
mechanizm sprzęgający (zacisk zapadkowy). W teodolicie
THEO 010 A w miejsce tego zacisku znajduje się zmodyfi
kowana w kształcie pokrętka mechanizmu reitacyjnego.
Drugim przykładem stopnia zunifikowania zewnętrznej
obudowy wszystkich trzech instrumentów może być luneta.
Obudowa lunet jest identyczna pomimo zastosowania zróż
nicowanych rozwiązań układu optycznego lunet dających
obraz prosty, THEO 010 A — 30×, THEO 020 A — 30×, 25×,
DAHLTA 010 A — 25×. W instrumentach THEO 010 A
i THEO 020 A zastosowano celowe minimalne do 1,5 m.
W nowej obudowie instrumentów Sprofilowano wszyst
kie łączone z sobą części obudowy (spodarki z alidadą.
osłon bocznych z dźwigarami), zwiększając znacznie szczel
ność całej obudowy.
Kolejną cechą charakterystyczną nowych instrumentów
jest odstąpienie od Iibeli kręgu pionowego, stosowanej
jeszcze w teodolicie THEO 010 oraz w tachimetrze diagramowym DAHLTA 020 i DAHLTA 010. W nowym rozwią
zaniu zastosowano już wyłącznie automatyczną stabilizację
indeksu kręgu pionowego, co zostało podkreślone w ozna
czeniu fabrycznym typów (A),

Najistotniejszym jednak udoskonaleniem dotychczasowych
konstrukcji jest zastosowanie oryginalnego systemu sprzę
gającego i naprowadzającego w obu układach osiowych: osi
głównej oraz osi obrotu lunety, przy zblokowaniu wszyst
kich podstawowych urządzeń obsługiwanych przez obser
watora, w okolicy jednego tylko dźwigara lunety. Urządze
nia te widoczne są na rysunku 2, na którym pokazano do-

— zróżnicowano kolorystycznie obrazy kręgów poziomego
i pionowego, ułatwiające obserwacje i wykluczające my
lenie odczytów obu kręgów;
— w układzie osi głównej zastosowano układ ślizgowo-kulkowy, samocentrujący.
Na podkreślenie zasługuje też bogate wyposażenie dodat
kowe. Dotycliczasowy system oświetlenia elektrycznego za
stąpiono nową konstrukcją o hermetycznej obudowie, gwa
rantującej bezpieczną pracę przy oświetleniu w warunkach,
wymagających urządzeń elektrycznych antyeksplozyjnych.
Nowością jest również odstąpienie od tradycyjnych skrzy
nek drewnianych i wprowadzenie znormalizowanych skrzy
nek metalowych, wyposażonych w pasy do noszenia instru
mentu (w ręku bądź na plecach). Zastosowano przy tym

Rys. 2

tychczasowe rozwiązanie i teodolit THEO 010 A. Górna pokrętka jest pokrętką mikrometru optycznego. Środkowa pokrętka z widocznym na rysunku białym znaczkiem służy
do przełączania obrazu kręgu poziomego na pionowy i od
wrotnie. Biały znaczek u góry oznacza położenie pokrętni
odpowiadające obserwacjom kręgu pionowego, dolne poło
żenie tego znaczka odpowiada obserwacjom dokonywanym
za pomocą kręgu poziomego.
Pomiędzy pokrętką przełączającą obrazy kręgów podzia
łowych a samym dźwigarem lunety umieszczona jest para
zacisków dźwigniowych, blokujących obrót alidady wokół
osi głównej (zacisk dolny) oraz lunety wokół osi obrotu lu
nety (zacisk górny). Oba zaciski mogą być uruchamiane lub
zwalniane jednocześnie, jednym naciskiem palców lub też
obsługiwane niezależnie. Znaczna dokładność naprowadze
nia lunety na żądany cel za pomocą lunetek kolimatoro
wych, zmontowanych po obu stronach lunety, pozwala w
praktyce na jednoczesne blokowanie układów osiowych
i skorygowanie celowania za pomocą pokrętek śrub napro
wadzających. Obie śruby naprowadzające rozwiązane zo
stały jako układ mechaniczny współosiowy, a pokrętki tych
śrub umieszczone szeregowo jedna za drugą. Wewnętrzna
pokrętką pozwala na zmianę kąta nachylenia osi celowej
lunety, zewnętrzna pokrętką przemieszcza płaszczyznę ce
lowania w kierunku poziomym. Obie pokrętki widoczne są
na rysunku 1, na prawo poniżej mechanizmu zaciskowego.
Na rysunku 3 pokazano instrumenty THEO 020 A
i THEO 010 A od strony kręgu pionowego. Z tej strony
instrumentu znajduje się jedyny detal obsługiwany przez
obserwatora: zwierciadło oświetlające odczytowy układ
optyczny. Oprawa zwierciadła wyposażona została w dwa
uchwyty ułatwiające ustawienie zwierciadła w pożądanym
położeniu.
W teodolicie THEO 010 A ponadto zrezygnowano ze sto
sowanej dotychczas:
— Zwierciadlano-Soczewkowej optyki lunety, która po
siadała istotne walory optyczne (eliminacja wtórnego wid
ma, duża jasność). W nowej lunecie uzyskano bardzo zbli
żone parametry przez zastosowanie odpowiednio dobra
nych gatunkowo szkieł optycznych, oraz
— uproszczono system odczytywania kręgów przez wzbo
gacenie z jednej strony opisu cyfrowego kręgów, z drugiej
zaś strony — uporządkowanie samego odczytu przez ogra
niczenie pola widzenia mikroskopu odczytowego do czterech
okienek dających jednoznaczny i wykluczający pomyłki
odczyt cyfrowy (rys. 4): gradów (126e), decygradów (00c: w
okienku górnym parzyste, w okienku dolnym nieparzyste),
centygradów i decymiligradów (4c68,0∞). W okienku środ
kowym widoczne są kreski podziałów w momencie koin
cydencji odpowiadającej podanemu odczytowi;

Rys. 3a

Rys. 3b

Rys. 4

nowe ostrzegawcze kolory lakieru zarówno na skrzynkach,
jak i częściach metalowych statywów (kolor pomarańczo
wy), zwiększające bezpieczeństwo pracy w warunkach ru
chu drogowego.
*

Nowe instrumenty przed podjęciem produkcji seryjnej
przeszły długie badania testowe zarówno w fabryce jak
i niemieckich przedsiębiorstwach geodezyjnych. Instrumenty
te zyskały dobrą opinię u geodetów prowadzących te ba
dania. Należy przypuszczać, że omawiane instrumenty już
w tym roku trafią również do naszych przedsiębiorstw
geodezyjnych, przyczyniając się do poprawy warunków pra
cy (łatwość i czytelność obsługi) oraz w pewnym stopniu
i do wzrostu wydajności pracy (przyspieszenie obserwacji
Polowych).
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Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze delegatów Oddziału
Wojewódzkiego SGP w Poznaniu
W dniu 30 marca br. odbyło się w∣
Poznaniu w sali obrad Wojewódzkie
go Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych
przy ul. Kościuszki zgromadzenie
sprawozdawczo-wyborcze
delegatów
Oddziału Poznańskiego SGP. W obra
dach wzięło udział ponad 120 osób z
terenu całego województwa. Przewod
niczył Witalis Wojciechowski, funkcje
sekretarzy pełnili Jerzy Szwarczewsiki
i Jerzy Zeidzicki. Zarząd Główny re
prezentował Stanisław Janusz Ty
mowski, a Zarząd Oddziału SGP w
Poznaniu Eugeniusz Skotnicki.
Po uczczeniu pamięci zmarłych ko
legów i wręczeniu nagród, sprawozda
nie z działalności oddziału złożył jego
przewodniczący Włodzimierz Chełmiń
ski. W dniu 30.XII.1970 r. oddział li
czył 837 członków, co stanowi około
7Ou∕o geodetów z terenu województwa
poznańskiego. Liczba członków Fun
duszu Pomocy Koleżeńskiej zmalała
do 246. Na terenie oddziału działało
19 kół, w tym 15 — zakładowych i 4
koła terenowe. Liczba członków zbio
rowych wzrosła do 33. W roku 1970
odbyło się 4 zebrania plenarne Zarzą
du Oddziału, 9 zebrań prezydium, 37
zebrań kół, 65 zebrań zarządów kół
i 23 zebrania komisji. Działało 5 na
stępujących komisji: techniki i ekono
miki, szkolenia i wydawnictw, upraw
nień i pracy zawodowej, problematyki
młodzieżowej i Funduszu Pomocy Ko
leżeńskiej. W działalności oddziału na
uwagę zasługują prace związane z
Przygoitowaniami do VI Kongresu Te
chników Polskich. Prowadzono prace
w sekcjach II, III, X i XI. Zgłoszono
łącznie 27 wniosków. Na wielkopol
skiej konferencji przedkongresowej
wybrani zostali jako delegaci na kon
gres następujący geodeci: Włodzimierz
Chełmiński, Kazimierz Owsiany, Ka
zimierz Sosnicki i Witalis Wojcie
chowski. Zarząd Oddziału przygotował
w czasie trwania Międzynarodowych
Targów Poznańskich „Dni Geodezji
i Kartografii na MTP”. Opracowany
został przewodnik branżowy, przygo
towano wystawę literatury firmowej,
zorganizowano konferencję, na której
wygłoszono szereg referatów.
W skład Prezydium Zarządu Od
działu wchodzili w okresie kadencji
następujący
koledzy:
Włodzimierz
Chełmiński (przewodniczący), Kazi
mierz Krysko, Antoni Mikosza, Józef
Mielcarek, Stanisław Mazurek, Zyg
munt Janiszewski, Henryk Wendlak,
Stanisław Drews i Antoni Witkowski.
W dyskusji nad sprawozdaniem za
brali głos: Bolesław Leśniczak, Alfons
Zaleski, Henryk Lawniczek i Włodzi
mierz Chełmiński. Na wniosek Komi
sji Rewizyjnej Zarządowi Oddziału
udzielono jednomyślnie absolutorium.
Następnie przewodniczący zebrania
zgłosił wniosek, aby przedłużyć o je
den rok kadencję obecnego zarządu.
Wniosek został uzasadniony przełoże
niem terminu VI Kongresu Techni
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ków Polskich, zaangażowaniem się
obecnego zarządu w pracach przed
kongresowych, a także tym, że Od
dział Poznański SGP w stosunku do
innych oddziałów SGP ma wybory
przesunięte o jeden rok i stale byłby
w bardzo niewygodnej sytuacji w sto
sunku do wyborów Zarządu Główne
go, odbywających się co dwa lata.
Wniosek został przyjęty i kadencję
Zarządu Oddziału Poznańskiego SGP
przedłużono o jeden rok.
Następnie zarząd przedstawił plan
pracy na rok 1971. W toku dyskusji
ogólnej nad tym planem zabierali
głos: Roman Kabat, Bolesław Leśni
czak, Antoni Studziński, Wiktor Koło
dziejczak, Nikodem Konieczyński, Je
rzy Kmieciak, Włodzimierz Chełmiń
ski, Zygmunt Januszewski i Jerzy
Zerdzicki. Poruszano sprawy „Dni geo
dezji i kartografii na MTP”, bhp
i odzieży ochronnej, sprawy chorób
zawodowych w geodezji i konieczność
systematycznego i powszechnego zbie
rania w tej dziedzinie materiałów sta
tystycznych, sprawy szkolenia i pod
noszenia
kwalifikacji zawodowych,
sprawy wycieczek fachowych i filmów

technicznych, uprawnień zawodowych
i prawa geodezyjnego. Zwrócono uwa
gę na to, że przedsiębiorstwa mają
fundusze na szkolenie pracowników
i mogłyby w granicach tych sum zle
cać oddziałowi odpłatne zorganizowa
nie i przeprowadzenie szkolenia. Po
żądane byłoby opracowanie katalogu
filmów technicznych, w którym by
łyby podane wiadomości o tych fil
mach, a także dane o trybie i miejscu
ich wynajęcia, oraz o kosztach z tym
związanych. Ułatwiłoby to bardzo pra
cę kołom SGP w powiatach. Poruszo
no również potrzebę zwiększenia w
Przeglądzie Geodezyjnym liczby arty
kułów zaadresowanych tematycznie
do geodezyjnych środowisk powiato
wych, omawiających problemy zwią
zane z pracą geodety w powiecie, wa
runkami tej pracy i związanymi z nią
potrzebami.
Po zakończeniu dyskusji przewodni
czący Komisji Wnioskowej Feliks Korus przedłożył szereg wniosków, które
przyjęto, po uzupełnieniu i popraw
kach.

St. J. T.

Zgromadzenie sprawozdawczo-informacyjne delegatów
Oddziału Wojewódzkiego SGP w Białymstoku
W dniu 29 marca 1971 roku, w sali
obrad Domu Technika w Białymstoku
odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo-iinformacyjne delegatów białostoc
kiego oddziału SGP. Obradom prze
wodniczył Erazm Stefański, sekreta
rzem zebrania był Mieczysław Sowiń
ski. Zarząd Główny Stowarzyszenia
reprezentował Tadeusz Kużnicki.
Po otwarciu obrad i ukonstytuowa
niu się prezydium uczczono przez
powstanie i chwilę milczenia pamięć
członków oddziału zmarłych w 1970 r.
Następnie przewodniczący oddziału
Jan Kownacki wręczył działaczom wy
różniającym się w pracy zawodowej
i społecznej dyplomy uznania i nagro
dy rzeczowe w postaci książki „Zarys
historii organizacji społecznych geode
tów polskich”.
W międzyzakładowym konkursie ja
kości I miejsce zdobyło Koło przy
Białostockim Okręgowym Przedsię
biorstwie Mierniczym i Delegaturze
GUGiK, II miejsce — Koło przy Po
wiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Sokółce, III — Koło przy
Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Białymstoku. Indy
widualnie I miejsce w międzyzakła
dowym konkursie jakości uzyskali
Antoni Niemotko i Zenon Łukasze
wicz.
Po wyborze komisji mandatowej,
skrutacyjnej i wnioskowej przewodni

czący oddziału Jan Kownacki złożył
sprawozdanie z działalności zarządu
za rok 1970. Oddział liczył w 1970 ro
ku 521 członków, co stanowi około
8O°∕o liczby geodetów z terenu woje
wództwa białostockiego. W prowadzo
nej działalności największe znaczenie
miały prace związane z VI Kongre
sem Techników Polskich. Członkowie
oddziału pracowali czynnie w sek
cjach I, II i III Kongresu, a spośród
przygotowanych przez nich wniosków,
pięć przyjęto jako ogólnokrajowe. Du
żym ożywieniem w pracy oddziału
były wyjazdy zarządu na zebrania do
kół terenowych. Wspólne zebrania,
połączone na ogół z akcją odczytową,
miały miejsce w Łomży, Ełku, Haj
nówce (Białowieża) i Augustowie.
Podstawową działalność prowadziły
komisje: techniki, szkolenia, pracy za
wodowej, samopomocy koleżeńskiej
i koordynacji pracy kół zakładowych.
Następnie złożyli sprawozdania: Ed
ward Kozłowski w imieniu Komisji
Rewizyjnej i Eugeniusz Fiodorow w
imieniu Sądu Koleżeńskiego. Po spra
wozdaniach miała miejsce dyskusja,
w której głos zabierali następujący
koledzy:
Janusz Szymankiewicz — omówił
sprawy szkolnictwa geodezyjnego i
trudności ze znalezieniem pracy na
terenie woj. białostockiego i olsztyń
skiego, przez absolwentów Techni-

kum Geodezyjnego w Białymsto
ku. Poruszył również organizacyjne
sprawy zawodowe. Oto każde z przed
siębiorstw geodezyjnych działających
w Białymstoku chce utworzyć ośrodek
reprodukcji kartograficznej, podobnie
jak to zrobiło Białostockie Okręgowe
Przedsiębiorstwo Miernicze. Wymagać
to będzie znacznych inwestycji, a w
efekcie żaden z tych ośrodków nie bę
dzie rentowny.
Mieczysław Rutkowski uważa za
potrzebne wydanie katalogu pomysłów
racjonalizatorskich w dziedzinie geo
dezji i kartografii; celowe jest rów
nież zwiększenie liczby wycieczek naukowo-krajoznawczych.
Zdzisław Suchodota proponuje, aby
na łamach Przeglądu Geodezyjnego
zwiększyć liczbę notatek i materiałów
z terenu, zwłaszcza zaś z terenu po
wiatów, i że w kołach terenowych na
leżałoby ustalić korespondentów utrzymujących łączność z redakcją. By
łoby pożyteczne utworzenie w Prze
glądzie Geodezyjnym skrzynki pytań
czytelników i odpowiedzi redakcji.
Andrzej Dąbrowski złożył na piśmie
wnioski w sprawie postępu technicz
nego i wynalazczości oraz spraw so
cjalno-bytowych. Zwrócił uwagę na
wysokość diet, nieproporcjonalnie ni
ską w stosunku do rzeczywistych ko
sztów, co ma szczególne znaczenie dla
geodetów terenowców, pracujących ty
godniami na wsi, gdzie nie istnieją
ani stołówki ani uspołecznione punkty
żywienia.
Jerzy Bielecki omówił sprawy odzie
ży ochronnej i instrukcji w sprawie
bhp.
Tadeusz
Łaźny
poruszył szereg
spraw socjalno-bytowych oraz spra
wy warunków pracy geodetów w biu
rach powiatowych. Geodeci tam za
trudnieni nie mają prawa do funduszu
socjalnego. Podniósł również sprawy
„książki zamówień” i ¡niedogodności z
tym związanych; czy zamiast książki
zamówień nie byłoby bardziej celowe
powołanie zespołów usług geodezyj
nych, podobnie jak to jest w budow
nictwie, gdzie powołano zespoły biur
projektowych.
Czesław Kuroczycki poruszył spra
wy instrukcji oraz konferencji nauko
wo-technicznych.
Eugeniusz Karwowski — dyrektor
Technikum Geodezyjnego w Białym
stoku omówił trudności ze znalezie
niem pracy dla dziewcząt kończących
technikum. Konieczne jest, aby nie
kierować dziewcząt w tym kierunku.
Mieczysław Kulczakowicz zwrócił
uwagę na brak materiałów pisemnych
z prac prowadzonych przez poszcze
gólne sekcje SGP. Powinny one wy
dawać publikacje ze swych prac, po
dobnie jak to ma miejsce przy kon
ferencjach naukowo-technicznych.
Tadeusz Kuźnicki sekretarz general
ny SGP wyjaśnił stanowisko Zarządu
Głównego Stowarzyszenia w sprawach
poruszonych w dyskusji, dotyczących:
szkolnictwa geodezyjnego, warunków
pracy, spraw socjalno-bytowych, cho
rób zawodowych, informacji technicz
nej, konkursów jakości prac geodezyj
nych, drobnego sprzętu geodezyjnego.
Stanisław Janusz Tymowski omówił
trudności w uzyskaniu dla Przeglądu

Geodezyjnego materiałów z terenu i
apelował o ich dostarczanie. Pomysł
utworzenia skrzynki pytań i odpowie
dzi jest ciekawy i warto dokonać pró
by jego zrealizowania.

*
Po zakończeniu dyskusji przewodni
czący Komisji Wnioskowej Aleksy Ki
siel przedłożył wnioski opracowane
przez tę Komisję. Po dyskusji zostały
one przyjęte w następującej postaci.
1. Doceniając wagę uchwały partii
i rządu o odbudowie Zamku Królew
skiego w Warszawie, geodeci zebrani
na swym dorocznym XXV Zgromadze
niu Sprawozdawczo-Informacyjnym w
Białymstoku 29 marca 1971 r. uchwa
lają:
a) na odbudowę Zamku przeznaczyć
sumę 1000 złotych z budżetu Oddzia
łu SGP w Białymstoku z pozycji prze
widzianej na koszty związane z orga
nizacją zebrań, zaoszczędzone przez
dokonanie szeregu odpowiednich czyn
ności w ramach pracy społecznej,
b) wezwać zarządy kół zakładowych
do inicjowania w swoich zakładach
pracy zbiórek pieniężnych, jednorazo
wych i periodycznych na odbudowę
Zamku,
c) wezwać kolegów do wykonywania
czynów społecznych z przeznaczeniem
uzyskanych z tego tytułu sum na od
budowę Zamku.
2. We współdziałaniu ze Związkami
Zawodowymi, w których są zrzeszeni

geodeci — przeanalizować sytuację so
cjalno-bytową geodetów, wyekspono
wać jej specyfikę i przenieść proble
matykę do kompetentnych władz, ce
lem ujęcia w ogólnokrajowym’ działa
niu na rzecz poprawy sytuacji byto
wej geodetów.
3. Biorąc pod uwagę aktualne po
trzeby resortowych przedsiębiorstw i
biur geodezyjnych organizować na
szczeblu oddziału sympozja na tema
ty ustalone przez Zarząd Oddziału po
zasięgnięciu opinii kół zakładowych.
4. Poczynić starania w Zarządzie
Głównym SGP, aby treść Przeglądu
Geodezyjnego w większym zakresie
obejmowała
zagadnienia
dotyczące
produkcji geodezyjnej.
5. Zobowiązać Zarząd Oddziału do
Orgcnizowania — wzorem lat ubieg
łych — kursów słuchowych na tema
ty produkcyjne dotyczące asortymentu
prac wykonywanych na terenie woje
wództwa.
6. Celem umożliwienia członkom Sto
warzyszenia zapoznania się z ciekawy
mi obiektami związanymi z problema
tyką zawodu geodety, zorganizować na
szczeblu naszego Oddziału wycieczkę
o charakterze techniczno-krajoznawczym.
7. Celem ożywienia działalności kół
zakładowych przy powiatowych biu
rach geodezji, w dalszym ciągu orga
nizować wyjazdowe zebrania Zarządu
Oddziału w wytypowanych rejonach
województwa.
St.J. T.

Siudenci Politechniki Krakowskiej —
gospodarce narodowej
Realizując postanowienia „Porozu
mienia o współpracy naukowo-tech
nicznej dla rozwoju województwa kra
kowskiego”, zawartego w 1968 r. po
między Prezydium Wojewódzkiej Ra
dy Narodowej w Krakowie i Politech
niką Krakowską, Katedra Geodezji
(obecnie Zespół Geodezji Instytutu
Geotechniki) zawarła umowę z Pre
zydium Powiatowej Rady Narodowej
w Nowym Sączu, na podstawie której
zorganizowana została w lipcu—sierpniu 1970 r. wakacyjna praktyka geo
dezyjna na terenie powiatu nowotar
skiego.
Praktykę w turnusach 4-tygodniowych odbyło łącznie 283 studentów
I roku Wydziału Budownictwa Lądo
wego i Wydziału Inżynierii Sanitarnej
i Wodnej, pod kierownictwem dr inż.
Z. Skąpskiego, kierownika Katedry
Geodezji. Tematyka prac geodezyjnych,
po uzgodnieniu z władzami powiatu
została tak dobrana, aby spełniając
wymagane założenia dydaktyczne od
powiadała również potrzebom regionu.
Studenci kierunku „budownictwo
wodne” wykonali pomiary sytuacyjno-wysokościowe Dunajca na odcinku
Szczawnica—Krościenko.
Studenci specjalności „zaopatrzenie
w wodę i usuwanie ścieków” sporzą
dzili podkłady geodezyjne do projektu
wodociągu jednej z ulic w Krościenku.

Studenci specjalności drogowych
sporządzili podkłady geodezyjne do
projektu przebudowy odcinka drogi
Krościenko — Nowy Sącz.
Studenci specjalności budowlanych
wykonali pomiary sytuacyjno-wysokościowe centrum Poronina i otocze
nia ośrodka muzealnego Lenina.
W dniu 20 sierpnia 1970 r„ po zło
żeniu wiązanki kwiatów pod pomni
kiem Lenina przez przedstawicieli
młodzieży, w obecności wszystkich
studentów ostatniego turnusu i pra
cowników Katedry Geodezji, odbyło
się uroczyste zakończenie praktyki w
Poroninie.
Po podsumowaniu wyników prakty
ki przez doc. dr Z. Skąpskiego wyróż
niającym się studentom zostały wrę
czone nagrody książkowe ufundowa
ne przez PPRN w Nowym Targu. Za
proszeni na uroczystość przedstawicie
le lokalnych władz politycznych i
administracyjnych podkreślili w swo
ich przemówieniach pracowitość i
wzorowe zachowanie się studentów
oraz dużą przydatność wykonanych w
czasie praktyki opracowań geodezyj
nych, które, po ich wykończeniu przez
pracowników Zespołu Geodezji, zosta
ły przekazane nieodpłatnie — jako
czyn społeczny studentów Politechni
ki Krakowskiej. Łączna wartość tych
prac wynosi 246 000 złotych.
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Uroczystość przekazania tych prac
odbyła się w dniu 3 marca 1971 r. na
posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii
Sanitarnej i Wodnej.
≠

Dodatkowym aspektem praktyki by
ła próba nawiązania ściślejszych kon
taktów pracowników uczelni z przed
stawicielami przemysłu. Niewystar
czającą dla dydaktycznej obsługi prak

tyki kadrę Katedry Geodezji, uzupeł
niono (w formie zleceń) pracownikami
spoza Uczelni. Do współpracy dydak
tycznej dobrano wysoko kwalifikowa
nych geodetów z Delegatury GUGiK
w Krakowie, Krakowskiego OPM i
WPGGK w Krakowie.
Tę formy wymiany doświadczeń na
leży ocenić bardzo pozytywnie. Nad
mienić należy, że była to dziewiąta z
kolei praktyka wakacyjna zorganizo
wana przez Katedrę Geodezji, której

Spotkanie z „sąsiadami zza miedzy"
Dla ścisłości trzeba jednak dodać,
że było to spotkanie z sąsiadami „zza
gór”, gdyż województwo katowickie
Gdgraniczcne jest od naszego połud
niowego sąsiada pasmem Beskidu Ży
wieckiego. I nieraz, tkwiąc na wieży
triangulacyjnej, na którymś ze szczy
tów okalających Wisłę, Ustroń, Jaszowiec, przy rozległych pracach realiza
cyjnych beskidzkiego okręgu wypo
czynkowego, geodeci wzrokiem ogar
niali przygraniczne pasma gór sło
wackich myśląc sobie, co tam pora
biają ich koledzy ze Śląskich Moraw
i Moraw północnych, jak źyją, pracu
ją i jak wypoczywają.
Takie i tym podobne rozważania
snuli też koledzy z WPGGK w Kato
wicach, kiedy 11 grudnia 1970 r. rano,
dwoma mikrobusami, udawali się na
spotkanie z geodetami czechosłowac
kimi z północnomorawskiego kraju.
Zimowa, grudniowa pora spotkania
kazała żywić obawy, czy aby na sku
tek niepogody nie zajdzie konieczność
odwołania wyjazdu ze względu na nie
czynny wyciąg krzesełkowy, zaspy na
trasie, czy inne przeszkody.

Los nam jednak sprzyjał i tego dnia
rano siedząc w krzesełkach wyciągu
szybowaliśmy w stronę szczytu, podzi
wiając mijane partie ośnieżonego sto
ku. Jeszcze pół godziny pieszo i już
byliśmy na granicy, skąd dalej „na
przełaj” w stronę czeskiego schroni
ska poprowadził nas gospodarz tego
rejonu.
W połowie drogi spotkaliśmy idącą
w naszym kierunku delegację kole
gów czeskich i niebawem nastąpiło
pierwsze serdeczne powitanie. Podej
mowali nas koledzy: Milan Dokoupil —
przewodniczący Zarządu Oddziału Sto
warzyszenia Geodetów w Ostrawie,
Vesely — kierownik Biura Geodezyj
nego w Opawie, Jedliczka — geodeta
z resortu górnictwa, Badura — z re
sortu przemysłu ciężkiego, pani Zdenka Stankowa — sekretarz oddziału i
wielu innych.
W naszej grupie byli obecni kole
dzy: H. Rak — dyrektor WPGGK w
Katowicach, J. Janecki — naczel
ny inżynier WPGGK w Katowicach,
Gola, Pordzik, Lempa, Rzepko, Krzymiński,
Rudner,
Miller,
Śmieja,
Świerczyński, Waluda, Kozubek, No
wicki i Sztajnert, przedstawiciele nad
zoru technicznego, kierownicy dzia
łów oraz wykonawcy terenowi.
Po wzajemnej prezentacji gospodarz
spotkania kol. Μ. Dokoupil opowie
dział barwnie i szeroko o pracy geo

252

detów swego regionu; przedstawił za
mierzenia Zarządu Oddziału, wskazu
jąc na organizowane ciekawsze impre
zy. I tak: na mającą się odbyć kon
ferencję naukowo-techniczną na te
mat stosowania metod fotogrametrycz
nych przy montażu i kontroli maszyn
przemysłowych, następnie kol. Μ. Dokoupil zauważył, że byłoby celowe
urządzenie konfrontacji na tematy in
teresujące oba nasze środowiska, przy
czym chętnie widziałby z naszej stro
ny udział w przygotowaniu niektórych
referatów, skróty wszystkich refera
tów opracowano by po polsku. Podał
również, że w przygotowaniu jest też
narada na temat: „Projektowanie mo
delowe przedsięwzięcia inwestycyjne
go” oraz sesja poświęcona sposobom
rektyfikacji młynów kulowych. Prze
widuje się również urządzenie innych
narad i konferencji na takie tematy
jak:
— prace geodezyjne przy montażu
suwnic i kranów,
— rola i możliwości geodezji w pra
cach konstrukcji maszyn,
— geodezyjne prace przy budowie
walcowni.
Jak z powyższego widać, tematyka
jest rozległa i skupiająca się wokół za
gadnień projektowych regionu prze
mysłowego, a przecież takim regionem
jest też województwo katowickie.
Dyrektor WPGGK kol. H. Rak za
poznał naszych miłych gospodarzy z
zamierzeniami przedsiębiorstwa, mo
gącymi wzbudzić szersze zaintereso
wanie. Poinformował uczestników o
tworzonym obecnie Zakładzie Badań
i Doświadczeń, pracowni terrofotogrametrycznej oraz o porozumieniu nau
kowo-technicznym z AGH.
Po przemówieniach uczestnicy spot
kania wymienili uwagi na temat wy
konawstwa robót, metod, sprzętu itp.
Szybko mijał czas i już za oknami
wspaniały zachód słońca z ośnieżoną
panoramą szczytów i chmurami w do
linach sygnalizował, że zbliża się czas
pożegnania.
Dyrektor H. Rak i przewodniczący
Rady
Zakładowej
kol.
Adamus
WPGGK wręczyli gospodarzom upo
minek w postaci rzeźby z węgla sta
nowiącego symbol naszego regionu.
W godzinach wieczornych, żegnani
serdecznie, udaliśmy się w drogę po
wrotną zapewniając, że następne tego
rodzaju spotkanie odbędzie się na te
renie polskim, gdzieś w Beskidzie Ży
wieckim, przy czym gospodarzami bę
dą organizacje społeczne naszego

efekty w postaci opracowań geode
zyjnych przekazane zostały w czynie
społecznym naszej gospodarce narodo
wej.
Na poprzednich praktykach wyko
nano w latach 1962—1970 szereg prac
dla Nowego Sącza oraz powiatów: nowusądecKiego, limanowskiego, żywiec
kiego i nowotarskiego o łącznej war
tości 1,75 min złotych.
Dr inż. Henryk Bryś

przedsiębiorstwa. Zapewnienie to i za
proszenie złożył na ręce kol. Μ. Dokoupila dyr. H. Rak.
Spotkanie było ze wszech miar po
żyteczne, udane i spełniło pokładane
w nim nadzieje. Organizacyjnie spot
kanie było przygotowane dobrze, a i
pogoda nie spłatała nam figla.
Inż. Zdzisław Malchar

Wystawa
radzieckiej aparatury
optyczno-pomiarowej
W dniu 17 kwietnia 1971 roku od
było się w Warszawie, w Domu Chło
pa, otwarcie wystawy radzieckiej apa
ratury optyczno-pomiarowej. Wysta
wa została zorganizowana przez ra
dziecką centralę „MASKPRIBORINTORG” z Moskwy oraz przedstawi
cielstwo handlowe ZSRR w Polsce.
Na otwarcie wystawy przybyli
przedstawiciele ministerstw, central
handlowych i instytucji z różnych
dziedzin życia gospodarczego. Byli
również obecni przedstawiciele in
stytutów naukowych oraz wyższych
uczelni.
Wystawa nie była wprawdzie wiel
ka, jednakże bardzo interesująca. Ce
lem jej nie była bynajmniej prezen
tacja całości produkcji, lecz wystawie
nie ciekawszych eksponatów oraz
stworzenie okazji dla dostarczenia peł
nej i wszechstronnej informacji o ca
łości tej produkcji.
I tak dla przykładu z dziedziny geo
dezji wystawiony był jedynie niwelater precyzyjny Ni Na-I oraz kierow
nica automatyczna KA-2.
Celem wystawienia tych narzędzi
było zwrócenie uwagi na dziedzinę
geodezji. Informacji o całości produk
cji z tej dziedziny dostarczały nato
miast liczne katalogi i prospekty, po
dające podstawowe parametry tech
niczne dla 30 przyrządów geodezyj
nych i fotogrametrycznych. Był to więc
nowoczesny sposób pokazania całości
tej produkcji na tle ciekawszych
eksponatów. Zaliczony został do nich
precyzyjny niwelatσr Na-I z lunetą
o powiększeniu 42×, pozwalający na
uzyskanie średniego błędu podwójnej
niwelacji ±1 mrń/1 km, przy możli
wości odczytu przewyższenia z dokład
nością 0,05 mm. Dobrze prezentowała
się również automatyczna kierownica
KA-2 ze stołem o wymiarach 600 X
X 600 mm, lunetą o powiększeniu 30×
i wysokości 230 mm ponad planszę
stołu mierniczego.
St. J. T.
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Zadanie nadesłane przez kol. Roma
na Arabskiego z Łodzi nie było trud
ne i sam Autor, nadsyłając je napisał,
że „rozwiązanie polega raczej na prze
róbkach trygonometrycznych”. Toteż
i odpowiedzi, jednoznacznych oczywi
ście, może być wiele, na co najlepsze
go dowodu dostarczyły 44 rozwiązania
nadesłane do redakcji.
Większość spośród odpowiadających
dochodziła do równania
r

R
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Tę stosunkowo prostą i efektowną od
powiedź nadesłali koledzy: Stefan Tyliński z Pustelnika koło Warszawy,
Józef Bartnicki ze Szczecina, Aleksan
der Bielicki z Łodzi, Jerzy Billewicz z
Krakowa, Wiesław Szymczak z Łodzi,
Andrzej Tadeusz Czekaj z Warszawy,
Saturnin Zygmunt z Bytomia, Witold
Frąckiewicz z Giżycka i Andrzej Ja
si ak z Poznania.
W wyniku losowania nagrodę głów
ną od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich, w postaci książki pt. „Zarys hi
storii organizacji społecznych geode
tów polskich” otrzymali koledzy z
Grupy Machów — Kopalnia Siarki w
Machowie (Rzeszowskie OPM).
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, drogą losowa
nia otrzymali koledzy: Wiktor Chański z Gliwic, Bernard Chmara z Biel
ska Podlaskiego, Wiesław Szymczak z
Łodzi, Janusz Wójcik z Sanoka i Ma
rian Kotyła z Rudnika nad Sanem.
St. J. T.
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Witold Kuckiewicz (Warszawa), Maria
Dudenko (Warszawa), Wiktor Chanski (Gli
wice), Wojciech Michalski (Ostrów Mazo
wiecka), Stefan Tyliński (Pustelnik kolo
Warszawy), Bernard Chmara (Bielsk Pod
laski), Kamil Kasprzycki (Bielsko Biała),
Józef Bartnicki (Szczecin), Aleksander Bie
licki (Łódź), Danuta Badurek (Olsztyn), Je
rzy Billewicz (Kraków), Andrzej Stanoszek
(Opole), Remigiusz Szczepaniak (Warszawa),
Andrzej Molka (Kraków), Paweł Bednarz

(Kozienice),
Wiesław Szymczak (Łódź),
Zbigniew Sanigorski (Wrocław), Ryszard
Sobkowiak (Poznań), Jan Starek (Wrocław),
Sylwester Waskowski (Szczecin), Andrzej
Tadeusz Czekaj (Warszawa), Saturnin Zyg
munt (Bytom), Witold Frąckiewicz (Giżycko),
Krystyna Bielińska (Warszawa), Grzegorz
Krawczyk (Szczecin), Józef Michalski (Kiel
ce). Kazimierz Mosek (Puławy), Kazimierz
Tylec
(Olkusz),
Janusz
Wojcik
(Sa
nok),
Grupa
Machów
—
Kombinat

Siarki w Machowie (Rz. OPM), Marian Ko
tyła (Rudnik nad Sanem), Andrzej Bo
gucki (Ostrowiec Świętokrzyski), Krystyna
Tuszyńska (Wrocław), Alicja Łuczyńska
(Warszawa), Stanisław’ Jaskowiec (Prudnik),
Andrzej Jasiak (Poznań), Andrzej WoycleChowski (Wieliczka), Zbigniew Zagłoba-ZygIer (Prudnik), Ryszard Szostek (Wrocław).
Kazimierz Duś (Żywiec), Henryk Lubczek
(Jarocin Poznański). Andrzej Zaręba (Dęb
lin), Edward Slabolepszy (Katowice).

Zadanie 96

NAGRODA

Dwie płaszczyzny ograniczone każda
punktami ABCD o kształcie i wymia
rach jak na rysunku 1, złączone pro
stymi AB i rozchylone pod kątem
1208, tworzą rodzaj dachu.
Należy obliczyć odległość EF.

Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci wydawnictw „Zarys
historii organizacji Społecznych Geode
tów Polskich” — od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.

Dane: AC = 2,0
BD = 2,5
CD = 3,0
ACD i CDB = 1008

między płaszczyznami ABCD = 1208
Zadanie nadesłał kol. Longin Strutyński z Blachowni Śląskiej.
Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 10 września 1971 r.

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.
oro
¿bo

IN MEMORIAM

Inż. Florian Ryżek

W dniu 15 Iipca 1970 r. zmarł inż.
Florian Ryżek. Odszedł od nas długo
letni kolega, pracownik Poznańskiego
Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierni
czego i członek założyciel byłej Spół
dzielni Pracy Mierniczych i Meliorantów w Poznaniu, która po likwidacji
przekształciła się na Państwowe Przed
siębiorstwo Miernicze.
Inż. Florian Ryżek urodził się
30 stycznia 1906 roku w Magdeburgu,
gdzie ukończył 7 klas szkoły średniej.
W 1920 roku repatriował się z rodzi
cami do Poznania, gdzie 25 czerwca
tegoż roku wstąpił do szkoły kreślar
skiej utworzonej przez rząd b. dziel
nicy pruskiej przy Urzędzie Ziemskim
w Poznaniu.
Od stycznia 1921 r. był zatrudniony
w Wydziale Technicznym Okręgowe
go Urzędu Ziemskiego w Poznaniu. W
roku szkolnym 1921/1922 wstąpił do
Państwowej Szkoły Mierniczej w Poz
naniu, którą ukończył w 1925 roku.
Od 1925 roku do Iipca 1928 praco
wał jako praktykant na mierniczego
przysięgłego kolejno w Miejskim Urzę
dzie Pomiarów w Poznaniu i w kan
celariach mierniczych przysięgłych in
żynierów SteTczewskiego i WleklińSkiego w Poznaniu. Od Iipca 1928 r.
do września 1929 odbył czynną służbę
wojskową w szkole podchorążych w
Modlinie. Po ukończeniu służby woj
skowej kontynuował praktykę u mier

niczego przysięgłego Wleklińskiego. W
marcu 1934 zdał egzamin na mierni
czego przysięgłego. Do wybuchu woj
ny prowadził własne biuro, wykonu
jąc roboty zlecone przez urzędy pań
stwowe i zarządy miejskie.
W roku 1939 brał udział, w stopniu
pcdporucznika, w kampanii wrześnio
wej. Dostawszy się do niewoli prze
bywał do 30 stycznia 1945 roku w ofi
cerskim obozie jeńców IIc w Wolden
bergu. Po powrocie z Woldenbergu
udał się do Wojnicza (w woj. kra
kowskim), aby sprowadzić do Pozna
nia wysiedlonych tam przez okupan
ta rodziców. Od marca do Iipca 1945 r.
z ramienia Wojewódzkiego Urzędu
Ziemskiego przeprowadzał jako kie
rownik grupy reformę rolną w po
wiecie Czarnkowskim.
Od Iipca 1945 r. do sierpnia 1946 r.
pracował w Biurze Odbudowy Miasta
Poznania, a od sierpnia tego roku do
czerwca 1949 r. był zatrudniony w
Spółdzielni Pracy Mierniczych i MeIiorantow w Poznaniu. Spółdzielnia ta
uległa likwidacji i dalsze jej prace
kontynuowano w ramach utworzone
go
Państwowego
Przedsiębiorstwa
Mierniczego, późniejszego Poznańskie
go Okręgowego Przedsiębiorstwa Mier
niczego.
Inż. F. Ryżek zajmował kolejno sta
nowiska kierownika zespołu grupy i
długie lata, do dnia zgonu — starsze

go inspektora kontroli technicznej.
Niezależnie od pracy zawodowej wy
kładał także w latach 1950/54 w Tech
niku Geodezyjnym w Poznaniu.
W zakładzie pracy był długoletnim
przewodniczącym Rady Zakładowej, a
pcnadto pracował czynnie w Zarzą
dzie Koła SGP przy komisji egzami
nacyjnej dla stażystów, komisji wyna
lazczości i wielu innych.
W uznaniu zasług został wyróżnio
ny i odznaczony: Srebrnym Krzyżem
Zasługi (1954), Medalem IO-Iecia (1955),
resortową srebrną i złotą odznakami
(1960 i 1967).
W czasie swej działalności poznali
Go koledzy i współpracownicy jako
wiernego przyjaciela, troskliwego ko
legę i życzliwego opiekuna młodej
kadry fachowej, której zawsze chętnie
służył pomocą i dzielił się swym bo
gatym doświadczeniem. Swoją praco
witością i dyscypliną był wzorem dla
kolegów.
Inż. Florian Ryżek .zaskarbił sobie
pamięć wielkimi zaletami humani
stycznymi i zawodowymi oraz ofiar
nością w pracach społecznych. Zmar
łego, który odszedł od nas po krótkiej
chorobie nowotworowej, żegnały rzesze
kolegów z Poznańskiego OPM i mia
sta Poznania oraz okolic, oddając Mu
tym hołd za jego zasługi.
Inż. Zygmunt Płóciennik

Do Członków Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
W ostatnich dwóch latach wydarzyło się kilka przypad
ków zgonu kolegów — członków Funduszu Pomocy Kole
żeńskiej, którzy nie zmienili w deklaracjach, w sposób for
malny, oświadczenia swej woli, komu postanowili przekazać
zapomogę pośmiertną, wobec zaszłych zmian, jak na przy
kład:
— upoważnieni wcześniej zmarli,
— małżonkowie rozwiedli się, itp.
Przypadki takie uniemożliwiają wypłatę zapomóg po
śmiertnych osobom zainteresowanym bez postępowania
spadkowego i powodują przekazanie zapomóg do masy
spadkowej.
Aby tego uniknąć, uprzejmie przypominamy Kolegom —
członkom FPK, aby bezzwłocznie, po zaistnieniu potrzeby
zmiany osoby upoważnionej do odbioru zapomogi pośmier
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tnej dokonali przepisanej zmiany deklaracji w sposób prze
widziany w pkt. 6 ust. 1 i 2 instrukcji do Regulaminu Sa
mopomocy Koleżeńskiej SGP.
Wyciąg z instrukcji:

„6.1. Przeniesienie uprawnień do podjęcia zapomogi po
śmiertnej wymaga protokolarnej wymiany deklaracji człon
kowskiej (wzór nr 2).
6.2. Odpis protokołu wraz z jednym egzemplarzem nowej
deklaracji należy przesłać do Głównej Komisji SK”.
Fundusz Pomocy Koleżeńskiej
Członków Stowarzyszenia Geodetów
Polskich

⅛020D ESIAZE1Ć
J. J. Levallois et J. Kovalevsky — GËODÉSIE GÉ
NÉRALE, tome IV, Géodésie spatiale. Paris 1971,
p. 268.

Czwarty i ostatni tom „Geodezji
Ogólnej” poświęcony jest geodezji
przestrzennej, przy czym geodezję trój
wymiarową opracował J. J. Levallois,
natomiast J. Kovalevsky przedstawił
mechanikę nieba.
Geodezja trójwymiarowa rozwinęła
się po 1950 roku, kiedy to geodeta ra
dziecki
Mołodieński oraz geodeta
angielski Hotine wysunęli propozycje,
aby podstawowe zagadnienia geode
zyjne rozwiązywać nie na powierzchni
elipsoidy odniesienia, lecz w obranym
układzie trójściennym trzech nawza
jem prostopadłych płaszczyzn. Propo
zycja ta odpowiadała dobrze tak geo
dezji dynamicznej, w której istotne
znaczenie ma znajomość potencja
łu siły ciężkości i przyspieszenia ziem
skiego, jak geodezji satelitarnej, wy
korzystującej ruch sztucznych sateli
tów Ziemi. Nic więc dziwnego, że od
chwili wystrzelenia pierwszego sztucz
nego satelity geodezja trójwymiarowa
zaczęła się niezwykle szybko rozwi
jać. Rozwój ten przyśpieszony został
dodatkowo przez łatwość przedstawie
nia problemów geodezji trójwymiaro

wej w postaci macierzowej, a co za
tym idzie przez łatwość zastosowania
w rachunkach elektronicznej techniki
obliczeniowej.
J. J. Levallois przedstawił następu
jące problemy i zadania geodezji trój
wymiarowej:
— dane ogólne,
— system odniesienia i jego trans
formacje,
— rachunki elementarne,
— pomiary kątowe azymutalne i zenitalne oraz pomiary długości,
— przejście od obserwacji do obra
nego układu trójściennego,
— triangulacja przestrzenna oparta
o obserwacje sztucznych satelitów Zie
mi,
— obliczenie i wyrównanie triangu
laeji satelitarnej,
— przykłady tej triangulacji, jak na
przykład połączenie Francja—Algier,
połączenie kontynentu europejskiego
z Azorami, czy wreszcie projekt trian
gulacji światowej.
Zakończeniem tej części tomu IV
jest zastosowanie lasera w geodezji

/ wydam
*
ictu
przestrzennej, opartej o wykorzystanie
sztucznych satelitów Ziemi.
Mechanika nieba, której autorem
jest J. Kovalevsky, obejmuje przed
stawienie problemu dwu ciał niebie
skich, teorię perturbacji i jej zastoso
wanie w ruchu sztucznych satelitów
Ziemi, teorię ruchu sztucznych sateli
tów, określenie ich orbit oraz proble
my geodezji dynamicznej nawiązane
do ruchu sztucznych satelitów.
Nawet z tak krótkiego przedstawie
nia treści IV tomu Geodezji Ogólnej
wynika, że jest to podręcznik całko
wicie nowoczesny, uwzględniający ca
łość postępu, jaki w okresie ostatnich
20 lat dokonał się w geodezji. Wido
mym wyrazem tej nowoczesności jest
wprzęgnięcie do obserwacji i obliczeń
geodezyjnych takich zdobyczy nauki
i techniki, jak elektroniczna technika
obliczeniowa, sztuczne satelity Ziemi,
czy lasery.
Nie ulega wątpliwości, że ten cen
ny podręcznik cieszyć się będzie w
naszym kraju zasłużoną poczytnością.

St. J. Tymowski

PLAN GDYNI I SOPOTU — Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1970.

Do niedawna seria planów miast
wydana przez PPWK pomijała Gdy
nię, a plan Sopotu zamieszczany był
na odwrocie planu Gdańska. W 1968 r.
ukazał się plan Gdańska bez Sopotu
(na miejsce planu Sopotu dano tam
plan śródmieścia Gdańska), a w 1969 r.
wydano po raz pierwszy plan Gdyni
z planem Sopotu; w 1970 r. ukazało
się II wydanie tej publikacji karto
graficznej.
Wydanie w 1970 r. jest w stosunku
do poprzedniego poprawione jeśli idzie
o przebieg ulic i lokalizację obiektów,
uaktualnione jeśli idzie o informacje
turystyczne, a na samym planie Gdy
nię mamy już w nowych granicach
(niedawno przyłączono do miasta Pod
górze Dolne, na północny-zachód od
Obłuża); nadto naniesiono na plany
pewne obiekty topograficzne, których
w poprzednim wydaniu nie było.
Tak więc obecny plan Sopotu do
brze orientuje również w sieci hydro
graficznej tego miasta: pokazano bieg
szeregu potoków, także odcinków bieg
nących w krytych kanałach, i podano
ich nazwy; wprowadzono na przykład
nazwę Potok Haffnera, w 1966 r. za
proponowaną w jednym z wydaw
nictw krajoznawczych. Na planie Gdy
ni na potoku, którym biegnie granica
z Sopotem, zjawiała się nazwa Swelinia, znana już z dokumentów z
XIII wieku, ostatnio częściowo zapompiana, spotykaną jednak niekiedy w

literaturze, lecz w formie Swelina (o
właściwej formie Swelinia, z -ia zob.
„Onomástica” 1969, s. 137—143).
Skoro już mowa o nazewnictwie
zwróćmy uwagę, że w Sopocie, na
przyleśnym obszarze wokół ulicy
23 Marca, powinien być napis: Przy
lesie, a nie Osiedle Przylesie, gdyż
określnik osiedle nie jest składnikiem
nazwy własnej osiedla mieszkaniowe
go, o które tu chodzi (w związku z
tym zob.: J. Maciejewski — Miejskie
nazwy topograficzne, w zbiorze: Ję
zyk polski. Poprawność — piękno —
ochrona. Bydgoszcz 1967, s. 88).
Na planie Gdyni, na obszarze Witomina, powinno być wykazane nowe
osiedle mieszkaniowe, które otrzyma
ło nazwę Radiostacja (idzie o umiesz
czenie takiego napisu).
Najbardziej południowa ulica Gdyni
w terenie ma nazwę: Bernadowska a
nie — jak na planie — Bernardowska (tamże napis: Bernardowo; jest
to Onomastyczny hyperyzm, to jest
forma hyperpoprawna ; używana jest
forma Bernadowo, z jednym -r-, (o
czym zob. na s. 147 pracy H. G omo
wi cza, zreferowanej w nr 8/1965 „Prze
glądu Geodezyjnego”, zob. też „Rocz
nik Gdański”, t. 28, s. 338).
Zamiast: Basen Zeglfarski] im. Za
ruskiego (w porcie gdyńskim) powin
no być: Basen [Generała] Zaruskiego
tyra bardziej że użycie w nazwach
własnych przyimka im[ienia] jest

sztuczne i mało polskie (o czym zob.:
„Język Polski” 1968, s. 265).
Plany trzech wielkich miast gdań
skiej aglomeracji miejskiej są z roku
na nok pod wieloma względami coraz
lepsze. (Przy okazji wspomnijmy, że
w wydaniu Planu Gdańska z 1970 r.
uwzględniono niemal wszystkie uwagi
recenzji wydania z 1968 r., opubliko
wanej w nr 2/1969 „Przeglądu Geode
zyjnego”). Sądzić więc należy, że wy
dania następne nie będą już budzić
żadnych zastrzeżeń.
Tym razem jednak jeszcze trzy uwa
gi odnoszące się zresztą i do innych
planów miast, a nawet niektórych map
wydawanych przez PPWK:
1. Martwa Wisła — to nazwa od
cinka Wisły poniżej Śmiałej Wisły
(zob. oparty na urzędowym Monito
rze Polskim S. Rosponda Słownik
nazw geograficznych Polski zachod
niej i północnej, też mój artykuł w
„Geografii w Szkole” 1965, s. 230—231),
nie można więc takiego napisu
umieszczać na odcinku powyżej Śmia
łej Wisły, jak to zrobiono na mapce
okolic Gdańska—Gdyni, umieszczonej
dodatkowo w omawianym tu wydaw
nictwie Plan Gdyni i Sopotu.
2. Gdynia leży nad Zatoką Pucką
a .nie nad Zatotką Gdańską (wpraw
dzie Zatoka Pucka jest częścią Za
toki Gdańskiej, ale to inna już spra
wa), napis Zat. Gdańska zatem na
omawianym tu planie powinien być
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umieszczony tylko na południe od
Przylądka Redłowskiego, to jest tylko
przy wybrzeżu Orłowo—Kolibek i So
potu.
3. Nazwy stacji (przystanków kole
jowych), które się składają z dwóch
członów wyrażonych rzeczownikami

zgodnie z przepisami ortograficznymi
(zob. Pisownię polską — wyd. XII.
PAN, 1957, s. 27) muszą być pisane
z łącznikiem, a więc na przykład
Gdynia-Obluze a nie (jak pisze rów
nież PKP!) w formie Gdynia Obłuże.
Zygmunt Brocki

kładność opracowania warstwie me
todą fotogrametryczną. — P. Mar
czak — Geodezyjny pomiar odkształ
ceń elektrowni wodnej w Suczanach
(c.d.). — S. Michalczak — Roz
wój instrumentów geodezyjnych w
1969 r.—
Nr 7 — lipiec 1970 r. — J. K a Γ

ONOMASTICA — Pismo poświęcone nazewnictwu
geograficznemu i osobowemu. Rocznik XIV. Zakład

Narodowy im.
Kraków 1969.

Ossolińskich.

W dziale rozpraw i materiałów kil
ku autorów zajęło się nazwami miej
scowymi południowego krańca Polski.
E. Pawłowski — podjął próbę
wyjaśnienia pochodzenia kilku nie
zwykłych nazw wsi na Sądecczyźnie:
Brzyna,
Kadcza,
Kicznia, Niecew,
Żmiąca.
Μ. Karaś — poświęcił tym razem
swoje studia nad toponomastykę Ży
wiecczyzny nazwie wsi Rycerka.
T. S z y m a — zainteresował się po
chodzeniem nazw Przegib i Przechyb
w Gorcach. Nazwy te są charaktery
styczne dla siodłowych form terenu.
Autor wskazuje na możliwość pocho
dzenia tych nazw także od staropol
skiego chybać = rzucać, skakać. Po
ciągałoby to za sobą zapis tej dosyć
często napotykanej na mapach wielkoskalowych nazwy także w formie
Przechyba. Przypuszczenie to wydaje
się jednak mało prawdopodobne i de
cyzję o pisowni tych nazw przez -chnależałoby podejmować z dużą ostroż
nością.
A. Wolf — rozpoczął publikację
mazowieckich nazw terenowych, za
czerpniętych przeważnie ze źródeł
XV- i XVI-Wiecznych. Nazwy będą
ogłaszane w grupach według rodza
jów obiektów. W omawianym roczni
ku znajdują się tylko nazwy gór oraz
schemat podziału obiektów. Autor wy
mienia tutaj — między innymi —
uroczyska (signum), granice, obiekty
nieokreślone (locus). Brak definicji
tych obiektów wywołuje wątpliwości
co do ich zakresu. W przypadku wy
mienionych grup istnieje obawa, że
zakresy te będą się niekiedy pokry
wały. Na przykład uroczyska służyły
zwykle do określania granic i ich naz
wy były często znakiem miejsca (lo
cus), a nie obiektu będącego pewną
wizualną całością topograficzną.
Z. Brocki i H. Górnowicz —
zajęli się nazwą potoku oddzielającego
Sopot od Gdyni. Wśród kartografów,
podobnie jak wśród miejscowej lud
ności, potok uchodzi za bezimienny.
Tymczasem w źródłach historycznych,
począwszy od XIII w. nosi on nazwę
Swelinia, wobec czego autorzy postu
lują przywrócenie tej oryginalnej naz
wy. W źródłach historycznych doty
czących północnej i zachodniej Polski
jest z pewnością jeszcze wiele nazw
nieznanych obecnie w terenie. Wszel
kie zatem wysiłki zmierzające do ich
przywrócenia zasługują na uznanie i
poparcie.
J. Domański — przedstawia
śląskie historyczne nazwy miejscowe
zakończone na -any, -anie (na przy
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Wrocław—Warszawa—

kład Borowiany, Glinianie), będące po
czątkowo nazwami grup ludności za
mieszkującej dane miejsce. Z załączo
nej mapki wynika, że nazwy te wy
stępowały na Śląsku Opolskim i w
okolicach Wrocławia oraz Legnicy,
czyli na najstarszych obszarach osad
niczych Śląska.
T. Gołębiowska — zebrała (na
podstawie Słownika Geograficznego
Królestwa Polskiego) nazwy młynów,
rozumiejąc pod tym terminem urzą
dzenia poruszane siłą wodną, wiatrem
bądź siłą zwierzęcą.
Μ. Kulczycki — w dziale re
cenzji i polemik omawia pracę ukraiń
skich historyków poświęconą metryce
józefińskiej (1785—1788) i franciszkań
skiej (1819—1820). Metryki te są nie
tylko źródłem do historii wsi i kata
stru w Galicji, lecz także zawierają
wiele nazw.
J. Strutyński — przedstawia
książkę S. D. Babyszyna o wykorzy
staniu nazewnictwa w nauczaniu na
Ukrainie. Kartografów polskich inte
resowałyby praktyczne skutki wprowa
dzenia lokalnego nazewnictwa do nau
czania w naszych szkołach podstawo
wych. Umocniłoby ono znajomość tych
nazw wśród ludności i ułatwiłoby pra
ce kartograficzne w terenie, a póź
niej identyfikację obiektów w terenie
i na mapie.
T. Szyma sygnalizuje pracę Ł. Μ.
Maidanowej o sposobach zbierania
nazw miejscowych, zamieszczoną w
zbiorze ,,Mikrotoponimij a”, Moskwa
1967. Ponadto znajdujemy między in
nymi omówienie książki E. Pawłow
skiego o nazwach miejscowych Sądec
czyzny przez K. Rymuta, drugiej części
słownika mazurskich nazw miejsco
wych G. Leydinga, pióra Z. Klimka
i recenzję książki J. Golaskiego „Opra
cowanie nazw na mapach wielkoskalowych”, napisaną przez Μ. Karasia.
Kartografom zajmującym się wybrze
żem należy polecić obszerny przegląd
publikacji Onomastycznych w czaso
pismach gdańskiego ośrodka naukowe
go 1958—1967, dokonany przez Z. Brockiego.
Janusz Golaski

Geodeticky
OBZOR

a

Kartograficky

Nr 6 — czerwiec 1970 r. — O. M ichalko — Program zadań Słowac
kiego Zarządu Geodezji i Kartografii
na 1970 rok i dalsze lata. — V. PichIik — Wpływ skłonu terenu na do

η o 1 d — Instrukcja technologiczna
pomiarów szczegółowych i opracowa
nia map techniczno-gospodarczych. —
P. Marćzak — Geodezyjny po
miar odkształceń elektrowni wodnej
w Suczanach (zak.). — J. Skalick ÿ — Wykorzystanie soczewki pier
ścieniowej z rurą wyładowczą w oprzyrządowaniu fotometrycznym do
mierzenia profili tuneli czechosłowac
kich kolei państwowych. — J. Szolc
— Służba geodezyjna w Danii. L. V.
Prikryl — Dzieło Lipskiego w
kartografii węgierskiej.
Nr 8 — sierpień 1970 r. — Μ. H ajek — A. Sedlaczek — Infor
macja map ewidencji nieruchomości
do skali dziesiętnej 1 : 2000 w systemie
jednolitej trygonometrycznej sieci ka
tastralnej. — Μ. Hauf — Pomiar
kierunków teodolitem cyfrowym. Do
teodolitów cyfrowych autor przykła
dowo zalicza teodolity: Fennela FLT3;
Kerna — tachimetr rejestrujący; Breithaupta — Di-Gi-GON; Opton Reg-Elta 14: Guriey Digitran (od tłuma
cza). — Μ. Hajek — Wykorzysta
nie osiągnięć reprografii do celów te
chnicznych. — Z. Valtr — Tablice
do obliczania długości z pomiarów ką
ta Paralaktycznego.—
Nr 9 — wrzesień 1970 r. — F. Cza-

Iek — Urządzenia podziemne na
mapach. — J. Szimek — Techni
czna mapa Pragi. W artykule znajduje
się wzmianka, że aktualnie znajduje
się w opracowaniu CSN (Czechosło
wacka Norms ,,Technicke mapy mëst”).
Głównym elementem w treści map
technicznych są urządzenia podziemne
i nadziemne oraz sytuacja i rzeźba
terenu (od tłumacza). — Μ. Herda —
Numeryczna mapa jako następny etap
rozwojowy technicznej mapy miej
skiej. W oryginale ,,Digitalni mapa” —
jest to mapa zawarta w pamięci kom
putera, przejście do formy graficznej
dokonywane jest przy zastosowaniu
automatów kreślących mapę, na przy
kład GEOKART, DISTOMAT, CONTRAVES itd. (od tłumacza). — P. Bu
cha c ze k, E. Tesznar — Wy
korzystanie technicznej mapy miasta
do koordynacji i prowadzenia budow
nictwa inwestycyjnego w Pradze. —
K. Czesak — Potrzeba i wykorzy
stanie technicznej mapy Pragi. —
B. Szmid — Zastosowanie tech
nicznej mapy Pragi — ze stanowiska
urbanizmu podziemnego. — K. Ki
bic — Zastosowanie technicznych
map miejskich do przebudowy miast
historycznych. — F. Sztolba —
Techniczna mapa w skali 1 : 5000 —
ze stanowiska prowadzących przewo
dy podziemne. — L. Janouszek —
Doświadczenia z korzystania z mapy
technicznej w Pradze. Μ. Svitok —
J. Szimonek — Scalony miejski
system informacji (IMIS). —
Mgr inż. W. Barański
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Próba zastosowania fotogrametrii
do przyżyciowej wyceny wartości rzeźnej bydła
Na przestrzeni ostatniego XX-Iecia w skali światowej
obserwuje się stały wzrost produkcji mięsa wołowego. Jed
nocześnie w większości krajów gospodarczo rozwiniętych
popyt znacznie wyprzedza podaż tego produktu. Sytuacja
ta zmusza zainteresowane placówki naukowe do podejmo
wania coraz intensywniejszych badań nad metodami zmie
rzającymi do zwiększenia produkcji i podniesienia jakości
mięsa wołowego. Ważną rolę w tym zakresie spełnia do
skonalenie cech mięsnych u ras bydła o dwustronnym (to
znaczy mleczno-mięsnym) użytkowaniu.
Jedną z form doskonalenia bydła jest selekcja polegająca
na doborze dla celów hodowlanych zwierząt o wymaga
nych cechach produkcyjnych. Należy również wyjaśnić, że
w dobie inseminacji wpływ ojca jest dużo szerszy z uwa
gi na większe jego wykorzystanie, dlatego też główny na
cisk kładzie się na selekcję buhajów-rozpłodników.
Wartość rzeźną buhaja można ocenić przyżyciowo albo
poubojowo. Metoda poubojowej wyceny, dająca dokładne
rozeznanie wartości rzeźnej zwierzęcia, jednocześnie elimi
nuje je z dalszej hodowli. W przypadku wyceny bydła, ga
tunku, w przeciwieństwie do świń i drobiu, wolno rozmna
żającego się, uzyskiwanie wskaźników do selekcji metodą
oceny poubojowej ma więc ograniczone zastosowanie. Po
nadto dysekcja tuszy, to jest podział na wyręby i tkanki,
jest czynnością pracochłonną i kosztowną, prowadzącą
(przez krojenie półtuszy) do pomniejszenia jej wartości,
a nawet częściowego niszczenia.
Przyżyciowo wartość rzeźną można ocenić na podstawie
potomstwa lub na podstawie użytkowości własnej.
Ocena na podstawie potomstwa jest metodą pośred
nią, kosztowną i trwającą zbyt długo. Udowodniony
jest fakt, że postęp hodowlany można przyśpieszyć, wpro
wadzając wycenę zwierząt opartą na podstawie użytkowo
ści własnej w miejsce oceny dokonywanej na podstawie
potomstwa. W związku z tym przyżyciowa ocena warto
ści rzeźnej zwierząt stanowi podstawę informacji w pracy
hodowlanej. Nie mniejsze znaczenie ma ona również przy
klasyfikacji zwierząt rzeźnych. Z uwagi na to problem
przyżyciowej oceny wartości rzeźnej zwierząt nabrał szcze
gólnej wagi.
Przyżyciowe metody oceny wartości rzeźnej powinny
przede wszystkim umożliwiać określenie na żywym zwie
rzęciu wielkości najbardziej cennych partii tuszy, to jest
udźca i partii grzbietowych oraz zapewnić uchwycenie ilo
ściowych stosunków poszczególnych tkanek (mięso, tłuszcz,
kości). Dotychczas badania nad oceną wartości rzeźnej
zwierząt koncentrowały się na następujących metodach:
— rozwój wagowy i zużycie paszy w trakcie opasu,
— pomiary Zoometryczne,
— ocena punktowa .,na oko”,
— mechaniczne pomiary okrywy tłuszczowej,
— oznaczanie ciężaru właściwego zwierzęcia i udziału
w nim tkanek,
__ pomiary miąższości tkanek promieniami Foentgena,
— pomiary miąższości okrywy tłuszczowej lub tkanki
mięsnej za pomocą ultradźwięków,
__ pomiary udziału tkanek za pomocą izotopów i metod
biochemicznych.

Do niedawna jeszcze, do oceny wartości rzeźnej bydła
wystarczały metody tradycyjne, to jest punktacja, pomiary
Zoometryczne, rozwój wagowy, pomiary okrywy tłuszczo
wej. Z danych literatury światowej na ten temat wynikają
jednak dość poważne rozbieżności. Wielu autorów kwestio
nuje więc obecnie przydatność tych metod do praktyki ho
dowlanej. Z uwagi na fakt, że zmienność osobnicza ulega
ciągłemu zmniejszaniu, dla uchwycenia różnic konieczne
jest posługiwanie się bardziej precyzyjnymi metodami wy
ceny.
Literatura z tej dziedziny podaje, że prowadzone są
próby zastosowania nowych metod do przeżyciowej oceny
wartości rzeźnej zwierząt. W ostatnich latach, w USA i Eu
ropie zachodniej rozpoczęto prace nad zastosowaniem
ultradźwięków, izotopów i promieni rentgena dla przyży
ciowych pomiarów miąższości tkanki mięsnej i tłuszczowej.
Z dostępnych na ten temat publikacji wiadomo, że nie
uzyskano jeszcze ostatecznej odpowiedzi o przydatności
tych meted dla praktyki hodowlanej.
Wśród nowych metod nie zabrakło również fotogrametrii,
którą wykorzystuje się dla określenia objętości zwierzęcia
lub pewnych jego partii. Pierwsze wyniki wyceny przyży
ciowej zwierząt, przy zastosowaniu Stereofotogrametrii,
opublikowane zostały przez Wenigera [5] w 1966 r. W ba
daniach tych uzyskano wysoką korelację (r = 0,85) między
ciężarem udźca po uboju a objętością określoną na żywym
zwierzęciu. W USA, firma Armouur (za Chevallerie [1])
opracowała własną, szybką metodę oceny przyżyciowej
bydła rzeźnego, pozwalającą na określenie z dokładnością
rzędu 97—990∕o ciężaru udźca, rostbefu i antrykotu. Nie opi
sano jednak zasad wykonywania pomiaru z uwagi na za
strzeżenie patentowe. W badaniach Chevallerie [1] kore
lacja między objętością udźca a jego ciężarem po uboju
wynosiła r = 0,53, a dla wyrobów wartościowych r = 0,58.
Zależności te były statystycznie wysoko istotne.
W kraju, próby zastosowania fotogrametrii dla potrzeb
Zoometrycznych mają już wprawdzie swoją historię, jed
nakże początkowo miały one wyłącznie charakter badań
metodologicznych nad sposobami wykorzystania fotogra
metrii w zootechnice. Próby te, to wykonanie w 1963 r.
opracowania fotogrametrycznego czterech kaczek (Gibes [3]),
a w 1968 r. opracowanie buhaja Watusi, słonia i wielbłąda
(Gątarek [2]). Oba opracowania wykonane zostały w Ka
tedrze Fotogrametrii PW dla Katedry Hodowli Ogólnej
Zwierząt SGGW, i o ile autorom wiadomo, nie zostały one
wykorzystane do prac zootechnicznych czy też podobnych.
W 1968 r., w Zakładzie Hodowli Doświadczalnej Zwie
rząt (obecny Instytut Genetyki) PAN, podjęto pierwszą w
kraju próbę zastosowania fotogrametrii do przyżyciowej
wyceny wartości rzeźnej bydła (Jankowski [4]). Opracowa
nie fotogrametryczne 10 buhajów ze stada doświadczalnego
wykonała Pracownia Fotogrametrii Warszawskiego Przed
siębiorstwa Geodezyjnego. Zdjęcia wykonano dwoma pro
stopadle ustawionymi kamerami Stereometrycznymi firmy
Wild o bazie 1,2 m. Stereogramy boczne opracowano gra
ficznie na Stereoautografie Zeissa, a Stereogramy tylne —
analitycznie, z pomiarem na Stereokomparatorze. Dalszym

etapem było wyznaczenie na podstawie opracowań fotogra
metrycznych objętości wybranych partii ciała, a następ
nie — porównanie ich z danymi wagowymi, uzyskanymi
w czasie dysekcji tuszy. Ponieważ wyniki porównania oka
zały się obiecujące, zapadła decyzja kontynuacji badań.

Rys. 1
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Bezpośrednim skutkiem tej decyzji było podjęcie pracy bę
dącej zasadniczym tematem niniejszego artykułu.
Opracowanie nasze objęło 50 buhajów ze stada doświad
czalnego ZHDZ, hodowanych metodą tuczu przemysłowe

go. Momentem krytycznym, decydującym o wykonaniu
zdjęć fotogrametrycznych, a następnie uboju i dysekcji tu
szy, było osiągnięcie przez zwierzę wagi 450 kg, co nastę
powało przeciętnie w wieku 14 miesięcy. Przygotowanie
buhaja do wykonania zdjęć fotogrametrycznych polegało na
określeniu linii wyodrębniających poszczególne partie tuszy
oraz linii grzbietowej, stanowiącej naturalną linię podziału
na półtusze, i wymalowaniu ich na skórze farbą o kon
trastującym kolorze. Ponadto, celem lepszego uplastycznie
nia jednolitych, czarnych lub białych powierzchni skóry,
wybrane partie malowano tą samą farbą „w ciapki”, a dla
lepszego uwydatnienia linii grzbietowej umocowywano na
niej jako dodatkowe znaczki przestrzenne, klamerki do
bielizny. Frzygotowane do fotografowania zwierzę pokaza
ne jest na rys. 1.
Stanowisko pomiarowe, przedstawione schematycznie na
rys. 2, umieszczone było na otwartej przestrzeni, co stano
wiło dość poważny mankament, szczególnie w warunkach
jesienno-zimowych (badania prowadzone były w okresie ca
łego roku). Postument (1), o wymiarach 1,5 X 2 m, prze
znaczony do ustawiania zwierzęcia, miał wyznaczoną os
symetrii oraz miejsca ustawienia nóg. Zapewniało to dość
jednolite ustawienie kolejnych zwierząt, przy czym istot
nymi tej jednolitości elementami były: położenie linii
grzbietowo-pośladkowej w płaszczyźnie pionowej przecho
dzącej przez oś symetrii postumentu lub równolegle do
niej, oraz w miarę „swobodne” jednakowe ustawienie nóg.
Kamery Stereometryczne (2, 3) ustawiano tak, aby ich bazy
były każdorazowo: równoległa (2) i prostopadła (3) do osi
symetrii postumentu. W tym celu za pomocą teodolitu wy
znaczono w terenie i Zastabilizowano kołkami stanowiska
kamer oraz cele (4, 5), znajdujące się na osiach celowników
prawych kamer. Zastosowaliśmy przy tym odmienne niż
w poprzednim opracowaniu, ustawienie pionowe kamer.
W pracach wykonanych przez WPG, kamera boczna usta
wiana była na poziomie zwierzęcia, natomiast kamera tyl
na — ponad nim. Zadaniem kamery bocznej było dostar
czenie warstwicowego rysunku zwierzęcia, zadaniem kame
ry tylnej — uchwycenie niewidocznej na zdjęciach bocz
nych linii grzbietowej. W naszym przypadku kamerę Wil
da (2) ustawiano ok. 1 m nad poziomem grzbietu, co umoż
liwiło sfotografowanie na zdjęciach bocznych również i linii
grzbietowej. Kamera (3), skonstruowana w Katedrze Foto
grametrii PW z dwóch aparatów amatorskich START, usta
wiana była początkowo na poziomie linii grzbietowej, póź
niej zaś — na poziomie środka udźca, co zapewniało lepszą
dokumentację jego wypełnienia od wewnątrz. Dzięki ta
kiemu ustawieniu kamer podstawę opracowania stanowiły
zdjęcia boczne, a zdjęcia tylne służyły wyłącznie do okreś
lenia objętości zawartej między udźcem a pionową płasz
czyzną podziału (nie uwzględnianej w pracach WPG), sta
nowiącej zaledwie kilka do kilkunastu procent objętości
udźca. Fakt ten jest istotny, gdyż kamera własnej kon
strukcji charakteryzowała się niższą jakością niż kamera
Wilda.
W czasie dalszych prac okazało się konieczne odsłanianie
linii pośladkowej (rys. 3), która wykorzystywana była do
wyznaczania poprawek objętości z tytułu niejednolitego
ustawienia poszczególnych zwierząt.
Rys. 4
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Ogólny widok stanowiska w czasie wykonywania zdjęć
pokazano na rys. 4.
Warunki fotografowania były trudne, gdyż z jednej stro
ny — zwierzęta oświetlone były światłem naturalnym
(a więc oświetlenie zależało nie tylko od pory ,roku, ale
i od pogody), z drugiej — należało uzyskać możliwie dużą
czytelność szczegółów zarówno w białych, jak i w czarnych
partiach. Jakość fotograficzna zdjęć była więc programowo
„zła”, gdyż w zależności od naświetlenia oraz przewagi ko
loru każdy stereogram wywoływany był indywidualnie.
Kontrolowanie na bieżąco procesu wywoływania klisz panChromatycznych umożliwiło zastosowanie Denoxanu — pre
paratu odczulającego.
Opracowanie autogrametryczne wykonano na autografie
Wilda A5, stanowiącym własność Katedry Fotogrametrii
PW. Ze względu na ograniczony zakres podziałek odległości

Wiedniej warstwicy. Wystarczającym uzasadnieniem takiego
postępowania był fakt, iż obok większej wygody obliczeń
obłe kształty zwierzęcia sprawiają, że wspomniana bryła
jest czymś pośrednim między stożkiem a czaszą kulistą.
Przed przystąpieniem do obliczeń objętości należało więc
pomierzyć pola powierzchni wszystkich warstwie. Odpo
wiednie pomiary wykonano planimetrem Pl 1 produkcji
Polskich Zakładów Optycznych. Początkowo wykonywano
podwójne Obwiedzenie każdej zarejestrowanej warstwicy,
potem za pomocą urządzenia własnej konstrukcji, sprzęga
jącego wodzik planimetru z ołówkiem koordynatografu,
wykonywano podwójne odwiedzenie każdej warstwicy bez
pośrednio w modelu stereoskopowym. Dzięki temu wszyst
kie pomiary wykonywane za pomocą wspomnianego urzą
dzenia są równoważne średnim wartościom, jakie uzyskali
byśmy przeprowadzając dwa niezależne opracowania gra
ficzne każdego Stereogramu.

obrazu opracowanie wykonano przy odległości obrazu dwu
krotnie zwiększonej. Stereogram boczny opracowano w rzu
cie na płaszczyznę pionową, prostopadłą do osi kamer, wy
znaczoną przez linię grzbietową w obrębie udźca. Podsta
wowe cięcie warstwicowe — 1 cm (w poprzednim opraco
waniu 2,5 cm) — zachowano tylko w partiach stosunkowo
płaskich, gdyż w partiach bardziej stromych zbytnie za
gęszczenie warstwie uniemożliwiłoby Planimetrowanie ich
powierzchni. Eliminację zbędnych warstwie przeprowadza
no indywidualnie dla każdej sztuki, gdyż ich zagęszczenie
zależne było od budowy anatomicznej zwierzęcia oraz od
jego ustawienia. Ponadto ze względu na nieuniknioną nieprostoliniowość linii grzbietu i jej skośność względem przy
jętej płaszczyzny podstawowej rejestrowano jej przebieg
początkowo w postaci numerycznej, później w postaci gra
ficznej. Ze względów technicznych jej graficzny obraz na
noszony poniżej Warstwicowego opracowania Stereogramu
bocznego (rys. 5), ma zamieniony kierunek osi Y oraz pod
wójnie zwiększoną skalę na kierunku tej osi.
Stereogram tylny strojony był każdorazowo w oparciu
o fotopunkty wyznaczone ze Stereogramu bocznego. Do ich
zaznaczenia wykorzystano również klamerki do bielizny.
Płaszczyzna podstawowa, prostopadła do osi zdjęć, była
styczna do punktu udźca (lub stawu kolanowego) najbliż
szego kamery. Granicę opracowania graficznego wyznaczała
z lewej strony linia pośladkowa lub ślad płaszczyzny pod
stawowej Stereogramu bocznego, z prawej strony — łącz
nica najdalej do tyłu wysuniętych punktów udźca, odczy
tywana bezpośrednio w modelu Stereoskcpowym. Podobnie
jak poprzednio, stosowano cięcie warstwicowe 1 cm, zwięk
szając je w partiach o silniejszym nachyleniu.
Obliczenia objętości na podstawie opracowań warstwicowych dokonywane były w zwykły sposób, to znaczy przez
zsumowanie objętości warstw, wyciętych z tuszy przez
każde dwie sąsiednie warstwice, przy czym objętości ko
lejnych warstw obliczane były według wzoru:

Objętość partii grzbietowej wyznaczono przy założeniu,
że skrzywienie i przesunięcie linii grzbietowej można zrów
noważyć odpowiednim przesunięciem równoległym płasz
czyzny podstawowej.
Objętość udźca wyznaczano każdorazowo z dwóch stereogramów. Ze Stereogramu bocznego wyznaczano objętość
zawartą między boczną powierzchnią udźca i płaszczyzną
podstawową. Ponieważ granicę wyrębu stanowiła częścio
wo płaszczyzna symetrii, a częściowo wewnętrzna po
wierzchnia udźca ,od objętości „bocznej” należało odjąć obję
tość zawartą między płaszczyzną podstawową i wewnętrzną
powierzchnią udźca, wyznaczaną ze Stereogramu tylnego.
Pominięto w ten sposób pewną część pustej przestrzeni,
niewidocznej na żadnym Stereogramie, co stanowi z zało
żenia systematyczny błąd metody. Z jej wyznaczania zre
zygnowano, gdyż z jednej strony jej procentowy udział w
objętości wyrębu jest nieznaczny, a wielkość w Stosrmkowo
małym stopniu zależy od budowy anatomicznej zwierzęcia
i jego ustawienia, z drugiej strony — wyznaczenie jej wy
magałoby wykonania dodatkowego Stereogramu (z lewej
strony pod brzuchem zwierzęcia).
Mimo bardzo starannego ustawiania zwierząt na stano
wisku już przy trzeciej sztuce okazało się, że linia poślad
kowa jest wyraźnie przesunięta w stosunku do linii grzbie
towej, co wskazywało na przemieszczenie mas (a więc
i objętości) względem płaszczyzny symetrii. Wynikła stąd
konieczność wprowadzania poprawek za ustawienie niektó
rych zwierząt. Poprawki te obliczano mnożąc powierzchnię
przecięcia udźca z płaszczyzną symetrii przez średnie prze
sunięcie wyznaczone na podstawie zarejestrowanego prze
biegu linii grzbietowej i pośladkowej. Pierwotnie poprawki
te wyznaczane były przez fotogrametrę równocześnie z opra
cowaniem, okazało się jednak, że długie odstępy czasu w
połączeniu z mało precyzyjnymi kryteriami oceny spowodo
wały pewną niejednolitość sposobu ich obliczania. Pracę
tę wykonaliśmy więc wspólnie po raz drugi po zakończe
niu wszystkich opracowań (tablica 1).
Dla oceny dokładności opracowania fotogrametrycznego
wykonano podwójne, całkowicie wzajemnie niezależne opra
cowania 10 buhajów. Wyniki opracowań oraz ich wartości
pochodne: (iloraz objętości i ciężaru k, wyznaczone z par

Dla warstw nie sięgających do następnej warstwicy, stoso
wano wzór:
P
V = — -Ah
2
gdzie Jh — odległość najdalszego punktu bryły od odpo-

spostrzeżeń średnie błędy

mu)
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Tablica 1

Nr

Ciężar
kg

12

40,85

13

41,10

14

39,30

15

39,50

16

42,25

17

43,40

18

39,65

19

38,60

20

43,55

21

41,05

m

mW

l *Jmax

Z poprawkami
fotogrametry

V

d

dem’

dem’

54,85
57,15
59,14
57,45
55,04
54,08
57,08
57,09
60,45
59,09
57,96
59,00
54,69
55,17
56,05
54,34
61,00
61,72
56,21
57,37

-2,30

1,69
0,96
-0,61
1,36
1,04

-0,48

IJl
-0,72

-1,16

Z poprawkami
wspólnymi

k

V
*
dcm

1,343
1,399
1,439
1,398
1,401
1,376
1,445
l,4ol
1,431
1,399
1,335
1,359
1,379
1,392
1,452
1,408
1,401
1,417
1,369
1,398

±0,93

55,14
57,06
57,59
57,89
54,54
53,48
56,67
57,09
60,45
59,10
56,66
57,67
54,75
54,95
56,42
54,47
62,12
62,66
55,42
55,92

d
*dcm

k

-1,92

1,349
1,394
1,401
1,408
1,387
1,360
1,434
1,445
1,431
1,398
1,305
1,328
1,380
1,385
1,461
1,411
1,427
1,437
1,350
1,362

-0,30
1,06
-0,42

1,35
-1,01

-0,20
1,95

-0,54
-0,50
±0,79

1.4%

i.6%

0,126

0,156

zestawione są w tablicy 1. Warto zwrócić uwagę na fakt,
ze podane wartości średnich błędów objętości ujmują obok
właściwych błędów opracowania, również wpływy dwukrot
nego ustawiania zwierząt. W tym świetle dokładność foto
grametrycznie wyznaczonych objętości należy ocenić jako
wysoką. Dokładności wykazanych w tablicy 1 współczynni
ków proporcjonalności k nie badano, gdyż należałoby ją
wyznaczyć w oparciu o pełny materiał doświadczalny, a nie
jego piątą część zawartą w tej tablicy. Oczywiste, że doKiadność ta będzie niższa ze względu na wpływy różnic
Dudowy anatomicznej zwierząt.
Całość materiału doświadczalnego uzyskanego w wyniku
dysekcji, opracowań fotogrametrycznych oraz innymi me
todami wyceny przyżyciowej, opracowywana jest obecnie
w Centrum Ooliczeniowym FAhi. Wprawdzie prace te nie
-.ostały jeszcze zakończone, jednakże częściowe wyniki po
twierdzają istnienie wyraźnej koleracji między wyznaczo
nymi fotogrametrycznie objętościami i całym szeregiem pa
rametrów określających użytkową wartość zwierzęcia. Pod
względem dokładnościowym metoda ta powinna więc speł
niać pokładane w niej nadzieje. Istotną wadą, ograniczającą
możliwość jej stosowania w obecnej postaci tylko do szcze
gólnie ważnych przypadków (badania naukowe, selekcja
rozpɪodnikow czy tp.) jest duża pracochłonność, dość znacz
ne koszty oraz konieczność użycia niemal unikalnego w
krajowej skali sprzętu fotogrametrycznego. Wydaje się, że
jeżeli ostateczne wyniki opracowania na EMC potwierdzą
wspomnianą wyżej tezę o przydatności metody dla celów
hodowlanych, dalszym etapem badań powinno być poszu
kiwanie uproszczonych sposobów „wyceny fotogrametrycz
nej”, które, przy nieznacznym spadku dokładności, nada
wałyby się do stosowania na szeroką skalę we wszystkich
większych ośrodkach hodowlanych. Przygotowany przez nas
wstępnie program takich prac przewiduje — najogólniej
rzecz biorąc — zastąpienie pełnego opracowania fotogra
metrycznego pomiarem kilku czy kilkunastu wybranych
elementów modelu Steroskopowego oraz zastąpienie „uni
wersalnego” sprzętu fotogrametrycznego jakimiś znacznie
prostszymi (a więc i tańszymi) przyrządami.
Dalsze, już bardziej szczegółowe wnioski, dotyczące po
szczególnych etapów pomiaru fotogrametrycznego, omówi
my według kolejności prac, eksponując przy tym również
doświadczenia uzyskane na podstawie wstępnej, wykonanej
przez WPG, serii opracowań:
1. Już wstępna seria zdjęć wykazała, że opracowanie na
autografie o słabym oświetleniu (jak na przykład A5) wy
maga „uplastycznienia” powierzchni skóry drogą odpowied
niego jej podmalowania. Stosowaliśmy więc system malo
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wania „w ciapki”, jednakże nie było to — jak się oka
zało — rozwiązanie optymalne. Najwłaściwsze bowiem by
łoby pomalowanie zwierząt na jednolity, jasny kolor, co
umożliwiłoby skrócenie czasu naświetlania przy zachowa
niu dobrej widoczności struktury skóry. Używane przez nas
do uwypuklenia linii grzbietowej klamerki powinny być
zastąpione znaczkami o mniejszych wymiarach, ustawiany
mi w miarę możności pionowo. Tło zdjęć powinno być jed
nolite, lecz niezbyt kontrastowe.
2. Mimo dużej dbałości o poprawne i jednolite ustawia
nie zwierząt również w naszych pracach efekty były cza
sami niezadowalające. Wydaje się, że stanowisko, oprócz
dokładnego spoziomowania powinno być zaopatrzone w sy
stem belek spełniających rolę średniowiecznego „gąsiora”
dla nóg i głowy zwierzęcia. Celem zapewnienia dobrego,
niezależnego od warunków atmosferycznych oświetlenia,
musi się ono znajdować w zamkniętym pomieszczeniu
zaopatrzonym w silne i odpowiednio rozmieszczone (najle
piej za kamerami) źródła światła.
3. Do wykonania zdjęć fotogrametrycznych można, za
miast firmowej kamery Stereometrycznej, użyć kamery
skonstruowanej w oparciu o amatorskie aparaty fotogra
ficzne, oczywiście odpowiednio sprawdzonej i Wyjustowanej.
Przy nieznacznym spadku dokładności będziemy wówczas
pracować sprzętem dostępnym, na łatwym do zdobycia ma
teriale negatywowym (filmy). Ze względu na lepszą doku
mentację wewnętrznego wypełnienia udźca nasz sposób
ustawienia kamer (boczna — wysoko, tylna — nisko) wydaje się bardziej właściwy od stosowanego we wstępnej
serii opracowań.
4. Zarówno różnice w budowie anatomicznej zwierząt, jak
i niejednolitość ich ustawienia przesądzają o konieczności
wykorzystania tylnego Sterogramu do wyznaczania obję
tości zawartej między wewnętrzną powierzchnią udżca
a płaszczyzną symetrii zwierzęcia. Zaniechanie wyznacza
nia tej objętości zniekształciło w znacznym stopniu wyniki
wstępnej serii opracowań.
5. Poprawki do objętości z tytułu różnic ustawienia zwie
rzęcia należy wyznaczać zespołowo, równocześnie dla całej
serii opracowań. Osobą wiodącą musi być przy tym zootech
nik. Zapewni to z jednej strony większy obiektywizm
i ujednolicenie kryteriów, z drugiej — pozwoli właściwie
ocenić indywidualne różnice w budowie anatomicznej.
*

Niektóre z wymienionych wyżej wniosków krytycznych
wynikły już w początkowej fazie prac, jednakże zrezygno
wano z ich wykorzystania w obawie, aby wprowadzone
ewentualne zmiany nie spowodowały istotnych różnic w
warunkach pomiaru części badanej stawki. Ich wykorzysta
nie przy ewentualnych dalszych tego typu pracach pozwoli
zapewne na podwyższenie dokładności wyników, jakkol
wiek uzyskanie dokładności opracowania fotogrametrycz
nego rzędu 1,5% dla 10 różnych zwierząt, fotografowanych
przy tym na otwartej przestrzeni w trudnych, zimowych
warunkach, można uznać za duży sukces fotogrametrii.
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Mapa gleb świata - FAO-UNESCO
W związku z opracowywaniem mapy gleb świata, jesienią ubiegłego roku przebywali w Polsce: dr R. Dudal —
kierownik Biura Zasobów Glebowych Swiata przy FAO
oraz prof. R. Tavernier — członek Międzynarodowego Ko
mitetu Konsultatywnego Mapy Gleb Świata, znany glebo
znawcom jako współautor oryginalnego systemu klasyfi
kacji gleb, tak zwanego „siódmego przybliżenia”. Przedy
skutowali oni z gleboznawcami polskimi zagadnienia, które
wynikły przy ustalaniu dla spisu do mapy gleb świata od
powiedników w systematyce gleb Polski. Zwiedzili też la
boratoria gleboznawcze w Lublinie, Puławach i Warszawie
oraz obejrzeli 20 profili gleboznawczych w okolicach War
szawy, Kielc i Krakowa. Szczególnie zadowoleni byli
z poznania kraju, który jest ojczyzną rędzin i obejrzenia
kilku profili rędzin wytworzonych ze skał różnych forma
cji geologicznych i z poznania poglądu polskich gleboznaw
ców na proces powstawania rędzin i ich przydatność rol
niczą. Uzgodnienie niektórych pojęć wymaga jeszcze dy
skusji z ekspertami FAO na obszarze Polski północnej.
Mimo iż prace nad mapą gleb świata nie są jeszcze za
kończone, ze względu na ich duże znaczenie wydaje się
celowe przedstawienie — na razie w skrócie — idei opra
cowania przez FAO i UNESCO mapy gleb świata.
*

Oczywiście nie będzie to pierwsza mapa gleb świata. Ma
py takie były już opracowywane przez wielu gleboznaw
ców. Z najbardziej znanych należy wymienić: mapę stref
glebowych półkuli północnej Dokuczajewa (1900), później
sze mapy Glinki, Prasolowa, Stremmego, Marbuta, mapy
w Fizyczno-Geograficznym Atlasie Swiata Gierasimowa,
ostatnią mapę Kowdy, Rozowa i Samojlowej z 1968 r. [4].
Zasadniczym celem, któremu mają służyć mapy glebowe,
jest dostarczenie informacji o przestrzennym rozmieszcze
niu gleb na jakimś obszarze. Informacje te razem z cha
rakterystyką przydatności rolniczej i oceną potencjalnych
możliwości produkcyjnych gleb są niezbędne do opracowa
nia planów rozwoju rolnictwa. Plany takie, opracowywane
przez wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe i przez
poszczególne kraje, mają szczególne znaczenie w tych czę
ściach świata, w których istnieje problem głodu.
Wymienione poprzednio mapy nie mogły stanowić pew
nej podstawy dla planistów, ponieważ po pierwsze miały
zbyt małe skale, po drugie — na zbyt wielu obszarach po
dawały treść otrzymaną drogą dedukcji, nie badań (co jest
zrozumiałe, bo doświadczenie autorów i ich współpracow
ników odnosiło się głównie do ich własnych krajów).
Istniejący do 1960 roku stan poznania pokrywy glebowej
świata nie pozwalał na zinwentaryzowanie zasobów glebo
wych i na ocenę potencjalnych możliwości produkcyjnych
rolniczej przestrzeni globu ziemskiego. W takiej sytuacji
musíala się zrodzić idea, aby wspólnymi siłami wszystkich
krajów, wykorzystując materiał nagromadzony w ciągu
ostatnich 20—30 lat, opracować mapę gleb świata.
Na Międzynarodowym Kongresie Gleboznawczym w Pa
ryżu w J 956 roku wystąpiono z projektem, aby Międzyna
rodowe Towarzystwo Gleboznawcze zainicjowało opraco
wanie mapy gleb świata i map kontynentów. Wiążące de
cyzje w tej sprawie podjęto na następnym kongresie (Ma
dison w USA, w 1960 roku).
Sprawy organizacyjne i finansowe przejęły wyspecjalizo
wane organizacje ONZ — FAO i UNESCO.
W roku 1961 organizacje te powołały koordynatorów (dr
L. Bramao z Portugalii i dr R. Dudal z Belgii) oraz.
Wspólnie z Międzynarodowym Towarzystwem Gleboznaw-

czym powołano Komitet Konsultatywny spośród glebo
znawców reprezentujących znane szkoły gleboznawcze
wszystkich kontynentów. Koordynatorzy wykonali dotych
czas ogromną pracę. Zebrali dorobek wielu krajów w za
kresie systematyki i kartografii gleb, przestudiowali go,
porównali i wspólnie z Komitetem Konsultatywnym przed
stawili propozycję spisu gleb do projektu mapy.
Trudności tej pracy były wielkie. Gleboznawstwo posłu
guje się wieloma pojęciami umownymi. Te same terminy
zawierają w różnych krajach odmienną treść, te same zja
wiska są różnie nazywane przez gleboznawców poszczegól
nych krajów. W dodatku badane są one przy zastosowaniu
metod nie zawsze dających porównywalne wyniki.
Rozpatrzmy dla przykładu podział materiału glebowego
na frakcje i grupy mechaniczne. Ta sama frakcja, która
w naszej nomenklaturze określana jest jako pył gruby
(0,1—0,05 mm), gdzie indziej nosi nazwę piasku drobnego.
Polski podział na grupy mechaniczne (piaski, gliny, utwory
pyłowe, iły) oparty jest głównie na zawartości części
mniejszych od 0,02 mm. Podziały w większości innych kra
jów oparto na zawartości części mniejszych od 0,002 mm,
czy od 0,01 mm.
W miarę rozwoju gleboznawstwa wydzielano i opisywano
coraz więcej jednostek glebowych (typów i podtypów gleb).
W wielu przypadkach tworzono dla gleb nowe nazwy, mi
mo że w innych państwach zostały one już zbadane i zde
finiowane. Ze względu na brak ujednoliconych kryteriów
zaliczania gleb do poszczególnych jednostek, w jednostkach
o takich samych nazwach znaleźć się mogły glebyr o róż
nych właściwościach i różnej przydatności rolniczej.
Ustalono, że mapa będzie opracowana w skali 1: 5 000 000.
Skali dokładniejszej nie można było proponować, ponieważ
niektóre obszary Azji, Afryki i Ameryki Południowej nie
miały nawet schematycznych map glebowych, a na znacz
nej części tych kontynentów przeprowadzone były jedynie
badania rekonesansowe. Zwiększenie skali zwiększyłoby
więc dokładność mapy tylko formalnie a nie praktycznie.
Czynnikiem ograniczającym były ponadto fundusze. Dwu
krotne powiększenie skali (do 1:2 500 000) nie tylko po
większyłoby ilość arkuszy czterokrotnie, ale zwiększyłoby
również ilość zebrań roboczych, uzgodnień terenowych oraz
spowodowało konieczność przeprowadzenia na wielu obsza
rach bezpośrednich prac terenowych (na niektórych na
koszt FAO).
Dla obszarów, na których materiały źródłowe pozwalają
na opracowanie mapy w skali dokładniejszej, mapy takie
będą opracowane przez poszczególne państwa lub grupy
państw z zachowaniem nazewnictwa i ogólnych zasad przy
jętych dla mapy gleb świata.
Na przykład Komisja Europejska wydała już mapę gleb
Europy w skali 1 : 2 500 000 [1] i ma zaawansowane prace
nad mapą w skali 1 : 1 000 000.
Żywą dyskusję wywołała koncepcja legendy, ilość wy
dzielonych jednostek i ich nazwy. Jak zwykle w pracach
zespołowych różnice zdań były duże. W dyskusjach tych
doszło do konfrontacji poglądów trzech najpoważniejszych
szkół gleboznawstwa: rosyjskiej — dokuczajewskiej, konty
nuowanej przez gleboznawców radzieckich, zachodnioeuro
pejskiej (głównie francuskiej i Zachodnioniemieckiej) i pół
nocnoamerykańskiej.
Strefowa koncepcja rozmieszczenia gleb na kuli
ziemskiej, na której przez wiele dziesięcioleci oparta była
kartografia gleb świata, nie została przyjęta (w koncepcji
strefowej sformułowanej w roku 1900 przez Dokuczajewa,
rozwiniętej później przez Sybircewa, gleby dzielą się na
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trzy wielkie klasy: A — strefowe, B — międzystrefowe, C —
niestrefowe).
Przyjęcie tej koncepcji spowodowałoby wyniesienie zbyt
wielu jednostek do klas gleb niestrefowych i międzystrefowych oraz wprowadziłoby nazwy gleb wywodzące się nie
od procesu glebotwórczego i właściwości gleb, ale od stref
roślinno-klimatycznych (na przykład gleby tajgi, gleby ste
powe, gleby tropikalne itp.).
Również przedstawiona przez Kowdę koncepcja ewolu
cyjna, oparta na wieku i ewolucji gleb [4], nie została przy
jęta. Za odrzuceniem tej koncepcji przemawiały dwa
względy:
— po pierwsze — gleby świata mają różny wiek bez
względny i nie są członami tego samego szeregu ewolucyj
nego,
— po drugie — nie ma jeszcze danych do ustalenia jed
noznacznych kryteriów podziału gleb tą metodą.
Ostateczna koncepcja legendy jest taka, że gleby zali
cza się do poszczególnych jednostek na podstawie podo
bieństwa ich właściwości i przebiegu procesu glebotwórcze
go. Oparta jest więc ona na wewnętrznych (własnych) ce
chach gleby, a nie na czynnikach zewnętrznych (krajobra
zowych i czynnikach glebotwórczych).
Zrealizowanie tych zasad jest jednak o tyle trudne, że
kartografia gleb na skutek dużych kosztów wykonania
analiz właściwości fizycznych i chemicznych gleb opiera
się jeszcze przede wszystkim na morfologii profilu glebo
wego. a oznaczenia właściwości gleb stanowią uzupełnienie
badań morfologicznych. Oczywiście ta droga pośrednia
opierająca się na założeniu, że właściwości gleby znajdują
odzwierciedlenie w morfologii profilu glebowego, więc, że
gleby o podobnej budowie profilowej mają podobne wła
ściwości. stwarza często alternatywność w określaniu de
finicji gleby.
Nie mniej trudności niż koncepcja legendy sprawiało
ustalenie nazw dla poszczególnych jednostek glebowych.
Z punktu widzenia kartografii gleb nazewnictwo jednostek
glebowych można rozpatrywać w dwóch aspektach=
1) wykonanie mapy,
2) użytkowanie mapy.
W trakcie wykonywania mapy ważne jest, aby mieć wy
kaz jednostek glebowych wyczerpujący możliwą do poka
zania w założonej skali różnorodność gleb i aby jednostki
glebowe miały jednoznaczne kryteria. To wtedy czy po
szczególnym jednostkom damy nazwy słowne, czy ponume
rujemy je kolejno, czv też oznaczymy literami, nie ma
większego znaczenia dla wykonawcy mapy. Najważniej
sze jest, aby gleby o tej samej budowie profilowej i takich
samych właściwościach na całym opracowywanym obsza
rze były zaliczone do takich samych jednostek.
Natomiast sposób oznaczenia gleb ma duże znaczenie
przy wykorzystywaniu i interpretacji mapy glebowej.
Nazwy wywodzące się od właściwości gleb, przebiegu pro
cesu glebotwórczego, czy od nazw diagnostycznych pozio
mów genetycznych czynią mapę bardziej komunikatywną
dla użytkownika.
Przv ustalaniu nazw do mapy gleb świata praca była
niewdzięczna, ponieważ trzeba było pogodzić ambicje róż
nych szkół gleboznawstwa, dążących do wprowadzenia jak
największej ilości nazw ze swojego języka. Ostatecznie
nazwy gleb zastosowane w legendzie mają następujące dwa
główne źródła:
1) te terminy z poszczególnych języków, które przyjęły
się dotychczas powszechnie w słownictwie międzynarodo
wym (na przykład z polskiego „rędzina”, z rosyjskiego
„podzoł”, gleby kasztanowe),
2) łacińskie lub greckie określenie barwy gleby, podsta
wowej jej właściwości lub procesu glebotwórczego (na
przykład phaeozems — od greckiego „phaios” — ciemno
szary, acrisols — od łacińskiego „acris” — bardzo kwaśny,
Iuvisols — od łacińskiego „luvi” — przemywać).
Autorzy mapy gleb świata podkreślają, że wprowadzenie
ujednoliconych nazw międzynarodowych dla gleb nie prze
szkadza w stosowaniu dotychczasowych nazw w poszcze
gólnych językach. Należy jednak przypuszczać, że słow
nictwo FAO wejdzie na stałe do literatury gleboznawczej
we wszystkich językach. Tu warto zauważyć, że już w
obecnej systematyce gleb Polski z roku 1969 [7] są czę
ściowo wprowadzone (jako synonimy w nawiasach) termi
ny niepolskie, stosowane powszechnie przez gleboznawców
innych krajów, na przykład: rankery, Iitosole, regosole.
Krok ten wywołał dyskusję nie tylko wśród rolników
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i przyrodników niegleboznawców, ale także nie znalazł
uznania u niektórych gleboznawców. Oczywiście nie damy
tu odpowiedzi, bo zdania są podzielone czy lepiej bronić
się konsekwentnie przed wprowadzeniem obcojęzycznych ter
minów międzynarodowych, stosując tabele korelacyjne (co
odpowiada czemu), czy też powoli, systematycznie przyswa
jać naszej literaturze fachowej słownictwo przyjęte przez
FAO.
Pierwsza wersja legendy do mapy gleb świata, przed
stawiona w roku 1964 na kongresie gleboznawczym w Ru
munii, zawierała 41 jednostek, które w połączeniu dawały
80 wydzieleń. Po dyskusjach wewnątrz komitetu konsul
tatywnego, szeregu dyskusjach terenowych w różnych kra
jach, ostatnio (wrzesień 1970 r.) opublikowany wykaz gleb
do mapy gleb świata [6] zawiera 103 jednostki zgrupowane
w 26 asocjacjach. Zdaniem wielu gleboznawców ilość ta
jest wystarczająca dla skali 1: 5 000 000. Autorzy wyraźnie
się zastrzegają, że jest to spis gleb — nie systematyka.
Kolejności i logiki następstwa jednostek nie należy oce
niać według takich kryteriów jak ocenia się systematykę.
Z definicji wyróżnień glebowych [6, 7, 9] wynika, że na
obszarze Polski należałoby wydzielić następujące asocjacje
spośród 26 przyjętych:
Według FAO

Odpowiedniki w systematyce gleb
Polski *)

Fluvisols
Gleysols
Lithosols
Rendzines
Rankers

Mady
Gleby glejowe. Czarne ziemie
Gleby inicjalne skaliste
Rędziny
Gleby słabo wykształcone kwarcowo-krzemianowe
Czarnoziemy leśno-stepowe, szare gleby
Phaeozems
leśne, Czarnoziemy leśno-łąkowe
Luvisols
Gleby płowe (pseudobielicowe), brunatne
wyługowane
Podzolluvisols
Gleby płowe i opadowo-glejowe (niektóre)
Podzols
Bielice i gleby bielicowe
Histosols
Gleby bagienne
Gleby inicjalne luźne, z wyjątkiem wy
Regosols
tworzonych z osadów współczesnych ta
Arenosols
rasów rzecznych
Cambisols
Gleby brunatne kwaśne, niektóre gleby
brunatne właściwe
Vertisols
Niektóre Czarnoziemy leśno-łąkowe wy
tworzone z iłów ciężkich.
Ostatnie cztery asocjacje wymagają jeszcze pewnych udokładnień.

Asocjacje dzielą się na jednostki zależnie od zawartości
węglanów, od troficzności (eutroficzne, dystroficzne), oglejenia i niektórych innych cech. Na przykład podzolluvisolsy dzielą się na eutric podzolluvisols, dystric podzolluvisols, gleyic podzolluvisols.
Nasuwają się pytania, jakie znaczenie będzie miała opra
cowywana mapa gleb świata, czy spełni wielkie nadzieje,
jakie z nią wiązano?
Jej roli nie należy przeceniać w planowaniu produkcji
rolnej. Jest rzeczą oczywistą, że mapa w skali 1 :5 000 000
nie wystarczy do bezpośredniego planowania produkcji
rolnej w poszczególnych krajach. Planowanie regionalne
wymaga skal znacznie większych. I zakłada się — jak już
wspominaliśmy przy omawianiu skali, że mapy w skalach
większych będą opracowywane przez poszczególne kraje
czy grupy krajów we własnym zakresie, ale z zachowa
niem zasad przyjętych dla mapy gleb świata.
O wiele większą rolę odegra mapa gleb świata jako na
rzędzie ujednolicenia nomenklatury, klasyfikacji gleb oraz
metod badań gleboznawczych. Zagadnienia te są istotne
nie tylko dla teorii gleboznawstwa. Wykorzystanie do
świadczeń krajów przodujących w rolnictwie przez kraje
intensyfikujące produkcję rolną jest w pełni efektywne
tylko pod warunkiem, że są dane do porównania gleb
i warunków naturalnych obydwu krajów. Również praca
*) Tablicę korelacyjną podajemy na podstawię nie publikowanych
jnateriałów doc. dr Franciszka Kuinjcklego,

ekspertów FAO i fachowców zatrudnionych na podstawie
umów dwustronnych (prace dotyczące organizacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, nawożenia, doboru maszyn, do
boru odmian, nawodnień, odwodnień) przyniesie szybsze
efekty, jeżeli otrzymają oni mapy glebowe wykonane zna
ną im metodą, operujące znanymi im terminami glebo
znawczymi.

Mapa gleb jest stymulatorem dalszego rozwoju glebo
znawstwa zarówno w dziedzinie praktycznego jego zasto
sowania, jak też w zakresie uogólnień i teorii procesów
glebotwórczych. Zorganizowano na przykład z inicjatywy
FAO badania gleb Iaterytowych, na podstawie materiałów
zebranych do mapy gleb świata powstały prace uogólniają
ce [3]. Podczas prac terenowych do map gleb świata opi
sano w dolinie Amazonki i w strefie tropikalnej Afryki
gleby bielicowe wytworzone z piasków, co stanowiło z kolei
ważki argument przeciw koncepcji strefowości gleb. Zobo
wiązanie do opracowania mapy swojego terenu stanowi
doping dla zespołów gleboznawców we wszystkich krajach.
Mapa gleb świata będzie pomocą naukową do nauczania
gleboznawstwa i geografii gleb, a po jej zakończeniu będzie
można opracować na podstawie jednolitych danych sy
stematykę gleb świata, uwzględniającą pełniej przyczynowość zjawisk i przemian glebowych.

Do końca roku 1970 wydano drukiem arkusze dla Ame
ryki Południowej (2), w druku były arkusze Ameryki Pół

henryk

nocnej (również 2 arkusze). W niedługim czasie zakończone
będą prace nad arkuszami Europy.
Po wydaniu wszystkich arkuszy opracowany będzie tekst
objaśniający. Możliwe będzie wtedy przedstawienie czytel
nikowi polskiemu w całości metody opracowania i wszyst
kich walorów mapy gleb świata w skali 1 : 5 000 000.
Ze strony Polski współpracuje z FAO przy opracowywa
niu mapy gleb świata i mapy gleb Europy komitet Glebo
znawstwa i Chemii Rolnej PAN, koordynatorem jest prof.
Bohdan Dobrzański.

LITERATURA
1. Carte des Sols de ΓEurope 1 : 2 500 000. FAO, 1963
2. Directives pour la description des sols. Division de la Mise en
Valeur des Terres et des Eaux, Organisation des Nations Unies
pour PAlimentation et Agriculture. Roma 1968
3. R. Dudal, D. L. Bramao — Sois argileux fonces des
regions tropicales et subtropicales. Rome, 1967
4. W. A. Kowda, B. G. Rozanow, E. Samojlowa —
Poczwiennaja karta mira. Priroda 1968, nr 12
5. W. A. Kowda, B. G. Rozanow — Miezdunarodnyj
projekt FAO/UNESCO po Sostawleniju poczwiennoj karty mira.
Poczwowiedienije 1970, nr 12
6. Key to Soil Units for the Soil Map of the World. Soil Resour
ces, Development and Conservation Service Land and Water
Development Division, FAO. Rome, 1970
7. Systematyka gleb Polski. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze,
Warszawa, 1970
8. World Soil Resources Reports 1961—1970, FAO. Rome.

Statystyka w obrazach i w oczach odbiorcy

w, Cytowski

W ramach bieżących prac Sekcji Kartograficznej SGP odbyło się dnia 17 marca br. spotka
nie seminaryjne Sekcji poświęcone omówieniu problematyki kartograficzno-wydawniczej Atla
su Statystycznego Polski. Referat wprowadzający do dyskusji nad tym zagadnieniem przed
stawił kol. Henryk Cytowski.
W omówieniu zawierającym krytyczną analizę atlasu, dotyczącą jego treści merytorycznej,
problematyki kartograficzno-redakcyjnej i poziomu poligraficznego, zawartych było wiele
istotnych uwag podkreślających słabe strony tego wydawnictwa. Uwagi te zostały rozwinię
te w ożywionej dyskusji. Na 31 osób biorących udział w seminarium do dyskusji zgłosiło się
8 koleżanek i kolegów.
Dyskutanci ocenili Atlas Statystyczny jednoznacznie negatywnie. Poddano w wątpliwość
przydatność tego wydawnictwa i jego wartość metodyczną. Niski poziom graficzny, rażąco
niekomunikatywny i nieestetyczny dobór barw powoduje znaczne trudności w czytaniu treści,
którą Atlas ma przekazywać. Niski poziom poligaficzny. tego wydawnictwa, farby o brud
nych odcieniach i nie najwyższej jakości papier, tworzą obraz, który nie zadowala potrzeby
estetyki i powoduje niechęć sięgnięcia po to opracowanie.
Przyczyny tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w braku udziału fachowych zespołów
kartograficznych w procesie opracowania i wydania Atlasu Statystycznego Polski.
Wśród głosów dyskusji dało się wyczuć zażenowanie z powodu tak niskiego poziomu wy
dawnictwa kartograficznego oraz obawę, że nam — kartografom — będzie przypisywane
autorstwo tego rodzaju nie dopracowanych wydawnictw, choć żaden zespół kartograficzny
nie miał z tym nic wspólnego.
Na tym tle padło szereg postulatów dotyczących egzekwowania prawa i zwyczaju powie
rzania tego typu opracowań jednostkom i zespołom wyspecjalizowanym w opracowaniach
i produkcji kartograficznej. Powyższe wynikało z głębokiej troski o poziom kartografii w Pol
sce i jej dobre imię w środowiskach kartograficznych za granicą.
Postulowano konieczność stworzenia warunków w których podobne precedensy nie mogły
by się powtórzyć. Podkreślana była rola konsultacyjna i opiniodawcza Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
Poniżej przedstawiamy tekst omówienia Atlasu Statystycznego opracowany przez kol. Hen
ryka Cytowskiego.

Ukazała się na ladach księgarskich
bardzo rzadka publikacja o znacznych
wymiarach i objętości — Atlas Sta
tystyczny Głównego Urzędu Staty
stycznego. Nakład 35 000 egzemplarzy,
stron 204, format 28 × 27 cm. Cena
98 złotych.
Publikacja ta wzbud2i zapewne du
że zainteresowanie, ponieważ kraj
nasz stoi obecnie pod znakiem ekono
mii, a informacja statystyczna stanowi
przecież podstawowy, nieodzowny in
strument pracy ekonomisty. Powodem
zainteresowania może być również fakt,
że Atlas Statystyczny GUS jest pierw
szym tego rodzaju oficjalnym wydaw

nictwem w Polsce Ludowej, a w ogóle
dopiero drugim w historii statystyki
polskiej.
Ukazanie się atlasu opartego 0 dane
spisu powszechnego z 1960 r. i po
przednich nastąpiło akurat w dniach
Narodowego
Spisu
Powszechnego
1970 r., a więc w obliczu uzyskania
nowego, aktualnego obrazu statystycz
nego wielu zjawisk społecznych i go
spodarczych.
Sądząc z wielkości nakładu i intencji
wydawcy zawartych w przedmowie,
publikacja ta przeznaczona jest dla
bardzo szerokiego
grona odbiorców,
użytkowników, poczynając od ekono

mistów, statystyków, działaczy gospo
darczych i społecznych, a na nauczy
cielach, uczniach i studentach kończąc.
Koncepcja wydania Atlasu Staty
stycznego przez GUS powstała przed
dwudziestu kilku laty. Rozpatrywano
już wtedy projekty tablic kolorowych,
lecz były one tak po malarsku ujęte,
tak odbiegały od obowiązujących w
świecie konwencji, że zaniechano na
długo dalszych starań w tym wzglę
dzie.
Koncepcja Atlasu
Statystycznego,
podobnie jak każda twórczość, jest do
brym prawem wydawcy, redaktorów,
lecz równie dobrym prawem nabywcy
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i użytkownika Atlasu jest ocena sze
roko pojętej wartości praktycznej,
ogomej wymowy treści, komumκatywnoscr poszczególnych rozwiązań, czy
telności szczegółów
graficznych, a
wreszcie poprawności struktur kolorystycznycn i druku, w stopniu za
pewniającym właściwą percepcję przez
przeciętnego użytkownika.
Statystyka, publikacje statystyczne,
nie stanowią obecnie domeny wąskie
go grona statystyków i ekonomistów,
są rozumiane i wykorzystywane przez
ogół społeczeństwa, co zostało zresztą
potwierdzone
aktywnym poparciem
podczas ostatniego Narodowego Spisu
rjαwszechnego.
Atlas Statystyczny jest dziełem plas
tycznym, lecz jest również dziełem
Kartograficznym, którego opracowanie,
a następnie użytkowanie oparte jest
— podobnie jak w innych dziedzinąch
twórczości — na przyjętych i pow
szechnie znanych konwencjach nauko
wych, graficznych i kolorystycznych.
Konwencje te stają się kodem infor
macyjnym, podobnie jak liczba w sta
tystyce. Z kodem kartograficznym, a
zwłaszcza z kodem wrażeniowym per
cepcji barw, każdy obywatel zapozna
wany jest obecnie od czwartej klasy
szkoły podstawowej. Nieprzestrzeganie
znanych powszechnie kodów powoduje
zakłócenia odbioru informacji, a z ko
lei prowadzi do niewłaściwych czy
błędnych wniosków.
Podstawowym złożonym problemem
będącego
przedmiotem
niniejszych
uwag Atlasu Statystycznego jest czy
telność, wymowa kartogramów i ich
skal barw, w których powinno obo
wiązywać zachowanie dynamiki, rytmu
danego zjawiska oraz związany z tym
problem technologii rozkolorowania.
Prawdopodobnie zaniechano szczegóło
wego opracowania grafików kolorów
i makiet _ rozkolorowania we właści
wych kolorach druku, które stają się
bardziej niezbędne przy ograniczonych
środkach graficznych — małej ilości
kolorów druku. Starano się uzyskać
zbyt często przesadną, zbędną kontrastowość, gubiąc rytm, stopniowanie
skali barw, a więc i danego zjawiska.
Do głównych mankamentów rozkolo
rowania omawianego Atlasu należy
dynamizowanie przedstawionych zja
wisk metodą nakładania kolorów ciem
nych, brudnych na kolory jaśniejsze
oraz metoda rozjaśniania, rozbielania
ciemnych kolorów zbyt szerokimi pa
sami bieli lub jaśniejszych kolorów.
Bardzo różne bywają efekty wrażenio
we rozbielania, rozjaśniania lub ściem
niania pozornego, graficznego za po
mocą rastrów (gilosze, siatki).
Rozjaśnianie,
razbielanie kolorów
wymaga odpowiednio cienkich i za
gęszczonych linii lub punktów, w za
leżności od przeznaczenia opracowania,
warunków percepcji: atlas, mapa pod
ręczna, mapa ścienna. Użycie zbyt
szerokich linii-pasów kolorowych i po
dobnie białych świateł (dotyczy to
również punktów) nie powoduje prze
strzennego, pozornego rozbielania ko
loru, lecz tworzy samodzielne elemen
ty kolorowe i białe, czy też ciemne i
jasne, które z kolei powodują nie za
łożone efekty barwne — zakłócenia
lub wprost załamanie, odwracanie skal
barw. Podobnie zresztą rzecz się ma
z procesem łączenia kolorów w druku.
Redaktorzy Atlasu podjęli decyzję
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zróżnicowania kolorystycznego poszcze
gólnych grup działów, ustalając cztery
grupy kolorystyczne. Idea ta wymaga
zawsze zwiększenia środków graficz
nych, kolorów, a użyte środki znacz
nie zuboża. W tym przypadku korzyś
ci plastyczne wydają się bardzo pro
blematyczne. A przecież praktyka kar
tograficzna i poligraficzna dostarcza
sporo dobrych przykładów opracowań
kolorystycznych tylko w czterech kres
kowych kolorach druku.
Biorąc do ręki nowo wydany Atlas
Statystyczny każdy użytkownik zadaje
sobie pytanie zasadnicze, czy Atlas
stanowi obraz, ilustrację dużego czy
też małego Rocznika Statystycznego.
Objętość, zakres treści Atlasu pozwa
lają kojarzyć go z dużym Rocznikiem,
oczekiwać odpowiednio szczegółowego
obrazu graficznego. Pobieżne zapozna
nie się z Atlasem pewność tę nieco
podważa.
Na około 600 kartogramów i dia
gramów w Atlasie można znaleźć za
ledwie 11 (jedenaście) mapek w ukła
dzie powiatów, w dodatku bez jakiej
kolwiek oleaty opisów nazw powiatów
lub chociażby stolic województw. Wie
le zjawisk — zwłaszcza demograficz
nych i w rolnictwie — przedstawio
nych w układzie województw, nie dy
namizuje ich, lecz niweluje, zaciera,
nawet w stosunku do — wydałoby
się — suchych tablic liczbowych. Wo
jewództwo stanowi przecież dużą jed
nostkę podziału kraju o znacznym
zwyiile zróżnicowaniu strukturalnym
we wszystkich niemal dziedzinach
obrazowanych w Atlasie.
Treść Atlasu otwiera mapa admini
stracyjna Polski w skali 1 : 3 000 000
(opracowanie i druk PPWK — stan
na 1.1.1970), umieszczana przed kartą
tytułową. Wyłączenie mapy poza treść
Atlasu tłumaczyć można odmienną,
kontrastującą z całością Atlasu kolo
rystyką mapy, zresztą bardzo popraw
ną, podobnie jak i druk mapy.
Właściwą treść Atlasu otwiera dział
„Ludność” diagramem na stronie 3 i
kartogramem punktowym „Rozmiesz
czenie ludności w 1968 r.” na stronie 4.
Już na pierwszy rzut oka spostrzega
się bezludzie Polski, a zwłaszcza ziem
północno-zachodnich. Dokładne oblicze
nie punktów, na przykład woj. szcze
cińskiego potwierdza błędność opraco
wania lub objaśnienia. Doliczyć się
można 241 punktów, a więc o połowę
mniej niżby należało. Dane liczbowe
GUS mówią o 896 000 ludności, w tym
miasto Szczecin
335 400, Stargard
Szczeciński 43 200 i Świnoujście 26 100
(w kartogramie-kule). Jeśli przyjąć
błąd w objaśnieniu punktu, to i tak
pozostanie niedostatecznie wymowny
obraz zaludnienia pewnych regionów
kraju, pozostanie obraz smutny gra
ficznie — małe punkty zagubione na
zbyt ciemnym, zimnym tle.
Innego rodzaju wątpliwości budzi
sąsiedni kartogram „Gęstość zaludnie
nia według powiatów” — na stronie 5.
Ziemie północno-zachodnie i północnowschodnie oznaczono biało lub bardzo
Iozbielonym kolorem tła. Te białe pla
my na mapie robią wprost wrażenie
braku zjawiska lub bardzo nieznacz
nego występowania. Podobne rozwią
zanie wykorzystujące biel papieru i
kolor tła zastosowano w Atlasie w
wielu skalach barw i prawie zawsze
budzi to wątpliwości.

Kolor tła jest zbyt neutralny, naj
częściej za siaoy, aDy mogi spełniać
powierzoną mu w Atlasie rolę, poza
puasiawową rolą tła. roza tym kolor
na jest szarzenią, kolorem achromatycznym, neutralnym, korzystnym dla
kolorow ciepłych, czystych, dla kolorow zaś zimnych, ciemnych, a takie
w zasadzie użyto w Atlasie, szarzeń
jest niekorzystna, potęguje zimność i
ciemność kolorów. Najjaskrawiej zjawusko to występuje w dziale „Rolnic
two”. Właśnie kolorem tła należało
posłużyć się do zróżnicowania plastycz
nego poszczególnych działów. Przecież
koior tła nie może być oderwany od
całości układu kolorystycznego posz
czególnych tablic (stronic), gdyż ra
zem ze wszystkimi elementami kształ
tuje ich wyraz, harmonię, a więc i
funkcjonalność.
Należy stwierdzić i pozytywne przy
kłady kolorystyczne, do których moż
na zaliczyć poza wspomnianą wyżej
mapą administracyjną Polski, całą
stronę 9, a zwłaszcza poprawną skalę
szarości; stronę 24 — kartogram pra
wy — skala barw; stronę 121 — kar
togram; całą stronę 141, a zwłaszcza
diagram słupkowy. Jako rażąco nega
tywne przykłady należy podać stronę
7 — kartogram — zakłócenie rytmu,
dynamiki, skali barw, obraz ponury;
stronę 11 — kartogram — obraz znacz
nie pogodniejszy, lecz rytm skali barw
zagubiony; stronę 17 — kartogram,
założone rozwiązanie i skala barw
bardzo trudne, lecz jeszcze trudniej
sza wymowa, czytelność przedsta
wionego zjawiska; strona 34 — kartogramy nakładów inwestycyjnych wy
jątkowo nieczytelne, smutne; strona
68 — dwa kartogramy zatrudnienia,
ładna mozaika, ale raczej nic więcej;
strona 99 — kartogram, przykład nie
zamierzonego efektu łączenia kolo
rów w druku, dominowanie war
tości 25—30 q; strona 102 — przy
kład różnej sprawności skali barw
i wątpliwej użyteczności kartogra
mów; strona 115 — kartogram „Struk
tura zapasu drewna”, przykład zbyt
dużej złożoności
graficznej, kłócącej
się z ogólnym stylem Atlasu i złej
czytelności kartogramu jako całości.
Podjęcie decyzji
wydania Atlasu
Statystycznego było ze wszech miar
jak najbardziej słuszne, od dawna
oczekiwane. Potrzebna była publikacja
popularnonaukowa, będąca źródłem
wiedzy o wielu dziedzinach życia w
ciągu 25 lat Polski Ludowej, źródłem
informacji jak najbardziej poglądowej,
komunikatywnej, przekonującej.
Na powstanie Atlasu złożyła się ol
brzymia mrówcza praca wielu staty
styków, grafików i poligrafów. Na 204
stronach zamieszczono około 600 kar
togramów i diagramów drukowanych
w kilku kolorach. Druk wymagał oko
ło 3 milionów obrotów jednokolorowej
maszyny offsetowej i około 350 tysię
cy arkuszy papieru mapowego 125 g/m2
o wadze 36 000 kilogramów i znacznej
ilości kartonu.
Szkoda tylko, że realizatorom kształ
tu kartograficznego i kolorystycznego
tego dzieła zabrakło nieco więcej do
świadczenia dla nadania takiej formy
plastycznej, która czyniłaby to dzieło
w pełni sprawne, pożyteczne i godnie
reprezentujące nasze osiągnięcia i moż
liwości, również i w dziedzinie edy
torskiej.

UKD 528-05t35.084:338.984.3
SZYMAŃSKI J. — Method of Defining the Number and
Structure of Well-Qualified Specialist in Geodesy in view
of Prospects for the Future — Przegląd Geodezyjny No 6/
1971.He is most important to define the necessary number of well-Qualified staff of surveyors in connection with the plans of
secondary and high schools of geodesy. The author analyses
4 methods of defining prospective needs for specialist in geodesy
and basing on one of them, gives the approximate number of
geödetes necessary in Poland in 1980.-

UKD 331.86:528.4(438.31)

MADEJ W., MRÔZ J. — Problem of Period of Initial
Training in Bureaus of Geodesy in the District of Cracow
— in view of Inquiries — Przegląd Geodezyjny No 6/71.—
Inquiries made among 52 young engineers and 32 young techni
cians working through a period of initial training in Bureaus of
Geodesy in the district of Cracow gave a lot of information about
professional adaptation of young people. The period of training
is considered as necessary and useful.

UKD 631.16:631.4:333.013.6
WRZOCHOL S., DAWIDZIUK S. — Means of Estimation
during Land Consolidation — Przegląd Geodezyjny No 6/
1971One of the most important elements of remembrement is compa
rative estimation of land. The authors suggest that it should be
based on quality of soil and it usefulness for farming purposes,
while taking into account economic factors such as distance of
fields and possibility of access.

UKD 528.11

DyMOWSKI K. — The Error of Estimation. — Przegląd
Geodezyjny No 6/1971.—
Research carried among 33 surveyors has shown that the error
of estimating of a part of a horizontal section depends to
a certain degree on the dimension itself, it is on the angle of
which it is seen. Knowing the optimum value of this sight angle
for the estimated section we can choose a suitable magnification
for level telescopes and reading microscopes.

Przeglqd przepisów prawa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1971 ro
ku w sprawie zasad podwyższenia emerytur pracownikom,
którzy przepracowali w Polsce Ludowej ponad 10 lat (Dz.

U. — 4/71-40)

Od 1 stycznia 1971 roku ulegają podwyższeniu emerytury
o 5% dla tych, którzy przepracowali w PRL ponad 10 lat
i pobierają emeryturę przyznaną bez wzrostu z tytułu po
nad 20-letniego zatrudnienia. Renciści pobierający dodatek
z tytułu ponad 20-letniego zatrudnienia w PRL w kwocie
niższej niż kwota podwyżki obecnie przyznana, otrzymują
wyrównanie do tej kwoty.
Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 ro
ku w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej
i ekonomicznej (MP — 14/71-104)

Tworzy się Centrum Informacji Naukowej, Technicznej
i Ekonomicznej w m. st. Warszawie, podległe Komitetowi
Nauki i Techniki. Centrum Informacji zostaje podporząd
kowany Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Eko
nomicznej. Dotychczasowy CIINTiE zostaje przekształcony
w IINTiE.
Traci swą moc uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia
16 maja 1960 roku — w sprawie organizacji informacji
technicznej i ekonomicznej (MP — 60/60 — 284)
Działalność informacyjna Centrum obejmuje jako pod
stawowe informacje:
1) osiągnięcia nauki, techniki i ekonomiki,
2) o zarządzaniu,
3) patentową,
4) techniczno-handlową,
5) z zakresu szkolenia i popularyzacji osiągnięć nauki
i techniki.
BN — 70/7460 — 03.1 — Słownictwo farb graficznych. Po
stanowienia ogólne. Ponadto dalsze normy w tym zakresie

oznaczone od 03.2 do 03.6 — dotyczą słownictwa, surowców,
półfabrykatów, środków pomocniczych, właściwości proce
sów i czynności oraz wyrobów. Normy obowiązują od
1 sierpnia 1971 roku (MP — 14/71 — 107).
PB-70/B-02365 — Powierzchnia budynków. Podział określe
nia i zasady obmiaru. Norma obowiązuje od 1 stycznia

1971 roku (Biul. PKN — 10/7 ·- 123)

PN/70/S — 09002 — Mapy górnicze. Wymagania podstawo

we. Norma obowiązuje od 1 Iipca 1971 r. (Biul. PKN —
10/70 — 127)
Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki
Wodnej z dnia 12 lutego 1971 roku — zmieniające zarzą
dzenie w sprawie szczegółowej organizacji i zakresu dzia
łania okręgowych zarządów wodnych (MP — 16/71 — 117)

Nastąpiła zmiana zakresu właściwości miejscowych
okręgowych zarządów wodnych na odcinkach — rzeka Na
rew od Różan do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem
Zegrzyńskim oraz rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do
Różan.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1971 ro
ku w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie
dyscypliny budżetowej (Dz. U. — 5/71 — 58)

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 89
ustawy z dnia 25 listopada 1970 roku. Prawo budżetowe
(Dz. U. — 29/70 — 244).
Naruszenie dyscypliny finansowej, za które ponosi się
odpowiedzialność, może nastąpić z winy umyślnej jak
i nieumyślnej (§ 1).
Odpowiedzialność ponosi zarówno kierownik, który wy
dał polecenie naruszające dyscyplinę finansową, jak rów
nież pracownik, który takie polecenie wykonał, o ile nie
zgłosił uprzednio zastrzeżenia na piśmie, a następnie otrzy
mał ponownie na piśmie potwierdzenie zlecenia (§ 3, 4).

Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za miesiąc kwiecień 1971 roku
FItXDUSZ

POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego SGP w kwietniu 1971 r. wy
niosły złotych
77 198.—
w kwietniu 1971 r. wypła
cono 6 zapomóg po
śmiertnych na sumę zł
54 000.—
W okresie sprawozdawczym zmarli
następujący koledzy: Piotr Makowski
z Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego

Państwowe
Przedsiębiorstwo Wy
dawnictw Kartograficznych — KATA
LOG WYDAWNICTW nr 13. — Książ

ki. Geodezja — Kartografia — Tabli
ce rachunkowe. Warszawa 1971 .
Katalog zawiera informacje o książ
kach z dziedziny geodezji i kartografii,
wydawanych od 1948 roku. Katalo⅛
podzielony jest na poszczególne dzia
ły, zawierające:
1. Geodezyjną literaturę naukową i
fachową na poziomie inżynierskim
2. Podręczniki dla technikum geo
dezyjnego
3. Literaturę geodezyjną popularno
naukową
4. Popularne poradniki geodezyjne
5. Geodezyjne tablice rachunkowe
6. Słownik geodezyjny
7. Książki z lat ubiegłych, których
nakład nie został po wyczerpaniu
wznowiony
8. Wykaz tytułów, które ukaźą się
w roku 1971
9. Wykaz tytułów będących w opra
cowaniu.
W wykazie tytułów, które mają się
ukazać w roku 1971, znajdują się:
książki następujących autorów:
— Kamela Czesław, Lipiński Mie
czysław — Geodezja, t. I. Wydanie II
— Hausbrandt Stefan — Rachunek
wyrównawczy i obliczenia geodezyj
ne, t. II
— Odlanicki-Poczobutt Michał —
Geodezja. Podręczniki dla studiów inżyniersko-budowlanych. Wydanie II
— Bychawski Tadeusz — Geodezja.
Podręczniki dla klasy II technikum
geodezyjnego. Wydanie nowe.
— Szymoński Jerzy — Instrumentoznawstwo geodezyjne, część II. Wy
danie II
Janusz Wojciech — Prace geodezyj
ne przy montażu i kontroli konstruk
cji i mechanizmów
— Praca zbiorowa. Niwelacja pre
cyzyjna
— Prace Instytutu Geodezji i Kar
tografii: tom XVIII, zeszyt 1/42 i
tom XVIII, zeszyt 2/43
— Rocznik Astronomiczny na r. 1972
— Polski Przegląd Kartograficzny,
kwartalnik, tom III, zeszyły 1, 2, 3
i 4/1971

SGP, łat 60, zmarł 28 marca 1971 r.
(zawiadomienie nr 885); Janusz Rogo
ziński z Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego SGP, lat 65, zmarł 6 kwiet
nia 1971 r. (zawiadomienie nr 886);
Władysław Pakuła z Oddziału Poznań
skiego SGP, lat 64, zmarł 4 kwietnia
1971 r. (zawiadomienie nr 887); Wa
cław Królikowski ze Szczecińskiego
Oddziału SGP, lat 83, zmarł 28 marca
1971 r. (zawiadomienie nr 888); Ta
deusz Zambrzycki z Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego SGP, lat 55, zmarł

W kwietniu 1971 r. wypłacono 6 za
pomóg bezzwrotnych w ogólnej su
mie 8500 złotych kolegom: z Kosza
lina — 1, Poznania — 3, z Warsza
wy — 1.

— Gazdzicki Jerzy — Maszyny ma
tematyczne w geodezji
— Sadownik Tadeusz — Podręcznik
dla klasy III technikum geodezyjnego
— Barański Władysław — Vademé
cum przepisów prawa dla geodetów
— Bramorski Kazimierz, Gomoliszewski Jerzy — Geodezja miejska
— Szaflarski Józef — Zarys karto
grafii. Wydanie III
— Linsenbarth Adam — Fotograme
tria naziemna i specjalna
— Richert Wiktor — Planowanie
przestrzenne. Podręcznik dla geode
tów
— Erokman Lech, Kolanowski Sta
nisław - - Poradnik technika i labo
ranta pracowni kartograf iczno-reprodukcyjnej

— Lukasiewicz Eugeniusz ■— Poligonizacja
— Fedorowski Walery — Ewidencja
gruntów i budynków
— Lipiński Mieczysław — Tablice
do tyczenia krzywych, część I. Łuki
kołowe. Wydanie V
— Lipiński Mieczysław — Tablice
do tyczenia krzywych, część II. Klo
toida. Wydanie IV
— Praca zbiorowa — Fotogrametria
analityczna
— Jarzębowski Tadeusz — Elemen
ty astronomii. Podręcznik dla techni
kum geodezyjnego. Wydanie nowe.
— Szpunar Walenty · — Podstawy
geodezji wyższej i astronomii geode
zyjnej

II Sympozjum Sekcji Geodezyjnych·
Urządzeń Rolnych. W dniu 1 kwiet

V Krajowa Konferencja
Automatyki

nia 1971 roku odbyło się w Warsza
wie w Domu Technika NOT II Sym
pozjum Sekcji Geodezyjnych Urządzeń
Rolnych, na którym zostało wygłoszo
nych 7 referatów przygotowanych
przez pracowników naukowych Wy
działu Geodezji i Kartografii Poli
techniki Warszawskiej. Referaty wy
głosili:
— Dr inż. Władysław Pruszczyk —
Scalenie gruntów z rozproszoną zabu
dową
— Mgr inż. Włodzimierz Kunach —
Zastosowanie planimetrów elektronicz
nych w geodezji rolnej
— Mgr inż. Józef Pacewski — Re
gionalizacja glebowo-przyrodnicza
— Mgr inż. Czesław Gałka — Usta
lenie wartości wymiennej gospodarstw
rolnych sposobem średniej wartości
hektara
— Dr inż. Stanisław Bialousz —
AVykorzystanie zdjęć lotniczych do ba
dania stosunków wodnych gleb
— Mgr inż. Zygmunt Żurawski —
Okresowe kontrole terenowe danych
objętych ewidencją gruntów
— Mgr inż. Edward Oszmiański —
Jeden ze sposobów zwiększenia do
kładności osnowy pomiarowej dla
potrzeb geodezji rolnej.

Tytuły wydawnictw będących w opra
cowaniu

KĄCIK BIBLIOFILÓW

— Szymoński Jerzy — Instrumentoznawstwo geodezyjne, część III. Wy
danie II
— Sztompke Wacław — Zdjęcia lot
nicze

Szkola Główna Gospodarstwa Wiejskiego poszukuje następujących zeszytów Przeglądu Geodezyjnego:
Nr 1 z 1959 roku
Nr 11 z 1965 roku

12
nr
łu
15
nr

kwietnia 1971 r. (zawiadomienie
889); Wacław Czerwiński z Oddzia
Gdańskiego SGP, lat 66, zmarł
kwietnia 1971 r. (zawiadomienie
890).

KASA ZAPOMOGOWA

V Krajowa Konferencja Automatyki
odbyła się w dniach 6—9 czerwca
1971 roku w Politechnice Gdańskiej.
Obrady plenarne oraz specjalistyczne
w poszczególnych sekcjach toczyły się
przed- i po południu w dniach 7, 8
i 9 czerwca. Tematyka obrad specja
listycznych została podzielona na na
stępujące kierunki:
1. Teoria sterowania
2. Teoria automatów
3. Niezawodność elementów i ukła
dów automatyki
4. Miernictwo w automatyce
5. Człony układów automatyki
6. Zastosowanie automatyki
6.1. Zastosowanie automatyki w bu
downictwie okrętowym
6.2. Zastosowanie automatyki w energetyce
6.3. Zastosowanie automatyki w gór
nictwie i hutnictwie
6.4. Zastosowanie automatyki w róż
nych gałęziach gospodarki narodowej
(przemysł chemiczny, przemysł mate
riałów budowlanych, lotnictwo, regu
latory przemysłowe i in.)
7. Telemechanika i transmisja da
nych8. Bionika
9 Sterowanie systemami produkcyj
nymi i obsługi.
%

Uprzejmych ofiarodawców prosi się
o przesłanie tych zeszytów do redakcji
Przeglądu Geodezyjnego — Warszawa,
Czackiego 3/5, pokój 504.

Cena zł 12.—

Wszystkie kłopoty związane
z nachyleniem kamery, nad
zwyczajnymi długościami og
niskowych, błędami szczątko
wymi spowodowanymi prze
rysowaniem, krzywizną Zie
mi,
refrakcją,
deformacją
błon itp. usuwa fotogrametria
analityczna. Jako specjalnie
korzystny
Stereokomparator
do zdjęć lotniczych oferuje
my wam Stecometer.
Charakterystyka: duża do
kładność
pomiaru,
średni
błąd pomiaru współrzędnych
nie przekracza ± 1,5 μm; du
ża szybkość pomiaru: czas
opracowania modelu z 18
punktami wynosi 30 min.,
automatyczna rejestracja wy
ników pomiarów jednocześnie
na
wskaźniku liczbowym,
drukiem zwykłym, na taśmie
dalekopisowej i na karcie
dziurkowanej.
Format zdjęć do 24 X 24 cm
(9,5 X 9,5 cali ang.).
Służymy chętnie bliższymi
informacjami.
Poza tym dostarczamy urzą
dzenia
do
wykonywania
zdjęć lotniczych, do techniki
laboratoryjnej, interpretacji,
przetwarzania,
opracowania
stereoskopowego zdjęć lotni
czych, fotogrametrii anality
cznej, przetwarzania danych,
fotogrametrii
naziemnej
i
zdjęć obiektów bliskich oraz
sprzęt dodatkowy do opra
cowań stereoskopowych.

VEB Carl ZeissJENA
Niemiecka Republika Demo
kratyczna
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UKD 333.013.6
MOŚCICKI B. — Podstawowe wiadomości dotyczące ogra
niczeń podziału gospodarstw rolnych. Przegląd Geodezyjny
nr 7/1971.
W procesie rozdrabniania się gospodarstw rolnych poważną i ujem
ną rolę odgrywają działy rodzinne. Autor przedstawia przepisy
prawne dotyczące ograniczeń podziału gospodarstw rolnych. Prze
pisy te zapobiegają powstawaniu gospodarstw karłowatych, nie
zdolnych do samodzielności ekonomicznej.

UKD 528.48:513.642
TYMOWSKI St. J. — Strzałka zwisu i jej pomiar — Prze
gląd Geodezyjny nr 7/1971 r.
W artykule omówione są pojęcia strzałki zwisu, strzałki dewiacji
oraz zlużnienia krzywej łańcuchowej. Podana jest również zależ
ność pomiędzy zwisem a dewiacją. Wykorzystanie wzoru Lagrange’a Uprościło znacznie sposób określania maksymalnego zwisu
i dewiacji. Podano również wzór na średni błąd pomiaru strzałki
zwisu.

UKD 528.482.024.088.3
MARCAK P. — O dokładności metody trygonometrycznego
pomiaru wysokości przy wyznaczaniu przemieszczeń bu
dowli. — Przegląd Geodezyjny nr 7/1971.
Przeprowadzone przez Autora badania i pomiary wykazały, że
niwelacja trygonometryczna może być stosowana do wyznaczania
względnych zmian wysokości. Przy długościach celowych poniżej
80 metrów i kątach wysokości mniejszych od 200 można uzyskać
średni błąd wysokości — mj⅛ ≤ 0,5 mm.

UKD 528.47.021.6

HOLEJKO K., MICHALIK A. — Zastosowanie dalmierza
TELEMETR RG 10 w pracach hydrograficznych. — Prze
gląd Geodezyjny nr 7/1971.
Opisany jest przebieg prac przeprowadzonych na morzu i w je
ziorach pizy pomiarach głębokości dna, przy których miało miejsce
powiązanie pracy dalmierza i echosondy. Opisane są również wy
niki przeprowadzonych prób.

UKD 528.531

Tatarczyk j., Palaszewski a.

—

dahlta 010. —

Przegląd Geodezyjny nr 7/1971.
Autorzy opisują zmiany w konstrukcji tachimetru redukcyjnego
DAHLTA w okresie lat 1967—1971, w szczególności zaś różnice po
między tachimetrem DAHLTA 020, produkowanym przez firmę
Zeiss w latach 1966—1969 a tachimetrem DAHLTA 010, którego
produkcję rozpoczęto w roku 1969.

UKD 528.92 — Laska

BEREZOWSKI E. — Wacław Laska (1862—1943). — Prze
gląd Geodezyjny nr 7/1971.
Szkic biograficzny poświęcony prof. Wacławowi Lasce, dotyczy
lat 1896—1911, w których ten znakomity geodeta czeski był profesorem geodezji Politechniki we Lwowie. Szkic zawiera ocenę do
robku prof. Laski z tego okresu.

YAK 333.013.6

MOCbIlMLIxKM B.: Ochobhbic

cbcschhíi othochtcjibπo orpa-

HHHeHiiii paɜaejɪa ccjibckhx xo3hhctb.

Przegląd Geodezyjny nr 7/71.

B πpoqecce pa3APθ6neH∏H cenbcκnx xo3Hiictb OojiBmyio 11 oτpnqaτejifcHyιo ponb ιirpaκ>τ ceMei⅛bie paɜnejibi. Abtop «aer πepeπeHB
3aκ0H0B κacaκ>mι>xcH OrpaHHHeHHii pa3Aenos cejibcκnx xo3hi"ictb.
3τsι 3aκ0Hbi πpeΛyπpex<flaκ>τ co3flaHκκ> κapjmκoBbix xoshüctb ne·
CΠ0C00HbIX K OKOHOMMHeCKOft CaMoCTOHTejIbHOCTM.

YAK 531.25
TbIMOBCKM Cτ. Μ.: Cτpejικa
Przegląd Geodezyjny nr 7/71.

πpoβeca 11 ee n3Mepeιιne.

B cτaτbe πcτojικθBaHbi πohhtmh cτpenκn πpθBeca, cτpejικn Ae'
BiiamiH M OCJiaSjieHHa qe∏H0ii hmhmii. IIaua 3aB∏cιiMθcτb MescAY
npoBecoM u ACBMauiieii. IIpHMeHeHHe φopMyjibi JIarpaHHia 3HaπιιTejIbiio ynpocTiuio cπoco6 oπpene.τeunH MaKCMMajibHoro npoBeca
M AeBMamiH. Haua τoικe φopMyjιa AJiH BMHHCJieHHH CpeAiieii KiiaApaτιiHecκoii OiiimSkii H3MepemiH cτpejικιι npoBeca.

YAK 528.482.024.4.088.3
MAPHAK ∏.: O tohhoctm Mβτoaa τpπrθHθMeτpM
*ιecκθΓθ
M3Mepe∏MH BBICOT ∏p∏ OIipe^ejICHIIM IiepeABMiKeHHli cτpoe'
HMM.

Przegląd Geodezyjny nr 7/71.

McnoHHeHHbie aBτopoM IiccnenoBaHMH m ii3MepemiH noκa3a∏M. hto
τpMΓθHθMeτpHHecκaH HIIBejIHpoBKa npHMeiiHMa K OnpeAeHeHino OTHOCHTeabHbIX H3MβHeHM½ BbICOT. ∏pit AHMHe MHHH B113MpθBaHltS
AO 80 MeτpoB n yrπax naκ∏0Ha Meame 20 g mohcho nonyHirrb cpeA'
HK>10 omπ6κy bbicotbi.

YAK 528.47.021.6

XOJIEMKO K., MMXAΛMK A.:

IIpnMeHeHMe AaabHOMepa
TejieMCTp PΓ 10 b ΓMHporpaφιi'iecκMX paδoτax.

Przegląd Geodezyjny nr 7/71.

OnHcaH XOA paSoT McnonHeHHbix Ha Mope π Ha 03epax ∏P>1
M3MepeιiHHX rπySnHbi, ΓAθ HaAO Sbiao coBMecτnτκ paSOTBi nanbHOMepa m oxonoτa. OnncaHbi τo>κe pe3y∏Bτaτbi McnonHeHHbix mcπwTaHM½.

YAK 528.531
TATAPHMK Μ., ΠAΛMΠIEBCKM A.: Aajlbτa 010.
Przegląd Geodezyjny nr 7/71.
ABTopbi OnMCBiBaiOT πepeMeιiBi b κθHCτpyκιiMM penyκqιroHHθro
TaxeOMerpa Sa∏bτa B πepιιo∏ 1967—1971, a ocoSeHHO pasimqui MescAY
τaxeoMeτpoM HanBTa 020 BBinycKaeMBiM 3bboaom Ueficc b ronax
1966—1969 M τaxeoMeτpoM fla∏bτa 010, κoτopbift HanaHit m3Γ0T0bπhtb
b 1969 TOAY-

YAK 528:92
BEPE3OBCKM E.: Baqjiae JIncκa
Przegląd Geodezyjny nr 7/71.

(1862—1943)

BπorpaφιiHecκιtii oπepκ nocimmemibift πpoφeccopy BaqnaBY
JlHCκe, Othociitch k nepnony 1826—1943, κorna 3τ0τ BBtAaiomMMCB
HemCKMft reoAe3Mcτ 3amiMaπ aoji√khoctb πpoφeccopa reoAθ3MM “
Πo∏MτexιiMHecκθM MHCTMTyre B JlBBOBe. B oπepκe IiOMeiqeH nepɑ'
Heiib HayHHbix TpyqoB πpθφ. Ahckm m3 3toγo BpeMeHM.
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STANISŁAW PACHUTA______________________ __________
Przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Aktualne i perspektywiczne cele w działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich
- w świetle Vl Kongresu Techników Poiskich
Już tylko kilka miesięcy dzieli nas od ważnych dla kraju
i jego gospodarki uchwał VII i VIII, a następnie IX Ple
num KC PZPR. Retrospektywny przegląd działań kierow
niczych ogniw partii i rządu w minionym okresie pozwala
ocenić głębię i zasięg pozytywnych zmian, jakie zaistniały
w życiu kraju. Dokonano w ciągu ostatnich miesięcy wiele
niezmiernie ważnych posunięć, wychodzących naprzeciw po
trzebom i postulatom społeczeństwa. Stworzyło to sprzy
jający klimat do umocnienia się partii i zacieśnienia jej
więzi ze społeczeństwem, co pozwoliło odbudować wzajemne
zaufanie, jak również przywrócić autorytet władzy pań
stwowej.
Zmiany, których dokonano, mają, oprócz charakteru do
raźnego, również charakter długofalowej strategii i polityki
społeczno-gospodarczej partii, której kształtowanie wyma
gać będzie przełamania niejednego wadliwego schematu
i torowania drogi właściwym, twórczym rozwiązaniom.
Te dobre doświadczenia ostatnich miesięcy skłaniają do
dalszych wysiłków służących temu, by praca każdego z nas
przynosiła większe niż dotychczas rezultaty, by ogromny
potencjał energii i woli działania tkwiący w naszym naro
dzie był właściwie wykorzystany, by każdy miał przeświad
czenie, że dobrą pracą pomnaża dorobek ogólnospołeczny
i polepsza również własny byt.
W tej wielkiej odnowie gospodarczej kraju nieodzowne
staje się korzystanie z różnorodnych form konsultacji, za
sięganie opinii odnośnych środowisk, korzystanie z facho
wych ekspertyz i analiz wariantów przy podejmowaniu
decyzji dotyczących polityki gospodarczej.
W większym niż dotychczas stopniu należy wykorzysty
wać do tych celów również działalność społeczną, prowa
dzoną przez stowarzyszenia naukowo-techniczne Naczelnej
Organizacji Technicznej. Stowarzyszenia te mają w swych
szeregach działaczy o ogromnej wiedzy i praktyce. Tę właś
nie wiedzę należałoby wykorzystywać w należyty sposób
przy ocenie przedsięwzięć i zamierzeń, przy poszukiwaniu
optymalnych — w danych warunkach — rozwiązań. Pra
widłowe decyzje, to kardynalny przecież warunek skutecz
nego kierowania i zarządzania.
Tego rodzaju wysiłki podejmowane będą również w dzia
łalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Skupiając w
swych szeregach zaangażowaną kadrę techniczną, a wśród
niej wielu wybitnych specjalistów, Stowarzyszenie nasze
ma szansę i obowiązek znacznie szerszego niż dotychczas
zaangażowania się w problemy rozwoju polskiej geodezji.
Dla uzyskania właściwych efektów z takiego zaangażo
wania konieczny jest nie tylko zbiorowy wysiłek wszyst
kich działaczy naszego Stowarzyszenia, ale również odpo
wiedni klimat ze strony zainteresowanych resortów.
Oglądając się wstecz na ubiegłe 25-lecie z satysfakcją
ɪ dumą równocześnie patrzymy na „ogromną robotę”, jaką
dla Polski Ludowej wykonali geodeci. Nie ma niemal dzie

dziny w naszej gospodarce, gdzie geodeta nie zostawiłby
śladu swojej działalności. Ale oglądając się wstecz spo
strzegamy również, że od kilkunastu lat społeczność geode
zyjna bezskutecznie domaga się regulacji wielu istotnych
spraw dla naszego zawodu. Wystarczy przypomnieć cho
ciażby, na ilu to kolejnych zjazdach delegatów postulowano
uregulowanie problemu prawa geodezyjnego, ko
deksu pracy, czy wreszcie odłożoną od dawna na
boczny tor sprawę układu zbiorowego w geo
dezji.
Wydaje się, że nadszedł czas, aby przy ogólnej odnowie
życia gospodarczego kraju, przy dokonywaniu zmian prze
żytych już schematów organizacyjnych, przyjrzeć się rów
nież i tym zwykłym ludzkim sprawom.
Jednym z bardzo ważnych i dyskutowanych problemów
naszego zawodu jest aktualna struktura organizacyjna służ
by geodezyjnej w Polsce. Analizując ją pod kątem czeka
jących nas zadań w najbliższej 5-latce, jak też w perspek
tywie uważamy, że dotychczasowy stan zamiast koncen
tracji sił i środków powoduje ich rozdrobnienie oraz zbyt
mały rozwój postępu technicznego. Taki stan rzeczy wy
maga — naszym zdaniem — wzięcia pod uwagę opinii sze
rokiej rzeszy geodetów i wypracowania optymalnego mode
lu organizacyjnego naszej służby, gwarantującego harmonij
ność jej działania i przynoszącego zamierzone efekty pro
dukcyjne i ekonomiczne.
Drugą również ważną sprawą jest zagadnienie kształce
nia, zatrudnienia i rozmieszczenia kadr geodezyjnych. Pro
blem ten jest przedmiotem szczególnej troski Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, jak również zainteresowanych
resortów. Ale mimo wspólnych wysiłków i konkretnego,
działania niewiele udało się nam w tym kierunku zrobić.
Nadal nie mamy rozeznania, jakie będzie zapotrzebowanie
na kadrę geodezyjną w przyszłości, jak też różnimy się opi
niami, ilu techników powinniśmy kształcić w stosunku do
jednego inżyniera. Wiadomo, że rozmieszczenie fachowej
kadry geodezyjnej na terenie całego kraju nie jest pra
widłowe. Ale wiadomo również, że nie prowadziliśmy w tym
kierunku właściwej polityki, która zachęcałaby naszych
młodych kolegów do podejmowania pracy również i w tych
odległych rejonach naszego kraju.
Stowarzyszenie nasze widzi pilną potrzebę zajęcia się tymi
trudnymi sprawami przez zainteresowane resorty i dekla
ruje równocześnie swoją współpracę.
Niezwykle ważnym odcinkiem działalności SGP jest po
pularyzacja nowoczesnych metod produkcji, pomoc w adap
tacji nowych technologii, inspirowanie i popieranie ruchu
racjonalizatorskiego i wynalazczości. Mówiąc o tych proble
mach powinniśmy równocześnie patrzeć perspektywicznie
na potrzeby polskiej geodezji. Sprawdzanie efektywności
nowej techniki tylko w aspekcie doraźnym, oczekiwanie na
tychmiastowych rewelacji ekonomicznych może nam dać

zupełnie fałszywy obraz co do celowości naszego działania.
Poza tym wymierność ocen wprowadzonego postępu tech
nicznego wyraża się również w kategoriach innych, na
przykład dokładności opracowania, lepszych warunków
bhp itp.
Rozumiejąc potrzebę i rolę postępu w geodezji, Stowa
rzyszenie nasze będzie się starać rozwijać istniejące formy
tej działalności i poświęcać jej więcej niż dotychczas uwagi.
Wymieniono zaledwie kilka najważniejszych w chwili
obecnej problemów, które poza normalną — wynikającą
ze statutu — działalnością SGP, wymagać będą od naszych
kolegów wiele wysiłku i pracy. Posiadając ten ogromny
kapitał, jaki dają nam nasi członkowie w postaci pracy
społecznej w SGP, powinniśmy gospodarować nim z ogrom
ną rozwagą pamiętając, aby każda pożyteczna akcja, każda
mądra inicjatywa spotkała się z naszej strony z właściwą
opieką i poparciem.
Powinniśmy szczególnie cenić każdą konstruktywną kry
tykę, każdą różnicę zdań pamiętając, że tylko w klimacie
rzeczowej, wyczerpującej i kulturalnej dyskusji mogą
ukształtować się najtrudniejsze rozwiązania i decyzje.
Dążyć będziemy w naszej działalności do aktualnego ro
zeznawania spraw i problemów polskiej geodezji, by w po
rę, w porozumieniu z zainteresowanymi resortami wycho
dzić naprzeciw potrzebom, bądź też zapobiegać trudnościom.
Unikniemy wtedy wielu komplikacji, czego nie udało się
nam dotychczas (wystarczy dla ilustracji przypomnieć cho
ciażby sprawę produkcji drobnego sprzętu geodezyjnego).
Szczególny wysiłek powinniśmy włożyć w akcję wzrostu
naszych szeregów SGP pamiętając jednak, że przyjęcie w
poczet członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich może
oznaczać tylko jedno — podjęcie większych obowiązków
i odpowiedzialności wobec swego środowiska i zawodu.
Rzetelna praca zawodowa, ideowość i zaangażowanie w
sprawach społecznych, obywatelska postawa i społeczna dy
scyplina — oto prawidłowa legitymacja członka Stowarzy
szenia Geodetów Polskich.
W aktualnej, trudnej pod względem gospodarczym, sy
tuacji kraju rośnie rola i odpowiedzialność polskiego świata
technicznego w pokonywaniu tych trudności i napięć, w po
szukiwaniu nowych dróg i nowych rozwiązań dla polskiej
gospodarki.
Tym problemom poświęcone było spotkanie pierwszego
sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, Edwarda Gierka,
z przedstawicielami władz NOT oraz z przewodniczącymi
stowarzyszeń naukowo-technicznych, zorganizowane w dniu
28.IV. br. w siedzibie Komitetu Centralnego Partii.
Prezes Zarządu Głównego NOT, Bolesław Rumiński,
przedstawił główne kierunki ogólnej działalności stowa
rzyszeń naukowo-technicznych; przygotowania do VI Kon
gresu Techników Polskich oraz niektóre problemy dysku
syjne nowej 5-latki 1971—1975.
Mówiąc o ruchu stowarzyszeniowym, B. Rumiński pod
kreślił konieczność dalszego umacniania NOT jako orga
nizacji masowej, obejmującej zarówno techników jak i in
żynierów i naukowców.
Zabierający głos w dyskusji przewodniczący stowarzyszeń
naukowo-technicznych starali się zorientować kierownictwo
partii w generalnych problemach swoich specjalności. Prze
wodniczący Rady Głównej NOT, Jerzy Bukowski stwierdził,
że wobec ogromu potrzeb w dziedzinie kształcenia i dosko
nalenia szkolnictwo wyższe nie sprosta tym zadaniom. Pro
blemami specjalizacji należy obciążyć stowarzyszenia. Mó
wiąc o sprawach kadr sugerował potrzebę rotacji między
uczelniami a czołowymi inżynierami z przemysłu. Suge
rował również właściwe wykorzystanie prac komisji głów
nych i komitetów NOT, obejmujących swoją działalnością
kompleksowe zagadnienia techniki.
Pierwszy Sekretarz KC PZPR, zabierając głos, podzięko
wał przedstawicielom NOT i stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych za szczere wyrażenie poglądów na aktualne pro
blemy techniki i gospodarki narodowej, a następnie omówił
sytuację gospodarczą kraju.
W trudnym programie gospodarczym na najbliższe lata —
mówił Pierwszy Sekretarz — kadra techniczna ma do speł
nienia ogromne zadania. Kierownictwo partii oczekuje od
NOT i członków stowarzyszeń naukowo-technicznych takiej
działalności, która umożliwi najlepsze zagospodarowanie
środków przeznaczonych na rozwój gospodarki. Musimy
stworzyć 1,8—1,9 min nowych miejsc pracy. Rzeczą inży
nierów i techników jest zastanowienie się, jak najlepiej
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wykorzystać istniejące maszyny, urządzenia i budynki pro
dukcyjne. Poruszając wiele jeszcze różnych problemów
E. Gierek powiedział: „Wszystkich problemów naraz nie
rozwiążemy. Najważniejsze wśród nich to problemy spo
łeczne — chodzi o odczuwalny wzrost stopy życiowej.
Zwracam się do was, abyście pomogli propozycjami, abyście
pomogli w przełamywaniu oporów psychicznych, utrudnia
jących wprowadzanie postępu. Im szybciej przełamiemy
stare sposoby myślenia, tym szybciej zlikwidujemy trud
ności, tym szybciej ograniczymy biurokrację, której prze
cież nie da się zwalczyć uchwałami”.
*

Dziękując za zaproszenie na VI Kongres Techników Pol
skich, E. Gierek wyraził nadzieję, że na samym kongresie
przedstawione będą propozycje, które zostaną wykorzystane
przez partię dla określenia programu dalszego rozwoju na
szego kraju.
A z czym idą na VI Kongres Techników Polskich geo
deci?
Bogata i ożywiona dyskusja przedkongresowa w Stowa
rzyszeniu Geodetów Polskich przyniosła obfity plon w po
staci wniosków, uzupełnień do tez i postulatów. Klimat
tych dyskusji — jeśli sądzić po treści wniosków — świad
czył o dużym zaangażowaniu naszych działaczy w sprawy
produkcji i zawodu. Większość wniosków, co na pewno na
leży uważać za zjawisko dodatnie, ma charakter zakłado
wy, nie brak jednak wniosków o znaczeniu regionalnym,
czy nawet ogólnopaństwowym.
Wnioski te zostały dodatkowo przedyskutowane w świet
le nowych wytycznych VIII Plenum KC PZPR. Rozumiemy,
że problemy poruszone w naszych wnioskach nie mają cha
rakteru „problemów wiodących” dla obrad kongresowych,
ale mając na uwadze ich znaczenie dla polskiej geodezji,
będziemy chcieli mówić o nich na kongresie i domagać się,
aby znalazły swoje odzwierciedlenie w uchwałach kongresu.
Chcemy mówić o strukturze organizacyjnej służby geode
zyjnej w kraju, o potrzebie koncentracji sił i środków, o ko
nieczności szerszego niż dotychczas wykorzystania zdjęć
lotniczych i rozpowszechnieniu nowoczesnych metod foto
grametrycznych, dla szybszego i efektywniejszego zaspoka
jania potrzeb gospodarki narodowej.
W dyskusji dotyczącej kadry technicznej poruszymy za
gadnienie związane z aktualizacją programów nauczania na
wydziałach geodezyjnych, będziemy postulowali konieczność
wprowadzenia obowiązkowego stażu produkcyjnego dla
wszystkich pracowników nauki, łącznie z ewentualnością
rotacji między uczelniami a czołowymi inżynierami z pro
dukcji.
W gospodarce przestrzennej kraju widzimy pilną potrzebę
szerszego jej powiązania z planowaniem gospodarczym.
Obydwa te zagadnienia powinny — naszym zdaniem — zna
leźć się w gestii Komisji Planowania przy Radzie Mini
strów.
W tej akcji chcemy również poruszyć niezwykle ważne
zagadnienie o randze ogólnokrajowej. Dotyczy ono projek
towania, budowy, inwentaryzacji, eksploatacji i wreszcie
konserwacji urządzeń podziemnych. Niezbędny jest kon
kretny akt prawny zobowiązujący użytkowników, bądź też
odnośne branże, do prowadzenia właściwej polityki na tym
odcinku. Dobrym przykładem uporządkowania tych spraw
może być miasto st. Warszawa.
Problemy urządzeń podziemnych będą dyskutowane prżez
naszych delegatów również w Sekcji XI Kongresu.
W Sekcji V chcielibyśmy postulować, aby przemysł kra
jowy zabezpieczył produkcję polskich zespołów elektronicz
nych: maszyny matematyczne typu GEO, dalmierze elektro
magnetyczne typu RG-10, koordynatografy automatyczne
typu KART oraz kserografy typu SAWA.
Środowisko geodezyjne zatrudnione w pionie resortu rol
nictwa jest zaniepokojone nieuzasadnionym wyłączeniem
gruntów rolnych wysokich klas spod gospodarki rolnej.
Uważając ten problem za niezwykle ważny dla kraju dele
gaci nasi z pionu rolnictwa przedstawią go na posiedzeniu
Sekcji X, postulując, aby znalazł się on w uchwałach
VI Kongresu jako wniosek domagający ukazania się od
nośnego aktu prawnego.
W Sekcji XI — Budownictwo, materiały budowlane i go
spodarka komunalna — poruszymy szereg zagadnień zwią
zanych z powiększającą się systematycznie współpracą geo

detów z budowlanymi. Obsługa geodezyjna przy budowie
wielkich zakładów przemysłowych, przy montażach budyn
ków wysokich i specjalnych, niesie z sobą szereg proble
mów wymagających uporządkowania. Chcielibysmy prze
konać na kongresie kolegów budowlanych o konieczności
branżowego udziału geodezji na etapie projektowania bu
downictwa wysokiego i specjalnego.
Tylko geodeta może we właściwy sposób zaprojektować
najodpowiedniejszą metodę obsługi montażu przyszłej kon
strukcji, w zależności od projektowanej technologii budo
wy przewidzieć niezbędne stanowiska dla instrumentów
geodezyjnych, zaprojektować rozmieszczenie, rodzaj i sta
bilizację niezbędnych urządzeń, bądź znaków pomiarowych
służących do montażu, względnie do pomiarów odkształceń
obiektu już w czasie jego eksploatacji.
W dyskusji z kolegami budowlanymi poruszymy rów
nież — ciągle aktualny — temat kontroli dokładności pro

dukcji prefabrykatów, jak również sprawę pomiarów in
wentaryzacyjnych realizowanych wysokościowców, oraz za
gadnienie dokładności prac geodezyjnych w stosunku do
tolerancji budowlanych.
Jak więc wynika z tego ogólnego zestawienia, bagaż pro
blemów, które zabieramy na kongres, jest różnorodny
i dość liczny.
*

Biorąc udział w VI Kongresie Techników Polskich jako
delegaci Stowarzyszenia Geodetów Polskich będziemy pa
miętali, że otrzymane mandaty zobowiązują każdego z nas
do czynnego udziału w obradach kongresowych, co w kon
sekwencji stworzy sprzyjające warunki do uwzględnienia
naszych postulatów i wniosków w uchwałach VI Kongresu.

Geodeci nagrodzeni w Xll Konkursie
„Mistrz Techniki - Warszawa 1970”
W dniu 17 maja 1971 roku, w Sali Kolumnowej Urzędu
Rady Ministrów, w obecności członka Biura Politycznego
KC PZPR premiera Piotra Jaroszewicza oraz wielu przed
stawicieli władz partyjnych i ministrów zainteresowanych
resortów, odbyło się uroczyste rozdanie nagród i wyróż
nień XII już Konkursu „Mistrz Techniki — Warszawa 1970”.
W gronie nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się w
tym roku aż dwa zespoły geodetów.
Kilkuosobowa grupa geodetów otrzymała II nagrodę ze
społową za zastosowanie śmigłowców do wykonywania
zdjęć lotniczych dla sporządzania map Wielkoskalowych
i opracowań specjalnych. W skład nagrodzonego zespołu
wchodzili:
Kazimierz Wojtowicz — wiceprezes Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii
Wojciech Miinnich — wicedyrektor Biura Techniki GUGiK
Janusz Wyszyński — dyrektor Państwowego Przedsię
biorstwa Fotogrametrii (PPF)
Adam Linsenbarth — główny technolog PPF
Władysław Paralusz — kierownik grupy lotniczej PPF
Józef Kruszyński — starszy instruktor nadzoru PPF
Jerzy Jarcszkiewicz — fOtooperatotr PPF
Bolesław Balwirczak — płk pilot, dowódca współpracu
jącej z zespołem jednostki wojskowej
Edmund Kuszyhski — kpt. pilot, dowódca klucza współ
pracującej jednostki wojskowej.
Nagrodzona praca dotyczy rozwiązania jednego z istot
niejszych problemów techniki i technologii zdjęć lotniczych.
Zastosowanie do tych zdjęć dla celów fotogrametrycznych
helikopterów, pomyślne rozwiązanie wszelkich napotkanych
trudności, stwarza możliwości poważnego wzrostu efektyw
ności prac fotogrametrycznych dla potrzeb gospodarczych
kraju. Nowa technika umożliwia bowiem dokonywanie
opłacalnych nalotów na małe obszary, dokonywanie zdjęć
z niskich pułapów, a przede wszystkim skraca istotnie cykl
produkcyjny zdjęć i uniezależnia w dużym stopniu proces
zdjęć lotniczych od warunków atmosferycznych, wymaga
nych podczas zdjęć dokonywanych tradycyjnie z samolo
tów śmigłowych. Możliwość przeprowadzania zdjęć z heli
kopterów w warunkach zachmurzenia daje przy tym zdję
cia o dużej czytelności, pozbawione cieniów rzucanych
przez obiekty naziemne przy słonecznej pogodzie.
*

Dwuosobowy zespół: Zygmunt Kramarz i Tadeusz Kęczkowski — otrzymali w ramach XII Konkursu „Mistrz Tech
niki — Warszawa 1970”, już po raz drugi zaszczytne wy

różnienie. Przypomnieć należy, że w roku ubiegłym, w
XI Konkursie wymienieni wyżej koledzy wchodzili w
skład liczniejszego zespołu, który uzyskał wyróżnienie za
opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii fotomap
w skali 1 : 5000 terenów o dużej deniwelacji.
Wyróżnienie obecne dotyczy ważnego problemu produk
cyjnego, jakim jest opracowanie i zastosowanie metody
bezpośredniego montażu fotomap z dwóch lub kilku kolej
nych zdjęć lotniczych. Waga tego problemu dla aktualnie
rozwiązywanych przez państwową służbę geodezyjną i kar
tograficzną zadań znalazła dodatkowe potwierdzenie w fak
cie nagromadzenia tej pracy również przez Prezesa Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii — jako osiągnięcia
techniczno-ekonomicznego 1970 r. Zaproponowane przez
laureatów rozwiązanie pozwoliło na montaż fotomap w wa
runkach obecnie obowiązującego kroju arkuszy ze zdjęć,
które muszą być wykonywane z ograniczonych pułapów
i nie pokrywają swoim zasięgiem arkuszy fotomap. Zasto
sowane rozwiązanie eliminuje tradycyjne metody montażu
(cięcie, klejenie), dając też w efekcie produkt wyższej ja
kości. Ekonomiczny efekt nowej metody polega na możli
wości wykorzystania istniejących już zdjęć lotniczych
(skrócenie cyklu produkcyjnego, obniżka kosztów).
*

Informując Czytelników o sukcesie naszych kolegów, re
dakcja Przeglądu Geodezyjnego pragnie jednocześnie zło
żyć ze swej strony serdeczne gratulacje wszystkim człon
kom obu zespołów, życząc dalszych sukcesów na drodze
poszukiwania nowych, coraz efektywniejszych rozwiązań
technicznych i technologicznych.
Życzenia te adresujemy do wszystkich aktywistów, któ
rym nieobca jest troska o stały rozwój naszego kraju.
Premier Piotr Jaroszewicz, przemawiając do laureatów
XII Konkursu Mistrz Techniki — Warszawa 1970 zaapelo
wał o stały wzrost twórczych poszukiwań i dalsze prace
nowatorskie, podkreślając sprzyjające obecnie warunki do
wyzwalania inicjatywy twórców techniki.
Premier podkreślił, że ze strony rządu będą stwarzane
warunki, aby rosło zapotrzebowanie na osiągnięcia tech
niczne, aby kształtowała się sytuacja, w której poczynania
tego typu będą powszechnie potrzebne i aby dorobek myśli
twórczej w produkcji był szybciej i efektywniej wykorzy
stywany.
Dzieła wybitne, stanowiące oryginalne zdobycze naszej
techniki wyznaczać będą bowiem miejsce Polski w świecie
w okresie dokonującej się rewolucji naukowo-technicznej.
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STANISŁAW TRAUTSOLT
Warszawa

Z działalności Sekcji Geodezyjnych Urządzeń Rolnych
26 lutego 1971 r. odbyło się w Warszawie ogólne zebranie
sprawozdawcze członków Sekcji Geodezyjnych Urządzeń
Rolnych SGP, na którym podsumowano działalność Sekcji
za ostatni rok i przyjęto kierunki dalszej pracy. Wydaje się,
że będzie celowe zapoznanie ogółu czytelników Przeglądu
Geodezyjnego z najistotniejszymi wynikami tej działalności.
Sekcja nasza liczy obecnie (stan na 1.IV.1971 r.) 91 człon
ków. W ostatnim roku nastąpił znaczny, bo aż 2,5-krotny
wzrost naszych szeregów. Grupujemy przede wszystkim ge
odetów urządzeńiowców rolnych, posiadających dorobek
naukowy i naukowo-techniczny lub osiągnięcia zawodowe
techniczno-organizacyjne. Naszymi członkami są również,
choć w niewielkiej dotychczas liczbie, fachowcy i z innych
pokrewnych nam zawodów, a więc rolnicy, ekonomiści rol
ni i prawnicy, którzy — stosownie do obowiązującego re
gulaminu — są jednocześnie członkami SGP.
Członkowie nasi rekrutują się z różnych środowisk za
wodowych; tak więc są to pracownicy szczebla centralne
go — Departamentu Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rol
nictwa; pracownicy wojewódzkich (niestety rzadziej powia
towych) biur geodezji i urządzeń rolnych oraz pracownicy
naukowi z Politechniki Warszawskiej i wyższych szkół rol
niczych (posiadających kierunki studiów z zakresu geodezji
urządzeniowo-rolnej), a nawet Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Nasi członkowie działają we wszystkich nie
mal województwach. Jedyny wyjątek, to Zielona Góra,
gdzie jak do tej pory nie mamy swoich przedstawicieli.
Największa liczba członków Sekcji grupuje się w Warsza
wie, — 24, najmniej jest w Koszalińskiem — 1.
Planujemy w dalszym ciągu powiększać skład naszej
Sekcji, grupując wokół niej najbardziej wartościowych
i aktywnych urządzeniowców rolnych i przedstawicieli in
nych związanych z nami zawodów, przede wszystkim z wo
jewództw: gdańskiego, katowickiego, koszalińskiego, lubel
skiego, łódzkiego, poznańskiego, szczecińskiego, wrocław
skiego i zielonogórskiego.
Obecną działalnością Sekcji kieruje zarząd wybrany na
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 25.11.1970 r.
Prezydium Zarządu Sekcji tworzą koledzy: St. Trautsolt —
przewodniczący, H. Dunaj i J. Kłopotowski — zastępcy
przewodniczącego, A. Hopfer — sekretarz naukowy, K. Dumański i J. Zgierski — członkowie prezydium; członkami
zarządu są: Z. Bojar, S. Dawidziuk, Wł. Nadański, a zastęp
cami: T. Kurylowicz oraz B. Żukowski.
Działalność merytoryczna Sekcji przedstawia się następu
jąco.
Zasadnicze cele naszej pracy to przede wszystkim:
— rozwój dziedziny wiedzy reprezentowanej przez Sekcję,
— popularyzacja wśród członków Sekcji i ogółu geode
tów tej dziedziny wiedzy.
— aktywizacja środowiska zawodowego,
— podejmowanie konkretnego działania społecznego dla
potrzeb służby geodezyjnej resortu rolnictwa.
Te podstawowe cele realizujemy w różnoraki sposób,
a więc między innymi:
— organizowaniem seminariów, sympozjów, aktywnym
udziałem w sesjach naukowych,
— działalnością w terenowych (wojewódzkich) zespołach
problemowych,
— rozwojem piśmiennictwa z dziedziny geodezji urządzenioworolnej,
•— udziałem w międzynarodowych imprezach.
Konkretne przejawy działalności w zakresie realizacji
powyższych celów w okresie 1970—1971 przedstawiają się
następująco.
Organizacja seminariów

Seminarium pierwsze w dniu 14.V.1970 r. było poświę
cone instrukcji nr 141 ministra rolnictwa z dnia 20.VII.
1968 r. w sprawie scalenia i wymiany gruntów. Wzięło
w nim udział 42 osoby. Wprowadzajacym do dyskusji był
mgr inź. St. Goraj z WSR w Olsztynie. W swobodnej wy
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mianie poglądów poruszono szereg kontrowersyjnych nieraz
problemów na omawiany temat. W ten sposób toczona
dyskusja dostarczyła wiele cennego materiału, który —
zdaniem pracowników Departamentu Urządzeń Rolnych —
będzie mógł być wykorzystany przy nowelizacji wymienio
nej instrukcji.
Drugie seminarium odbyło się 21 stycznia 1971 r. na te
mat „Ocena użytków rolnych dla celów scaleń gruntów’’
i zgromadziło 58 osób. Wprowadzającym do dyskusji był
inż. S. Dawidziuk. Poruszony temat, ze względu na jego
aktualność, wzbudził żywe zainteresowanie. Wyrazem tego
była wielogodzinna dyskusja, w czasie której wymieniano
poglądy na ten skomplikowany i kontrowersyjny problem.
Można z satysfakcją stwierdzić, że seminarium to spotkało
się z ogólnym uznaniem i spełniło swoje zadanie. Obecne
mu na nim kierownictwu i pracownikom Departamentu
Urządzeń Rolnych dostarczyło niewątpliwie wiele cennego
materiału, który może być wykorzystany dla celów prak
tycznych.
Zarząd Sekcji zaplanował już dwa dalsze seminaria. Jed
no, dotyczące założeń gospodarczo-przestrzennych do sca
leń gruntów, a drugie — na temat erozji gleb (oba mają
się odbyć w roku bieżącym).
Organizacja sympozjów

Na pierwsze sympozjum, które odbyło się 19.XI.1970 roku,
przy udziale 52 osób, referaty przygotowali pracownicy
naukowi z Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych WSR
w Olsztynie. A oto tytuły wygłoszonych prelekcji:
1. Doc. dr inż. A. Hopfer i doc. dr C. Platt — Próba
matematycznego ujęcia programowania prac scaleniowych.
2. Mgr inż. St. Surowiec — Próba określenia wpływu
niektórych czynników terenowych i ekonomicznych na
efekty scalenia gruntów.
3. Mgr inż. K. Przybylowski — Technika geodezyjnego
projektowania dla celów Urzgdzenioworolnych z równo
czesnym przygotowaniem danych do wyznaczenia projek
towanych elementów w terenie.
×
4. Mgr inź. E. Ofierska — Przestrzenny układ indywidu
alnych gospodarstw rolnych na tle współczesnego osiedla
wiejskiego.
5. Mgr inż. W. Żebrowski — Wskaźniki koncentracji
i rozproszenia dróg transportu rolnego.
Referaty na drugie sympozjum, które odbyło się w dniu
1.IV.1971 r., przygotowali pracownicy naukowi z Politech
niki Warszawskiej, a mianowicie:
1. Dr inż. W. Pruszczyk — Scalenie gruntów z rozpro
szoną zabudową.
2. Mgr inż. W. Kunach — Zastosowanie planimetrów
elektrycznych w geodezji rolnej.
3. Mgr inż. E. Oszmiański — Jeden ze sposobów zwięk
szenia dokładności osnowy pomiarowej dla potrzeb geodezji
rolnej.
4. Mgr inź. C. Gałka — Ustalenie wartości wymiennej
gospodarstw rolnych sposobem średniej wartości hektara.
5. Dr inż. St. Bialousz —- Wykorzystanie zdjęć lotniczych
do badania stosunków wodnych gleb.
6. Mgr inż. Z. Żurawski — Okresowa kontrola terenowa
danych objętych ewidencją gruntów.
7. Mgr inż. J. Paccwski — Regionalizacja glebowo-przyrodnicza.
To ostatnie sympozjum zgromadziło 62 uczestników.
Na podstawie wypowiedzi wielu kolegów biorących udział
w sympozjach należy stwierdzić, iż tego typu spotkania
z pracownikami nauki są doskonalą okazją do prezento
wania środowisku zawodowemu opracowań naukowych, są
platformą do Vrymiany poglądów i dyskusji oraz zbliżają
naukę do wykonawstwa geodezyjnego. Dlatego też Sekcja
nasza zamierza w dalszym ciągu kontynuować tę działal
ność i organizować następne sympozja. Wystąpią na nich
pracownicy naukowi z wyższych szkół rolniczych w Kra
kowie i Wrocławiu.

Mówiąc o uczestnikach naszych sympozjów czy semina
riów należy podkreślić, że wśród nich są nie tylko człon
kowie Sekcji, lecz i inni geodeci, których zapraszamy za
pośrednictwem terenowych kół SGP. Ponadto — w zależ
ności od prezentowanego tematu — prosimy również i in
nych fachowców, zawiadamiając o naszych imprezach takie
instytucje, jak: Instytut Ekonomiki Rolnej czy Instytut
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Sesje naukowe

Sekcja GUR nie organizuje specjalnych sesji naukowych,
chociaż można przyrównać do nich nasze sympozja. Na
wiązaliśmy natomiast łączność z Komitetem Organizacyj
nym Sesji Naukowych, poświęconym najnowszym osiągnię
ciom w geodezji. Komitet ten, działający przy Zarządzie
Głównym SGP, zamierza organizować sesje naukowe co
dwa lata. Najbliższa odbędzie się w Nowym Sączu od 7
do 9 października 1971 r. na temat „Aktualne zagadnienia
geodezji”. Zgłosiliśmy na nią referat doc. dr inż. A. Hopfera o najnowszych osiągnięciach w geodezji urządzeniowo-rolnej, a ponadto cztery komunikaty:
— dr inż. H. Dunaja — na temat oceny użytków rolnych
dla celów scaleń gruntów,
— mgr inż. J. Kobylańskiego — o procesie automatyzacji
przy projektowaniu w scaleniach gruntów,
— dr inż. St. Trautsolta — o ocenie wyników gospodar
czych scaleń gruntów,
— mgr inż. B. Żukowskiego — na temat nowej wersji
ustawy o terenach budowlanych na wsi.
Odczyty

Mówiąc o organizowanych przez Sekcję seminariach
i sympozjach, czy o udziale w sesjach naukowych, nie
sposób nie wspomnieć i o innej formie oddziaływania typu
szkoleniowego. Mam tu na myśli wygłaszanie odczytów.
Co prawda Sekcja nasza ten rodzaj pracy pozostawia w ge
stii swym „agendom” terenowym, to jest wojewódzkim
zespołom problemowym, mimo to korzystamy z każdej
okazji, by zaprezentować ogółowi członków jakiś intere
sujący problem. Tak było i na zebraniu cgólnym sprawoz
dawczym członków Sekcji w dniu 26.11.1971 r., na którym
w części drugiej zebrania, wygłosił prelekcję mgr inż.
Μ. Szymański na temat „Geodezyjne przygotowanie tere
nów budowlanych na wsi dla potrzeb budownictwa indywi
dualnego, ze szczególnym uwzględnieniem strefy zurbani
zowanej". Spotkała się ona z żywym zainteresowaniem
obecnych, co znalazło wyraz w długotrwałej dyskusji.
Spotkania z naukowcami zagranicznymi

Korzystając z bytności w Warszawie w PAN prof. Ch.
Christiansa z Uniwersytetu w Liège (Séminaire de Géo
graphie), zaprosiliśmy go do wygłoszenia odczytu dla śro
dowiska geodezyjnego na temat scalenia gruntów w Belgii.
Odczyt ten, wzbogacony projekcją, obrazował specyfikę te
renową, ekonomiczną i prawną prac scaleniowych wyko
nywanych w Belgii (odbył się 4 maja 1970 r.). Po prelekcji
wymieniono poglądy i spostrzeżenia na temat wyko
nawstwa prac scaleniowych, dyskutowano odmienność roz
wiązań w obu krajach. Wydaje się, że była to pożyteczna
konferencja rozwiązań stosowanych przy pracach scale
niowych w Polsce i Belgii.
Na zaproszenie Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie
przyjechał w maju br. do Polski prof. G. F. Witt z Poli
techniki w Delft. I tę okazję wykorzystała Sekcja, zapra
szając go do wygłoszenia w WarszaWie dwóch odczytów.
Pierwszy z nich odbył się 10 maja br. na temat metod
automatyzacji prac scaleniowych, drugi — 11 maja br. na
temat wyników badań nad szacowaniem gruntów.
Zespoły problemowe

Jedną z podstawowych form pracy merytorycznej Sekcji
GUR jest działalność zespołów problemowych. Uważamy
mianowicie, iż aktywna postawa członka Sekcji uwidoczni
się najlepiej i najpełniej w jego twórczym udziale przy
rozwiązywaniu postawionych mu konkretnych zadań. Dla
tego też zwracamy szczególną uwagę na rozwinięcie tej
działalności, a przedstawia się ona następująco.

Z początkiem 1970 r. członkowie Sekcji zadeklarowali
swój udział vz pracach następujących siedmiu zespołów
problemowych:
— podkłady mapowe dla celów urządzeniowo-rolnych,
— projektów gospodarczego urządzania terenów rolnych,
— geodezyjnego projektowania technicznego,
— planowania przestrzennego terenów wiejskich,
— ewidencji gruntów i administracji geodezyjnej,
— postępu technicznego,
— współpracy ze szkolnictwem.
Każdy z zespołów liczył od 5 do 15 członków, rekrutują
cych się z terenu różnych ■ województw. Zarząd Sekcji wy
typował również wstępnie osoby organizatorów działalno
ści dla poszczególnych zespołów oraz zaproponował zarys
tematyki, która mogłaby zainteresować jego członków i być
przedmiotem roboczego rozwiązywania.
Forma ta nie zdała jednak egzaminu praktycznego mi
mo kilku kolejnych wersji realizacji jej zadań. Wobec tego
zaproponowaliśmy zmianę (od jesieni 1970 r.) systemu pra
cy, tworząc tak zwane zespoły terenowe. Zespołów takich
powstało 11, to jest w tych województwach, gdzie liczba
członków Sekcji wynosiła wówczas nie mniej niż 3 osoby.
W swym założeniu działalność zespołów powinna się opie
rać zarówno na poprzednio zaproponowanej tematyce, jak
również, a może przede wszystkim, wynikać z inicjatywy
własnej członków Sekcji z danego województwa. Nie chcemy bowiem ograniczać działalności tych zespołów do roz
wiązywania z góry nakreślonych problemów, lecz uważamy,
że powinny one podjąć różnorodną formę pracy, która na
brzmiała i nurtuje środowisko geodezyjno-urządzeniowe
w poszczególnych województwach.
Ta forma działania, mimo stosunkowo krótkiego okresu
realizacyjnego, wykazała wyższość nad poprzednią i dała
już pewne wyniki pozytywne. Wymienię przykładowo styl
pracy działających zespołów i opracowywane problemy.
Niektóre zespoły rozwiązują zagadnienia kolektywnie, ko
lejno dyskutując nad nimi na posiedzeniach roboczych. In
ne, dokonały podziału wybranych tematów między człon
ków zespołów, którzy je następnie systematycznie rozpra
cowują. W jeszcze innych — powstały paroosobowe pod
zespoły w zależności od wspólnych zainteresowań ich człon
ków.
Jakie zagadnienia są aktualnie opracowywane?
Przede wszystkim dominuje problematyka scaleniowa.
Tu wymienić trzeba takie tematy:
— założenia gospodarcze i przestrzenne jako ogólne wy
tyczne do projektu scalenia gruntów,
— metody szacunku porównawczego gruntów,
— analiza gospodarcza i techniczna opracowywanych
(na przykład na maszynie elektronowej ODRA 1013) pro
jektów scaleniowych i Vzymiennych,
— ocena dokładności wyznaczania projektów na gruncie.
Inne tematy, to przykładowo:
— zagadnienie unowocześnienia metod prowadzenia ewi
dencji gruntów,
— analiza wyników klasyfikacji gleboznawczej gruntów
dla lepszego jej wykorzystania przez służbę rolną,
— opracowanie wzorcowego harmonogramu prac scale
niowych.
Niektóre zespoły (Olsztyn) nawiązały współpracę ze szko
łami wyższymi, inne zaś (Opole) z Zakładem Ekonomiki
Rolnictwa Instytutu Śląskiego. Wygłaszane są odczyty, or
ganizuje się wystawy fachowej literatury.
Jak widać z tego pobieżnego przeglądu, działalność na
szych zespołów ożywia ruch zawodowy oraz aktywizuje
swoje środowisko, które nie tylko dostrzega problemy,
ale — co chyba jest najważniejsze — próbuje je rozwiązy
wać. Jeżeli tak zapoczątkowana praca rozwinie się jeszcze
szerzej oraz sami członkowie Sekcji zechcą włączać się co
raz aktywniej w nurt problematyki naukowo-technicznej —
stwierdzimy z satysfakcją, iż wykonaliśmy pożyteczną pra
cę dla dobra naszego zawodu i służby geodezyjnej resortu
rolnictwa oraz rozwoju wiedzy geodezyjnej.
Sprawy wydawnicze

Sekcja dąży, aby geodezyjna problematyka urządzenio
wo-rolna była w szerszym jeszcze niż dotychczas zakresie
reprezentowana na łamach Przeglądu Geodezyjnego. Liczy
my przede wszystkim na efektywne wyniki działalności na
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szych terenowych zespołów problemowych, które niewątpli
wie dostarczą wiele cennego materiału dla tego podsta
wowego organu wydawniczego naszego Stowarzyszenia.
Niezależnie, zamierzamy kontynuować wydawanie od
rębnych „Zeszytów Problemowych”, których zadaniem jest
uzupełnienie i wzbogacenie tematyki artykułów z Prze
glądu Geodezyjnego o pogłębione zagadnienia naukowe
i naukowo-techniczne.
Planujemy wydanie w III kwartale br. nowego „Zeszytu”,
którego treść została już wstępnie ustalona i przedstawia
się następująco:
— J. Balandynowicz i K. Sikorski — Projektowanie war
tości działek za pomocą maszyn matematycznych.
— R. Cymerman i A. Hopfer — Zmiany struktury tere
nowej w wyniku scaleń gruntów prowadzonych w warun
kach woj. olsztyńskiego.
— St. Goraj — Kataster gruntowy w NRD.
— A. Nowak i K. Przybylowski — Technika przygotowa
nia pierworysu mapy obszaru scalenia w przypadku zde
formowania mapy ewidencyjnej.
— St. Trautsolt — Problematyka dokładnościowa projek
towania ekwiwalentów scaleniowych.
— A. Wanic — O holenderskiej metodzie prowadzenia
inwentaryzacji gospodarczej.
W celu zacieśnienia więzi organizacyjnych i dalszego
rozwinięcia wzajemnych kontaktów ze wszystkimi człon
kami Sekcji oraz skupiającymi ich zespołami problemowy
mi, Wydajemy specjalny biuletyn „Komunikat Informacyj
ny”. Podstawowym jego zadaniem jest informowanie ogółu
członków o bieżącej działalności Zarządu Sekcji i poszcze
gólnych zespołów terenowych o zagadnieniach naukowo-te
chnicznych, organizacyjnych i innych, nurtujących środo
wisko geodetów urządzeniowców rolnych. W minionym
okresie zredagowano i rozesłano wszystkim członkom Sek
cji dwa numery „Komunikatu Informacyjnego”. Autorem
ich był mgr inż. J. Zgierski. Założeniem naszym jest wy
dawanie tego biuletynu mniej więcej raz na kwartał.
Realizując odpowiedni wniosek zgłoszony na zebraniu
sprawozdawczym, Zarząd Sekcji podjął się opracowania
bibliografii z zakresu geodezji urządzeniowo-rolnej i nauk
pokrewnych. Brak tej bibliografii dotkliwie odczuwa nasze

środowisko naukowe i zawodowe. Podjęto już wstępne pra
ce organizacyjne w tym zakresie.
Udział w imprezach międzynarodowych

Zarząd Sekcji dokłada starań, aby w różnych imprezach
międzynarodowych, których tematyka jest nam bliska,
brali udział fachowcy reprezentujący nasze specjalistyczne
środowisko zawodowe. W minionym okresie, na wniosek
Sekcji, Prezydium Zarządu Głównego SPG delegowało na
stępujące osoby.
— Inż. S. Dawidziuk brał udział w konferencji naukowo-technicznej na temat „Planowanie pionowe”, która odbyła
się w Sofii, w dniach 25—26 marca 1971 r. Na konferencję
tę opracował on referat wspólnie z inż. E. Ofierską pt.
Kształtowanie wiejskiej sieci osadniczej w Polsce.
— Mgr inż. St. Goraj wziął udział w konferencji nauko
wo-technicznej na temat „Pomiary Wielkotowarowych go
spodarstw rolnych”, która odbyła się w Poczdamie, w
dniach 23—24 kwietnia 1971 r.
Uczestnicy tych konferencji składają odrębne sprawozda
nia Zarządowi Sekcji, a niezależnie umieszczają odpowied
nie informacje na łamach Przeglądu Geodezyjnego.
W roku bieżącym odbędzie się w Wiesbaden Kongres
FIG. Do Komisji VII Sekcja nasza zgłosiła dwa referaty,
a mianowicie:
— mgr inż. Μ. Szymańskiego — Problemy planowania
przestrzennego w scaleniach gruntów w Polsce
— inż. S. Dawidziuka — Szacunek gruntów w scaleniach
w oparciu ę klasyfikację gleboznawczą w powiązaniu z ma
pami glebowo-rolniczymi.
*

Prezentując na łamach Przeglądu Geodezyjnego, w spo
sób zresztą skrótowy, najistotniejsze przejawy działalności
Sekcji Geodezyjnych Urządzeń Rolnych mam nadzieję, iż
przyczyni się to do spopularyzowania w społeczności geo
dezyjnej problemów, którymi źyje i które nurtują środo
wisko geodezyjne urządzeniowców rolnych.

BOLESŁAW MOŚCICKI

UKD 333.013.6

Warszawa

Podstawowe wiadomości dotyczące ograniczeń
podziału gospodarstw rolnych na odcinku dziedziczenia
A. Wprowadzenie

Poważną rolę w procesie podzielności gospodarstw, wpły
wającym ujemnie na kształtowanie ich struktury obszaro
wej, odegrały w okresie przed 1963 r. działy rodzinne
(spadkowe)1). W wyniku dokonywania tych działów po
wstawały nierzadko gospodarstwa karłowate, niezdatne do
samodzielnego życia ekonomicznego. Czynnikiem sprzyjają
cym w procesie powstawania takich nieżywotnych gospo
darstw był sam system obowiązującego w tym okresie pra
wa spadkowego. Normy te uwzględniały prawie wyłącznie
interes jednostek, który nie zawsze był zbieżny z intere
sem społeczno-gospodarczym.
Procesowi podzielności sprzyjały zarówno niektóre nor
my regulujące dziedziczenie, na przykład art. 17, § 2 ɪ 19
prawa spadkowego, jak i normy dotyczące działu spadku.
Szczególne znaczenie w tym przedmiocie miały normy
ustalające równość sched oraz no<my umożliwiające doko
nanie na żądanie spadkobierców działu spadku w naturze
(art. 60 pr. sp. i 95 prawa rzeczowego).
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Ta swoboda podziału gospodarstwa spadkowego hamo
wana była nieco dyspozycją art. 147, § 2 i § 3 i art. 162
postępowania spadkowego. Przepis art. 147 § 2 postępowa
nia spadkowego nakazywał sądowi, aby przed wydaniem
postępowania o podziale gospodarstwa zasięgał opinii wła
dzy ziemskiej, co do żywotności gospodarstw mających po
wstać w wyniku projektowanego podziału. Przepis art. 152
§ 3 post, spadk. nakazywał sądowi unikać dokonywania
fizycznego podziału spadków, jeżeli było to sprzeczne z in
teresem społeczno-gospodarczym. Jednocześnie art. 162 post,
spadk. przewidywał możliwości przyznania spadkowej nie
ruchomości jednemu ze spadkobierców w całości, jeżeli po
dział na schedy był sprzeczny z interem społeczno-gospo
darczym.
Normy te nie stanowiły jednak skutecznego hamulca w
procesie podzielności gospodarstw spadkowych.
Niektóre z przepisów (art. 147 i art. 152, § 2 post, spadk.)
przestały już obowiązywać od 1957 r. (zostały uchylone
ustawą z 13.VII.1957 r.), inne zaś (art. 152 § 3 i 162 post.
ɪ) Nowe Drogi nr 4 z 1963 r. str. 35, 59, 67.

spadk.) zostały odpowiednio zinterpretowane (chodziło o wy
jaśnienie treści pojęcia interesu społeczno-gospodarczego).
Kryteria interesu społeczno-gospodarczego sprecyzowano
bliżej dopiero w uchwale całej Izby Cywilnej Sądu Naj
wyższego z 27.11.1960 r.2). Od tego okresu sądy dysponowały
lepszym orężem w walce przeciwko podzielności gospo
darstw spadkowych.
Podkreślić wypada, że ujemny wpływ na kształtowanie
struktury obszarowej gospodarstw wywierały także w tym
okresie uciążliwe należności finansowe obciążające właści
cieli gospodarstw (spłaty spadkowe, zachowki, długi, zapi
sy). Rolnicy czerpali środki na uregulowanie tych należno
ści nie tylko ze sprzedaży produktów rolnych, inwentarza,
lecz także ze sprzedaży gruntów, co prowadziło do podziału
gospodarstw.
Co do spłat spadkowych, to przysługiwały one każdemu
spadkobiercy, a ich wysokość kształtowały także ceny ryn
kowe.
Terminowe regulowanie spłat prowadziło niekiedy do
rozbicia gospodarstw spadkowych. Spadkobierca obejmują
cy gospodarstwo z braku środków zbywał niekiedy część
gospodarstwa, aby zaspokoić roszczenia spadkobierców za
mieszkałych na przykład w mieście. Zbyt wielkie obciąże
nia godziły w żywotność i towarowość gospodarstw rol
nych. Największy wzrost spłat przypada (w świetle badań
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa) na lata 1955—1960. W okre
sie tym spłat dokonało 303 000 gospodarstw położonych
na terenie ziem dawnych. Według przybliżonych obliczeń
na jedno gospodarstwo z tego terenu wypadło około 1460 zł,
a na 1 ha użytków rolnych 320 zł, przy czym 40% tych
spłat przypadało na rzecz spadkobierców zamieszkałych
w mieście.
Był to poważny drenaż gospodarstw rolnych z gotówki,
która w dodatku była przeznaczona na cele konsumpcyjne
spadkobierców nie mających z rolnictwem nic wspólnego.
Względy społeczno-gospodarcze przemawiały za zlikwi
dowaniem nadmiernego obciążenia finansowego gospo
darstw spadkowych. Wyrazem tych dążeń było uchwalenie
ustawy z 18.VI.1959 r. o zniesieniu niektórych spłat spadko
wych (Dz. U. nr 36, poz. 227). Zasadniczym celem tej usta
wy było zahamowanie odpływu ze wsi środków finanso
wych niezbędnych na potrzeby inwestycyjne w rolnictwie
i uniemożliwienie przejęcia tych środków przez spadkobier
ców nie pracujących w rolnictwie. Celem tych przepisów
było zabezpieczenie gospodarstw przed rozbiciem i ekono
micznym upadkiem. Wymieniona ustawa nie spełniała jed
nak całkowicie zamierzonego celu. Po wejściu w życie prze
pisów tej ustawy ilość gospodarstw realizujących spłaty
zmniejszyła się tylko nieznacznie z tym, że wysokość mie
sięcznych spłat przypadających na jedno gospodarstwo na
wet się zwiększyła.
Zarówno cytowane przepisy postępowania spadkowego
jak i przepisy regulujące spłaty spadkowe nie stanowiły
więc skutecznego hamulca w procesie rozdrabniania gospo
darstw rolnych. W tych warunkach zaszła więc koniecz
ność ustanowienia skutecznej kontroli podzielności gospo
darstw rolnych w kraju.
Zagadnieniu temu wielką uwagę poświęciło XII Plenum
KC PZPR w 1963 r. Podjęta w tym przedmiocie uchwała
tego Plenum postuluje wprowadzenie zakazu dzielenia
średnio- i małorolnych gospodarstw oraz przyznawanie
prawa dziedziczenia gospodarstw spadkowych wyłącznie
osobom, dla których praca w gospodarstwie spadkowym
stanowi główne źródło utrzymania i przyznawanie spłat
jedynie niektórym kategoriom spadkobierców.
Wyrazem zajętego w uchwale XII Plenum stanowiska
było wniesienie do Sejmu odpowiedniego projektu ustawy,
która została zatwierdzona 29.VI.1963 r. — jako ustawa
o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych (Dz. U. nr 28,
poz. 163).
Po wprowadzeniu szeregu zmian przepisy wymienionej
ustawy zostały włączone do nowego kodeksu cywilnego
z 1964 r., stanowiąc jego integralną część.
Kodeks cywilny z 1964 r. reguluje przenoszenie własno
ści nieruchomości rolnych, a także znoszenie współwłasno
ści takich nieruchomości w odmienny sposób niż było to
uregulowane do tego okresu. Ponadto dla gospodarstw rol
nych przewiduje odrębny od ogólnego tryb dziedziczenia.
!) U.S.N. z 27.Π.1960 r. I8034/59/O.S.N. I960 nr 2, poz. 31.

Zasadniczym celem i założeniem tych przepisów jest ochro
na gospodarstw spadkowych przed rozdrobnieniem i nad
miernym obciążeniem spłatami spadkowymi. Sprzyjają one
także przechodzeniu gospodarstw spadkowych w ręce spad
kobierców najbardziej związanych ekonomicznie z tymi go
spodarstwami.
Kodeks zawiera przepisy ogólne o dziedziczeniu całego
spadku (tytuł I—IX, ks. IV) oraz przepisy szczególne o dzie
dziczeniu gospodarstw rolnych (tytuł X, ks. IV).
Przepisy ogólne stosuje się do dziedziczenia gospodarstw,
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Przepisy
szczególne zmieniają tylko niektóre zasady ogólne nie naru
szają ich jako całości. W prawnym uregulowaniu zagadnie
nia zachodziła konieczność zachowania odpowiedniej pro
porcji między maksymalnym ograniczeniem swobody dzie
lenia gospodarstwa a zachowaniem u spadkobierców ini
cjatywy produkcyjnej, wynikającej z poczucia własności,
jedności i spoistości rodziny, a także pewności, że po ich
śmierci owoce pracy przejdą na rzecz najbliższych człon
ków rodziny.
Zachodziła również potrzeba uwzględnienia w pewnym
zakresie powszechnie znanych i od wieków stosowanych
w stosunkach wiejskich niektórych zwyczajów spadkowych.
Wieloletnia bowiem praktyka wykazała, że normy stano
wione na odcinku dziedziczenia mają praktyczną rację by
tu z reguły wtedy, gdy nie kolidują z normami zwyczajo
wymi. Przykładem tego może tu być wspomniana ustawa
z 18.VI.1959 r. o zawieszeniu niektórych spłat spadkowych.
W prawnym uregulowaniu zagadnienia dotyczącego dzie
dziczenia gospodarstw rolnych ustawodawca musiał
uwzględnić także art. 12 Konstytucji PRL, który przyznaje
pełną ochronę indywidualnej własności i prawo do dziedzi
czenia ziemi. Z powyższego wynika, że omawiany przed
miot prawnego uregulowania był niezwykle skomplikowany.
Ustawodawca rozwiązał to trudne zagadnienie przez po
wołanie ogólnego systemu dziedziczenia całego spadku
oraz podporządkowanego mu systemu dziedziczenia gospo
darstwa rolnego. Praktycznie mamy do czynienia z dwoma
odrębnymi masami należącymi do jednego spadku, z któ
rych każda podlega odmiennemu nieco systemowi dziedzi
czenia. Ogólny system prawa spadkowego zawarty w ko
deksie cywilnym w zakresie dziedziczenia ustawowego opie
ra się na przesłance pokrewieństwa, małżeństwa i przy
sposobienia (art. 931—940 k.c.).
Tytuł X księgi kodeksu cywilnego wprowadził obok tych
przesłanek, które stanowią dostateczną podstawę dziedzi
czenia według ogólnych zasad, dodatkowe przesłanki, zwa
ne w kodeksie warunkami. Ograniczają one w po
ważnym stopniu możliwości dziedziczenia gospodarstw przez
niektóre kategorie spadkobierców.
Przepisy tytułu X księgi IV k.c. wprowadziły także ogra
niczenia dotyczące dopuszczalności podziału gospodarstw
spadkowych. Podział gospodarstwa spadkowego może być
dokonany jedynie przy zachowaniu określonej normy ob
szarowej, zwanej normą podstawową.
Wspomniane przepisy wprowadzają także pewne ogra
niczenia w dziedzinie regulowania spłat spadkowych.
Z powyższego wynika, że tytuł X księgi IV kodeksu cy
wilnego wprowadził w zakresie dziedziczenia gospodarstw
rolnych szereg odmiennych uregulowań nie znanych ogól
nemu systemowi prawa spadkowego. Wprowadzenie na od
cinku dziedziczenia gospodarstw ograniczeń podmiotowych
i przedmiotowych podyktowane zostało względami społecz
no-gospodarczymi takimi jak:
— utrzymanie w niepodzielności spadkowych gospodarstw
w granicach obszarowych gwarantujących odpowiedni po
ziom produkcji rolnej,
— zapewnienie gospodarstwom spadkowym siły roboczej,
właściwego kierownictwa z jednoczesnym zabezpieczeniem
warunków egzystencji dla małoletnich, uczącej się młodzie
ży i osób trwale niezdolnych do pracy,
— zahamowanie odpływu środków finansowych z gospo
darstw spadkowych i przekazanie tych środków na potrze
by związane z produkcją rolną.
Wprowadzenie tych ograniczeń stanowi wyraz świadomej
i celowej ingerencji państwa na odcinku ustawodawczym
w sprawy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Do ograniczeń podmiotowych stosowanych w zakresie
dziedziczenia gospodarstw rolnych należy zaliczyć ograni
czenia polegające na uzależnieniu przyznania prawa dzie
dziczenia gospodarstwa lub jego części od spełnienia przez
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spadkobiercę, obok przesłanek natury ogólnej (pokrewień
stwa, małżeństwa, przysposobienia), co najmniej jednego
warunku wynikającego z art. 1059—1063 k.c.
Spełnienie któregokolwiek z warunków określonych w cy
towanych przepisach uzasadnia powołanie do dziedzicze
nia gospodarstwa. Przepisy szczególne wymagają, aby za
warte w art. 1509—1063 k.c. warunki istniały w chwili
otwarcia spadku. Zrealizowanie warunku po otwarciu
spadku nie uprawnia do dziedziczenia. Spadkobierca, któ
ry nie odpowiada żadnemu z warunków wymienionych
w artykułach 1059—1063 k.c., nie może dziedziczyć gospo
darstwa.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje zasad regulujących
dziedziczenie gospodarstw spadkowych, w przypadku gdy
spadek został otwarty przed dniem 15.VII.1963 r., to jest
przed dniem wejścia w życie przepisów ograniczających
nadmierny podział gospodarstw spadkowych.
B. Warunki dziedziczenia gospodarstwa przez dzieci i mał
żonka

W pierwszej kolejności do dziedziczenia gospodarstwa po
wołani są: dzieci oraz małżonek spadkodawcy. Dziedziczą
oni gospodarstwo w częściach równych. Jednakże część
przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jed
na czwarta (art. 931 § 1, art. 1058 k.c.). Podkreślić wypada,
że przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych
(artykuły 1059—1062 k.c.) nie wprowadzają odmiennych za
sad, jeśli chodzi o wysokość udziałów poszczególnych spad
kobierców w gospodarstwie spadkowym. Na tym odcinku
obowiązują zasady ogólne.
Osoby te dziedziczą gospodarstwo, o ile spełniają (obok
przesłanek ogólnych) jeden z warunków wymienionych w
art. 1059 k.c. Są to daleko idące ograniczenia podmiotowe,
które — jak już uprzednio podkreślono — mają na celu
wyeliminowanie z kręgu uprawnionych do dziedziczenia
gospodarstw spadkobierców nie mających z 'rolnictwem nic
wspólnego. Ograniczenia te sprzyjają zachowaniu niepo
dzielności gospodarstw spadkowych.
Do takich warunków dziedziczenia gospodarstwa rolnego
przez dzieci i małżonka należą następujące:
1. Dzieci i małżonek dziedziczą gospodarstwo rolne, je
żeli bezpośrednio przed otwarciem spadku pracowali na
tym gospodarstwie nieprzerwanie co najmniej od roku

(art. 1059, § 1, pkt 1; art. 1060, § 1 k.c.).
Pracę spadkobierców w gospodarstwie rolnym uważa się
za wykonywaną nieprzerwanie co najmniej od roku, jeżeli
w tym czasie zamieszkują oni w gospodarstwie oraz wy
konują w nim stale niezbędną pracę, a nie są zatrudnieni
gdzie indziej na podstawie umowy o pracę lub mianowania.
Do uznania pracy spadkobiercy za wykonywaną nie
przerwanie co najmniej od roku wymagane jest w świetle
przepisów spełnienie przez spadkobiercę następujących wa
runków: zamieszkania w takim gospodarstwie, wykonywa
nia w nim stale prac, niezatrudnienia gdzie indziej na pod
stawie umowy o pracę lub mianowania.
Od tych generalnych założeń ust. 2 § 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z 28.XI.1964 r. (Dz. U. nr 24, poz. 199
z 1969 r.) Wixrowadza pewne wyjątki. W świetle tego prze
pisu nie zalicza się do przerwy pracy w gospodarstwie
rolnym czasu poświęconego na wykonywanie:
a) funkcji w organach państwowych, spółdzielczych i spo
łecznych, do których spadkobierca został powołany w dro
dze wyborów;
b) pracy sezonowej w innych gospodarstwach rolnych lub
leśnych (sprzęt plonów, wykopki, zwózka drewna itp.) i w
przedsiębiorstwach usługi dla rolnictwa, a w szczególności
w przedsiębiorstwach melioracji wodnych oraz przedsiębior
stwach przetwórstwa produktów rolnych;
c) pracy prowadzonej we własnym zakładzie rzemieślni
czym w zakresie usług dla ludności zamieszkałej w tej sa
mej miejscowości, bez szkody dla należytego zagospodaro
wania gospodarstwa;
d) czasu poświęconego na wykonywanie jakiejkolwiek
pracy bez względu na miejsce zamieszkania, jeżeli obszar
użytków rolnych nieruchomości stanowiącej przedmiot
spadku nie przekracza 0,5 ha, a praca ta wykonywana jest
bez szkody dla należytego zagospodarowania nieruchomości;
e) przerwy wynikłej z przyczyn niezależnych od spadko
biercy, a w szczególności z powodu odbywania obowiązko
wej służby wojskowej lub z powodu choroby.
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Zaświadczenie o nieprzerwanym wykonywaniu pracy w
gospodarstwie rolnym wydaje gromadzka rada narodowa
lub organ do spraw rolnych prezydium rady narodowej
(osiedla, miasta albo dzielnicy w mieście wyłączonym z wo
jewództwa), właściwą ze względu na miejsce zamieszkania
spadkobiercy.
Prawo dziedziczenia gospodarstwa o obszarze do 0,5 ha
użytków rolnych przysługuje spadkobiercom bez względu
na ich miejsce zamieszkania i rodzaj wykonywanej przez
nich pracy poza gospodarstwem (na podstawie umowy
o pracę lub mianowania) pod warunkiem, że praca ta wy
konywana jest bez szkody dla należytego zagospodarowania
gospodarstwa spadkowego.
W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 7.ΙΠ.1966 r. w
odniesieniu do spadkobierców gospodarstwa do 0,5 ha użyt
ków rolnych nie ma w ogóle obowiązku pracy w takim go
spodarstwie 3). Nie ma także zakazu wykonywania jakiej
kolwiek pracy poza takim gospodarstwem. Wymaga się je
dynie, aby zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę lub
mianowania) i zamieszkanie poza gospodarstwem spadko
wym nie stanowiły przeszkody w jego należytym zagospo
darowaniu.
Poddanie takich gospodarstw bardziej liberalnemu sy
stemowi dziedziczenia stanowi logiczną konsekwencję reali
zowanej zasady wolnego podziału nieruchomości do 0,5 ha
użytków rolnych przy ich zbyciu i przy zniesieniu współ
własności. Gospodarstwa do 0,5 ha użytków rolnych nie
przedstawiają bowiem z punktu gospodarczego większego
znaczenia i dlatego też ingerencja państwa zmierzająca do
utrzymania w niepodzielności takich gospodarstw jest znacz
nie łagodniejsza.
2. Gospodarstwa rolne dziedziczą dzieci i małżonek spad
kodawcy, jeżeli w chwili otwarcia spadku są członkami rol
niczej spółdzielni produkcyjnej lub pracują w gospodar
stwie rolnym takiej spółdzielni (art. 1059, § 1, pkt 2

i art. 1060, § 1 k.c.).
Jeżeli chodzi o pierwszą przesłankę, to powołany do dzie
dziczenia gospodarstwa powinien wykazać się członko
stwem w spółdzielni w chwili otwarcia spadku (art. 96
ustawy z 17.11.1961 r. o spółdzielniach i ich związkach —
Dz. U. nr 12, poz. 61).
Członkami spółdzielni produkcyjnej są osoby, które z re
guły pracują bezpośrednio w gospodarstwie rolnym spół
dzielni. Zdarza się jednak, że członkiem spółdzielni jest
osoba wykonująca w spółdzielni inne funkcje, na przykład:
magazyniera, stróża, kowala, cieśli itp. Nasuwa się pytanie,
czy pkt 2, art. 1059 k.c. dotyczy także i tych osób.
Obowiązujące przepisy bliżej tego zagadnienia nie pre
cyzują. Krystalizuje się w doktrynie pogląd, że warunkom
art. 1059, §1 pkt 2 k.c. odpowiadają jedynie członkowie rol
niczej spółdzielni produkcyjnej, wykonujący prace rolne
w gospodarstwie rolnym. Z przepisu niedwuznacznie wyni
ka, że chodzi tu o pracę związaną bezpośrednio z uzyska
niem produkcji rolnej. Wymagane jest, aby zatrudnienie
w spółdzielni produkcyjnej na umowie o pracę istniało w
chwili otwarcia spadku.
3. Gospodarstwa rolne dziedziczą dzieci i małżonek spad
kodawcy, jeżeli w chwili otwarcia spadku prowadzą inne
gospodarstwo rolne lub pracują w gospodarstwie rolnym
swoich rodziców, małżonka lub jego rodziców (art. 1059,

§ 1, pkt 3; art. 1060, § 1 k.c.).
Spadkobierca czyni zadość warunkowi z art'. 1059, § 1,
pkt 3 k.c. nawet wtedy, jeżeli „prowadzi” gospodarstwo rol
ne nie będąc jego właścicielem. Może być tylko posiada
czem lub użytkownikiem gospodarstwa. Musi on jednak
zawsze gospodarstwo prowadzić i wykonywać w nim stałe
prace. Praca kobiety związana z prowadzeniem domu,
„obrządkiem” inwentarza również odpowiada temu wa
runkowi.
Spadkobierca czyni zadość warunkowi z art. 1059, § s,
pkt 3 k.c. także i wtedy, jeżeli „prowadzi” gospodarstwo
rolne na umowie dzierżawy 4).
Prowadzący inne gospodarstwo rolne nie jest pozbawiony
prawa dziedziczenia gospodarstwa spadkowego z tej tylko
przyczyny, że poza tym wykonuje stałą pracę poza rol
nictwem 5).
≈) Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z 7.III.1966 r.
III-CO. 72/65.
*) O.S.N. z 12.11.1966 r. III-Gr, 368/65, O.S.N. 1966, poz. 177, O.S.N.
Z 28.111.1968 Γ. III-Gr-431/67.
sJ Porównaj orzeczenie S.N. z 1966 r. poz. 9 i poz. 70.

Jednakże w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego wa
runek ten nie jest spełniony, gdy spadkobierca uprawia
grunt deputatowy, to jest przydzielony mu w związku
z jego pracą 6).
Spadkobiercy nie obowiązuje roczny staż pracy w takim
gospodarstwie w okresie przed otwarciem spadku. Nie obo
wiązuje go również warunek zamieszkania na takim go
spodarstwie, jest on jednak pożądany.
Jeżeli chodzi o pracę w gospodarstwie rolnym swoich ro
dziców, małżonka lub jego rodziców, to praca w takim
gospodarstwie powinna mieć także charakter stały, przy
czym połączenie jej z innym zajęciem wykonywanym poza
gospodarstwem, na podstawie umowy o pracę nie prze
kreśla uprawnień spadkobiercy ’).
Warunek ten będzie spełniony, gdy spadkobierca pro
wadzi gospodarstwo w chwili otwarcia spadku.
Zdarzyć się może, że dziecko lub pozostały przy życiu
małżonek pracuje w chwili otwarcia spadku w gospodar
stwie spadkowym rodziców lub małżonka. Czy wobec tego
praca dziecka lub pozostałego przy życiu małżonka w chwi
li otwarcia spadku w gospodarstwie spadkowym rodziców
lub małżonka stanowi warunek dziedziczenia gospodarstwa
z art. 1059, § 1, p. 3 k.c., w razie gdy dziecko lub pozo
stały przy życiu małżonek nie dziedziczy gospodarstwa
z art. 1059, § 1 p. 1 k.c. z braku wymogu nieprzerwanej
pracy?
Dziecko spadkobiercy lub jego małżonek, jeżeli nie speł
nia warunku z art. 1059, § 1 p. 1 k.c., może dziedziczyć go
spodarstwo rolne, jeżeli spełnia łagodniejszy warunek,
a mianowicie z art. 1059, § 1 p. 3 k.c.8).
W świetle uchwały S.N. z 3.VII.1965 r. — przepis art. 1059
§ 1 p. 3 k.c. stosuje się do gospodarstwa spadkowego za
równo wówczas, gdy jest ono własnością ustawową małżon
ków, współwłasnością spadkodawcy i jego małżonka, oraz
gdy należy tylko do pozostałego przy życiu małżonka lub
stanowi wyłączną własność spadkodawcy lub współmałżon
ka spadkodawcy i innej osoby.
Warunek z art. 1059, § 1, p. 3, k.c. spełniony jest także,
gdy spadkobierca, oprócz pracy w gospodarstwie rodziców
lub pozostałego przy życiu małżonka, zatrudniony jest jesz
cze gdzie indziej na umowie o pracę lub mianowania. Po
gląd ten znalazł oparcie w praktyce Sądu Najwyższego9).
Stworzenie warunków w art. 1059, § 1, p. 3, k.c. ma na
celu włączenie do kręgu uprawnionych do dziedziczenia
spadkobierców luźniej związanych ekonomicznie z gospo
darstwem rolnym.
Spadkobiercy spełniający warunek z art. 1059, § l,pkt3
k.c. uprawnieni są do dziedziczenia gospodarstwa na równi
ze spadkobiercami spełniającymi warunek z art. 1059, § 1,
pkt 1 k.c. Bóżnice zachodzą jedynie na odcinku działu
spadku. Spadkobiercy, którym przyznano prawo dziedzicze
nia gospodarstwa na zasadzie art. 1059, § 1, pkt 3 k.c.,
otrzymują gospodarstwo spadkowe w dalszej kolejności
(art. 1071, § 2, pkt 3 k.c.).
4. Gospodarstwa rolne dziedziczą dzieci spadkodawcy,
które w chwili otwarcia spadku są małoletnie bądź też po
bierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół (art. 1059.
§ 1, pkt 4 k.c.).

Już sam fakt niepełnoletności w chwili otwarcia spadku
stanowi warunek powołania tego spadkobiercy do dziedzi
czenia gospodarstwa. Małoletni spełnia warunek z art. 1059,
§ 1, pkt 4 k.c. bez względu na typ szkoły, do której uczęsz
cza. Wprowadzenie tego przepisu stanowi wyraz troski usta
wodawcy o zabezpieczenie podstawy egzystencji tej kate
gorii spadkobiercom.
’) Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 15.IV.1967 r. HI-CZP.
19/67 Z 8.XI.1967 r. III-CRN. 256/67 (deputat służby leśnej), z 7.II.1968 r.
III-CRN (deputat nauczyciela), z 19.V.1966 r. II-CR 476/65.
’) Postanowienia S.N. z 1.X.1965 r. II-CR-97/65 — O.S.R. — 5/66.
’) Warunki z art. 1059, § 1 p. 1, k.c. nie odnoszą się do spadko
bierców spełniających wymogi z art. 1059, § 1 p. 3, k.c. Orzeczenie
S.N. z 22.IV.1965 r. Ill CR 47/65 (Biuletyn S.N. nr 222/65) i z dnia
1.X.1965 r. II-CR 197/65 (Zb. Urz. nr 85/66).
·) Uchwała S.N. z 7.ΧΠ.1965 r. III-CO 66/65 Pr. i Z. nr 4) 256
z 13.11.1966 r.
Uchwała S.N. z 3.VIII.1965 r. (III-CO 37/65. Postanowienie S.N.
z 25.III.1965 r. (II-CR-120/65) — dotyczy pozostałego przy życiu
małżonka.

Omawiana kategoria spadkobierców dopuszczona została
do dziedziczenia gospodarstwa. Inaczej przedstawia się kwe
stia z punktu widzenia przepisów o dziale spadku. Spadko
biercy tacy mogą otrzymać gospodarstwo tylko, gdy brak
„lepszych” spadkobierców.
5. Gospodarstwo rolne dziedziczą dzieci i małżonek spad
kobiercy, jeżeli w chwili otwarcia spadku są trwale nie
zdolni do pracy (art. 1059, § 1, pkt 5; art. 1060, § 1 k.c.).

W świetle § 16 rozp. R.M. z 28.XI.1964 r. (Dz. U. nr 45,
poz. 304) spadkobierców nieruchomości rolnej uważa się za
trwale niezdolnych do pracy, jeżeli:
a) osiągnęli wiek: kobiety — 60 lat, a mężczyźni —
65 lat i nie wykonują stałej pracy, która stanowiłaby dla
nich główne źródło utrzymania,
b) zostali zaliczeni do I lub II grupy inwalidów w try
bie i na zasadach określonych w przepisach o powszechnym
zaopatrzeniu pracowników i ich rodzin.
Przyznanie prawa dziedziczenia gospodarstwa osobom
trwale niezdolnym do pracy podyktowane zostało wzglę
dami natury społecznej. Chodziło bowiem o zabezpieczenie
odpowiednich środków utrzymania dla spadkobierców w
podeszłym wieku, którzy utracili jakąkolwiek zdolność do
pracy. Spadkobierca odpowiadający warunkom art. 1059.
§ 1, pkt 5 k.c. wyłączony jest wprawdzie przy dziale spad
ku od otrzymania gospodarstwa, ma on jednak prawo do
spłaty i to w pełnej wysokości, co zabezpiecza mu podsta
wę egzystencji.
Jak przedstawia się sprawa w odniesieniu do takich spad
kobierców, którzy przed otwarciem spadku nie mieli z rol
nictwem nic wspólnego. Względy słuszności przemawiają za
przyznaniem tej kategorii spadkobiercom prawa dziedzi
czenia gospodarstwa jedynie w przypadku, gdy znajdują
się oni w ciężkiej sytuacji materialnej, brak jest jednak
przepisów, które czyniłyby w tym względzie jakiekolwiek
ograniczenia. Brak jest przesłanek do wprowadzenia w tym
przedmiocie wykładni zawężającej, tym bardziej, że kodeks
cywilny nie uzależnia dziedziczenia przez spadkobiercę nie
zdolnego do pracy od jego sytuacji majątkowej.
W postanoλvieniu z 7.IV.1966 r., wydanym w konkretnej
sprawie, S.N. wyraził pogląd, że ani art. 1059, § 1, pkt 5
k.c., ani § 16 rozporządzenia R.M. z 28.XI.1964 r. nie uza
leżnia prawa dziedziczenia gospodarstwa rolnego przez oso
by trwale niezdolne do pracy i zaliczone do I lub II grupy
inwalidów od tego, czy osoby te pobierają rentę inwalidzką 10).
Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że przesłanka z art.
1059, § 1. pkt 5 k.c. odnosi się także do spadkobierców
otrzymujących rentę inwalidzką. Natomiast w świetle
uchwały S.N. z 5.II.1965 r.11) „spadkobierca”, który w chwili
otwarcia spadku otrzymuje rentę starczą ze względu na wy
konywaną uprzednio pracę, nie dziedziczy gospodarstwa
z mocy art. 1059, § 1, pkt 5 k.c. (praktyka chwiejna).
Wprowadzone przepisem art. 1059 k.c. ograniczenia pod
miotowe są dość surowe i w znacznym stopniu ograniczają
krąg uprawnionych do dziedziczenia gospodarstw spadko
wych. Eliminują one z tego kręgu spadkobierców nierolników, których głównym źródłem utrzymania nie jest praca
na roli, lecz zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki
narodowej. Wprowadzone ograniczenia sprzyjają niepodziel
ności gospodarstw spadkowych, gdyż zmniejszają krąg spad
kobierców uprawnionych do otrzymania w drodze działu
części gospodarstwa spadkowego. Im mniejszy będzie krąg
takich spadkobierców, tym większe będą szanse zachowa
nia niepodzielności gospodarstwa spadkowego.
C. Warunki dziedziczenia gospodarstwa przez spadkobierców
warunkowych

Jeżeli nie ma spadkobierców (dzieci i małżonka), którzy
odpowiadaliby warunkom określonym w art. 1059, § 1,
pkt 1, 2 lub 3 k.c., gospodarstwo rolne dziedziczą dzieci
i małżonek spadkodawcy, mający kwalifikacje rolnicze do
prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy przed upływem
6 miesięcy od otwarcia spadku oświadczą w sądzie lub
państwowym biurze notarialnym gotowość prowadzenia go
spodarstwa rolnego należącego do spadku (art. 1059, § 2;
art. 1060, § 1 k.c.). Są to tak zwani spadkobiercy „warun
kowi”.
«) Postanowienie S.N. z 7.IV.1966 r. III-CR 354/66.
'**) Uchwala S.N. w składzie 3 sędziów z 5.II.1965 r. III-CO 9/64
(nie publikowana).
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Spadkobierca warunkowy dziedziczy gospodarstwo z usta
wy, jeżeli spełnione zostaną jednocześnie następujące wa
runki:
— spadkobierca powołany zostanie z ustawy do danego
spadku,
— żaden z ustawowych spadkobierców nie odpowiada
warunkom ustalonym w art. 1059, § 1, 2 i 3 k.c.,
— spadkobierca posiada kwalifikacje do prowadzenia go
spodarstwa,
— nie później niż przed upływem 6 miesięcy od otwarcia
spadku oświadczy w sądzie lub państwowym biurze nota
rialnym gotowość prowadzenia gospodarstwa rolnego nale
żącego do spadku.
Założeniem i celem tego przepisu jest dopuszczenie do
dziedziczenia gospodarstwa spadkobierców nie spełniających
wprawdzie przesłanek z art. 1059, § 1, pkt 1, 2 i 3 k.c., ma
jących jednak kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa.
Ustawodawca przyznał tej grupie spadkobierców pewną
szansę na dziedziczenie gospodarstwa, pod warunkiem speł
nienia szeregu przesłanek.
Pozostaje jeszcze pytanie, czy spadkobiercy spełniający
warunki z art. 1059, § 1, pkt 1. 2 i 3 k.c. wyłączają spad
kobiercę ,.rezerwowego” jedynie, gdy pozostają w takim
samym jak on stosunku do spadkodawcy (na przykład:
jedno dziecko jest spadkobiercą rezerwowym, drugie nato
miast odpowiada warunkowi z art. 1059, § 1, nkt 3 k.c.)
czy też obojętnie, w jakim stosunku Pozostaje do spadko
biercy (na przykład rezerwowym spadkobierca jest dziecko,
małżonek spełnia warunek z ârt. 1059, § 1, pkt 3 k.c.)?
Istnieje pogląd w doktrynie, w świetle którego spadko
biercy spełniający warunek z art. 1059. § 1 pkt 1, 2 i 3 k.c.
wykluczają spadkobiercę „rezerwowego” w każdym zbie
gu12) (art. 1060, § 1 k.c. — stosować odpowiednio).
D. Warunki dziedziczenia gospodarstwa przez wnuków

W pierwszej kolejności do dziedziczenia gospodarstwa
rolnego obok dzieci i małżonka spadkodawcy, powołane są
także wnuki spadkodawcy po tvch dzieciach, które zmarły
przed spadkodawca (art. 931. § 2 k.c.). Wnuk dziedziczy goSPodarst1Wo rolne obok dziecka i małżonka — jeżeli spełnia
jedna z przesłanek wynikających z art. k.c. Wnuk może
również dziedziczyć Pospndarsfwo jako spadkobierca ..rezer
wowy” (art. 1059. S 2 i 1060. 8 1 k.c.). Może się to zdarzyć
ieżeli ani małżonek, ani żadne z dzieci Iuh ich wnuki
(art. 931. 6 2 k.c.) spadkodawcy nie Cdoowiadaia jednemu
z warunków przewidzianych w art. 1059. § 1, nkt 1—3 k.c.
oraz jeżeli nie ma wnuka, o którym mówi art. 1060, § 2 k.c.
Istnieje pogląd. w świetle którego art. 1060. § 1 k.c. po
wołuje wnuków pochodzących z dzieci spadkodawcy rzeczy
wiście zmarłych przed otwarciem spadku oraz wnuków po
chodzących z dzieci spadkodawcy uważanych za zmarłe
rrzez spadkodawcę, które to dzieci maja w chwili otwarcia
snŋdku warunki do dziedziczenia gospodarstwa, a nie dzie
dziczą go ze względu n∏ niegodność, zrzeczenie, odrzucenie
spadku lub wyłączenie testamentem.
Praktvcznie. jeżeli dziecko spadkodawcy wyłączone zo
stało od dziedziczenia gospodarstwa, a w chwili otwarcia
snadku odpowiadało jednemu z warunków art. 1059 k.f∙.,
w6wλZ"s jego udział przypada (na podstawie art. 931,
§ 2 k.c.) tym jego dzieciom (wnukom), które także speł
niają ieden z warunków przewidzianych art. 1059 k.c. do
dziedziczenia gospodarstwa.
Przyznanie prawa dziedziczenia gospodarstwa przez wnu
ki z art. 931. § 2 k.c. uwarunkowane powinno być w świetle
tego poglądu — spełnianiem zarówno przez wnuka jak
i przez jego wyłączonego rodzica — jednego z warunków
z art. 1059 k.c. (w chwili otwarcia spadki’).
Sad Najwyższy wyraził jednak pogląd, że ..c'∙'Ηι wst.enujacg na miejsce spadkobiercy, który przed ri""’»m 5.VII.
1963 r. odrzuci, spadek, zachowuj» prawo dziedzicz»"'ia go
spodarstwa rolnaeo, j"~"li odnowiadą warunkom w,7τv"'°nionvm w art. LVI r.w. k.c.. choci≡ζbv snadkob^r<
*a,
który
spadek odrzucił, warunkom tym nie odpowiadał”13).
ß) J. Pietrzykowski — op. cit. s. 35: F. Blahuta, J. St. Piątkow
ski. J. Poiiczkiewicz — op. cit. s. 106 — Orzeczenie S.N. z 18.V1.
1064 r. I.C.R. 320/64 — małżonek spełniający warunki z art. 1059,
5 1, pkt 1, 2. 3 wyłącza dziecko spadkobiercy.
■’ Post. S.N. z 3.V.1966 r. (C.ITT-CR-155/65/OSN Z 67 r. 23 poz. 50);
uchwała S.N. z 13.V.1966 r. (III-CZP.29/66/OSN 1970).
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Ma to jednak zastosowanie tylko przy odrzuceniu spadku
przez spadkobiercę.
Jest jeszcze szczególne powołanie wnuków do dziedzi
czenia gospodarstwa rolnego.
Przepis art.- 1060, §2 k.c. dopuszcza do kręgu uprawnio
nych do dziedziczenia gospodarstwa wnuka spadkodawcy,
którego rodzice wprawdzie przeżyli spadkodawcę, jednak
wyłączeni zostali od dziedziczenia gospodarstwa, gdyż nie
spełniali żadnej z przesłanek z art. 1059 k.c., pod warun
kiem, że bezpośrednio przed otwarciem spadku wnuk taki
pracował w spadkowym gospodarstwie co najmniej od
roku i praca ta stanowiła główne źródło jego utrzymania.
Przyznanie wnukowi spadkodawcy prawa dziedziczenia
uwarunkowane zostało dość rygorystycznymi wymogami.
Wnuk musi spełniać warunek nieprzerwanej pracy w na
leżącym do spadku gospodarstwie rolnym, co najmniej od
roku przed otwarciem spadku (warunek z art. 1059, § 1
pkt 1 k.c.). Ponadto jest wymóg, aby praca w tym gospo
darstwie stanowiła główne źródło jego utrzymania.
Są to dość surowe ustawowe ograniczenia podmiotowe,
umożliwiające dopuszczenie do dziedziczenia wnuków zwią
zanych ściśle ekonomicznie z gospodarstwem spadkowym.
Przepis sprzyja niepodzielności gospodarstw i umożliwia
przechodzenie gospodarstw spadkowych w ręce rolników.
E. Warunki dziedziczenia gospodarstw przez rodziców

Brak spadkobierców należących do kręgu powołanych do
dziedziczenia w pierwszej kolejności nie przyznaje automa
tycznie rodzicom spadkobiercy prawa dziedziczenia gospo
darstwa. Przyznanie rodzicom prawa dziedziczenia uwarun
kowane zostało od spełnienia przez nich dodatkowych prze
słanek, mających na celu przyznanie prawa dziedziczenia
jedynie tym spadkobiercom spośród tej grupy, których więź
ekonomiczna z gospodarstwem spadkowym jest dostatecznie
silna. Ograniczenia te nie są wprawdzie rygorystyczne (jak
przy dziedziczeniu gospodarstw przez zstępnych) niemniej
jednak eliminują określona cześć spadkobierców tej grupy
z kręgu Unrawnionych do dziedziczenia gospodarstwa. Ro
dzice dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, gdy zachodzi
jeden z następujących warunków:
1) maja kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa.
2) w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolni do pracy,
3) gdy zstenni spadkodawcy nie moga tego gospodarstwa
dziedziczyć dla braku warunków przewidzianych w art, 1059
lub art. 1060, § 2 k.c.
Przepisy szczególne zawarte w tytule X nie wprowadzają
odmiennych zasad, jeśli chodzi o wysokość udziałów ro
dziców w spadkowym gospodarstwie. Na tym odcinku obo
wiązują ogólne zasady zawarte w przepisach art. 931—
935 k.c.
Unormowanie zawarte w art. 1061 k.c. jest odmienne niż.
ustalone w art. 1059 k.c. i stanowi wyraz pewnego uprzy
wilejowania rodziców, gdy chodzi o ograniczenia podmioto
we w stosunku do innych kategorii snadkobierców. Ograni
czenie polegające na posiadaniu kwalifikacji do prowadze
nia gospodarstwa nie jest zbyt rvg∩rvstyczne, szczególnie
w odniesieniu do rodziców zamieszkujących na wsi. W sto
sunkach wiejskich uznaje sie ich za osoby posiadające przy
najmniej praktyczne przygotowanie do prowadzenia gospo
darstwa. Przy rodzicach nie ma obowiązku zgłaszania goto
wości do prowadzenia gospodarstwa, ani też przeszkody w
spadkobiercach z art. 1059. § 1, pkt 1—3 k.c. Przyznanie
prawa dziedziczenia gospodarstwa rodzicom niezdolnym do
pracy podyktowane zostało względami natury snołecznei.
Nasuwa się pvtanie. czv warunek trwałej niezdolności do
pracv ma miejsce w odniesieniu do snadkobierców — ro
dziców. którzy przy otwarciu spadku nie mieli z rolnictwem
nic wspólnego?
Stojac na gruncie przepisów trudno jest wprowadzić m
tym odcinku jakiekolwiek ograniczenia. Kodeks cywilny nie
uzależnia dziedziczenia gospodarstwa przez spadkobiercę
("odzica) niezdolnego do pracy od charakteru Wykonvwanei
prz»z niego dotychczas pracy. Przyznanie spadkobiercom
(rodzicom) trwale niezdolnym do pracy prawa dziedzicze
nia gospodarstwa, bez względu na rodzaj wykonywanej w
przyszłości pracy, stanowi szczególny wyraz troski ze stro
ny państwa o los ludzi starszych spokrewnionych ze spad
kodawcą.
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F. Warunki dziedziczenia gospodarstw przez rodzeństwo

Przepisy kodeksu cywilnego wprowadzają na odcinku
dziedziczenia gospodarstw rolnych przez rodzeństwo (braci,
siostry) daleko idące ograniczenia podmiotowe. Mają one
na celu wyeliminowanie z kręgu uprawnionych do dziedzi
czenia gospodarstw — tych z rodzeństwa, których więź
ekonomiczna z gospodarstwem spadkowym jest żadna lub
niewielka.
Bracia i siostry spadkobiercy dziedziczą gospodarstwo
spadkowe, 0 ile spełniają (obok zasadniczej przesłanki po
krewieństwa) jeden z warunków wynikających z art.
1059 k.c. (art. 1062, § 1 k.c.) i w sytuacji, gdy spadkodawca
nie pozostawił w ogóle spadkobierców zstępnych (nie było
ich, zmarli przed śmiercią spadkodawcy, wyłączeni zostali
od dziedziczenia). Rodzeństwo spadkodawcy powołane zostaje do dziedziczenia gospodarstwa także wtedy, gdy są
zstępni spadkodawcy (art. 1062, § 2 k.c.). Rodzeństwo dzie
dziczy wówczas gospodarstwo, jeżeli zostaną spełnione jed
nocześnie następujące warunki:
a) zstępni spadkodawcy nie spełniają żadnej z przesłanek
z art. 1059 lub art. 1060, § 2 k.c., uzasadniających dziedzi
czenie gospodarstwa,
b) brat lub siostra spadkodawcy pracowali bezpośrednio
przed otwarciem spadku w gospodarstwie rolnym co naj
mniej od roku i praca ta stanowiła dla nich główne źródło
utrzymania (art. 1062, § 2 k.c.).
Brat lub siostra może dziedziczyć gospodarstwo rolne

także jako spadkobierca „rezerwowy”, w razie spełnienia
następujących warunków:
1) rodzice nie dziedziczą gospodarstwa (nie dożyli otwar
cia spadku), względnie dochodzą do dziedziczenia gospodar
stwa, ale są trwale niezdolni do pracy (nie otrzymają go
spodarstwa przv dziale),
2) małżonek nie dziedziczy gospodarstwa (nie dożył otwar
cia spadku, względnie żyje, ale nie odpowiada żadnej
z przesłanek z art. 1059, § 1, pkt 1—3 k.c.),
3) żadne z pozostałego rodzeństwa nie odpowiada któremukolwiek z warunków z art. 1059, § 1, pkt 1—3 lub
art. 1062, § 2 k.c.,
4) spadkobierca warunkowy. (dziecko spadkodawcy) nie
spełnia żadnej z przesłanek z art. 1059, § 2, k.c.,
5) spadkobierca „rezerwowy” jest zdolny do pracy, po
siada kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego
i nie później niż przed upływem 6 miesięcy od otwarcia
spadku oświadczy w sądzie lub powiatowym biurze nota
rialnym gotowość prowadzenia gospodarstwa należącego do
spadku (art. 1059, § 2, art. 1062, § 1 k.c.).
Przepisy szczególne 0 dziedziczeniu gospodarstw rolnych
przez rodzeństwo nie wprowadzają odmiennych zasad, je
żeli chodzi 0 wysokość udziałów rodzeństwa w spadkowym
gospodarstwie. Na tym odcinku obowiązują zasady wyni
kające z art. 933 k.c. i następnych (zasady ogólne).
Dziedziczenie gospodarstw spadkowych przez skarb pań
stwa wymaga odrębnego omówienia.
c.d.n.

STANISŁAW JANUSZ TYMOWSKI

UKD 528.48:513.642

Warszawa

Strzałka zwisu i jej pomiar
Jakiekolwiek cięgno materialne, doskonale wiotkie, 0 sta
łym ciężarze na jednostkę długości, zawieszone w dwóch
punktach, przybiera pod działaniem ciężaru własnego stan
równowagi, wyrazem którego jest w płaszczyźnie pionowej
linia swobodnego zwisania.
Z linią swobodnego zwisania jako krzywą równowagi
spotykamy się dość często w praktyce inżynierskiej. We
dług krzywej zwisania układa się na przykład drut Jaederina przy pomiarach długości, po przewieszeniu go na
blokach i obciążeniu naciągającymi go ciężarami. Według
takiej krzywej układają się również przewody napowietrz
nych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
zrwieszone na konstrukcjach wsporczych, liny napowietrz
nych kolei linowych, liny naciągowe masztów, prasy trans
misyjne itp.
rozpatrzmy krzywą zwisania doskonale wiotkiej, jedno
rodnej nici 0 stałym ciężarze na jednostkę jej długości.
Krzywa taka jest linią łańcuchową 0 równaniu:

y = -∣(f,lt + e *)
Możemy je również napisać w postaci:
X
y = k cosh —
J
k
a po rozwinięciu w szereg:
X2
X1
X*
-V'
v = A 4-------- 4------------ 1----------- ł-...
4! A3 , 6! A5
2!A
*"·
Pochcdna funkcji:
X'

a po rozwinięciu:
.V
ɔ

-k+

.r5
----------- 1-------------- l· ...
3! A·’
SIA5

Wartość k występująca w równaniu krzywej łańcuchowej
jest wprost proporcjonalna do składowej poziomej naciągu
To a odwrotnie proporcjonalna do ciężaru G na jednostkę
d’ugości cięgna

gdzie T0 jest to siła, którą po przecięciu cięgna w wierz
chołku krzywej należałoby przyłożyć, aby utrzymać stan
równowagi.
Ciężar jednostkowy G cięgna równa się:
G= ΠΦ2γ
4
gdzie:
Φ — średnica przekroju cięgna,
γ — ciężar właściwy cięgna.

Wyobraźmy sobie krzywą łańcuchową 0 równaniu:
X
y = k cosh -—
J
k
i znanej wartości k, przeciętą prostą AB (rys. 1).
Linia swobodnego zwisania odchylona jest zawsze od
cięciwy AB. Różnicę' pomiędzy długością linii swobodnego
zwisania pomiędzy punktami zawieszenia a długością cię
ciwy odpowiadającej tej linii nazywamy zluźnieniem. Wiel
kość zluźnienia określa stopień odchylenia luku krzywej
zwisania od cięciwy tego łuku.
Wzór określający wielkość zluźnienia ma następującą po
stać: 1)
') Wyprowadzenie tego wzoru podane jest w artykule St. J. Ty
mowski — „Strzałka zwisu i jej pomiar”, Geodezja i Kartografia
nr 1/1971 r.
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Zluźnienie określa wprawdzie stopień odchylenia krzywej
zwisania do cięciwy w zależności od rozpiętości przęsła
i napięcia w punktach zawieszenia, lecz nie daje miary te
go odchylenia.
Miarą odchylenia krzywej od cięciwy jest albo zwis albo
dewiacja.
Przez zwis rozumiemy odchylenie pomiędzy cięciwą łą
czącą punkty zawieszenia a środkiem przekroju cięgna,
mierzone zgodnie z działaniem siły ciężkości, a więc w kie
runku pionowym, równolegle do osi y.
Dewiacja zaś jest odchyleniem pomiędzy cięciwą a środ
kiem przekroju cięgna, mierzonym prostopadle do cięciwy.
Każdy punkt krzywej zwisania ma określone: zwis i de
wiację, przy czym strzałki zwisu i dewiacji przecinają się
w tym samym punkcie krzywej. Pomiędzy wielkościami
liniowymi strzałek zwisu i dewiacji określonego punktu x
zachodzi związek
a
dE = fε e»5 ɑ = /e-·,----- ■
∣α2 + b2
gdzie a jest kątem nachylenia, jaki tworzy cięciwa AB
z dodatnim kierunkiem osi x.
Dla « = O, cosa = 1, zaś b = O, stąd
⅛ = fE
Ponieważ krzywa łańcuchowa jest ciągła w przedziale AB
i wewnątrz tego przedziału w każdym punkcie ma pochod
ną, przeto zgodnie z wzorem Lagrange’a
/(B) -f(A)

B-A

Znaczy to, że na luku krzywej łańcuchowej istnieje punkt,
w którym styczna do krzywej jest równoległa do cięciwy.
Dla tego punktu strzałki zwisu i dewiacji osiągają swoje
maksimum:
a
⅛nax ~ fm⅛x
) α2 + b2

Współrzędne punktu styczności E określić można w prosty
sposób funkcjami area-odwrotnymi funkcji hiperbolicznych.
Jeżeli
X
y = k cosh —
k
to
x
y' — sinh —
J
k
skąd

zaś

X = k ar sinh y'
Ponieważ

b

/ Ib \2

\
/
Znając współrzędne Xe i Ve możemy określić strzałki ma
ksymalnego zwisu i maksymalnej dewiacji. Strzałkę ma
ksymalnej dewiacji dmax określamy, znajdując za pomocą
wzorów geometrii analitycznej odległość punktu E od pro

≈ k cosh/n (y' + j/y'2 + ɪ ) = ⅛ cosh In

∖ aJ
∖-+1/
o

+

a*
a,
Λ ≈-------- 1------------ h · · ·
24fc2 1920fc4

stej AB. Maksymalną strzałkę zwisu fmax określamy z po
danego już wyżej wzoru, który wyraża zależność pomiędzy
dewiacją a zwisem.
62
--------1 H--- - — ⅛nax∣∕l+y'2
O2
Maksymalną strzałkę zwisu możemy również określić z róż
nicy współrzędnych punktów F i E
/max =yF yE
gdzie Vf określamy w oparciu o równanie prostej AB
b
yF = yA + (xE—xa) tga =yA + (xE—xa)-

skąd ostatecznie strzałkę zwisu maksymalnego określamy
z wzoru:
j,
xb
b
Jmax =yF~yε=yA + (xε~ xA)----- ⅛ɑoshar sinh — =
a
a
- y,l ; 11 ar sinh------x.∣j------ k cosh ar sinh —

∖
a
/ a
a
Znajomość wielkości strzałki zwisu jest w praktyce inży
nierskiej potrzebna przede wszystkim tam, gdzie wszel
kiego rodzaju przewody napowietrzne krzyżują się z linia
mi komunikacji drogowej, kolejowej, wodnej itp.
Podstawowe znaczenie mają tu wymagania bezpieczeń
stwa.
Wzór na maksymalną strzałkę zwisu fmax jest wpraw
dzie ścisły, jednakże posługiwanie się nim wymaga złożo
nych obliczeń. Dlatego też w praktyce za strzałkę zwisu
cięgna przyjmuje się strzałkę przypadającą w połowie cię
ciwy przęsła. Wielkość tej strzałki jest bardzo bliska wiel
kości strzałki zwisu maksymalnego:

więc

yB-yA
xE = k arsinhtgɑ = k arsinh ——= k arsinh —
xb~xa
«
b
a po rozwinięciu ar sinh — w szereg przy zatrzymaniu
a
dwóch wyrazów:

+ ···

co ma prostą interpretację gospodarczą, wynikającą z wzo
ru Lagrange’a.
Jeśli poszczególne człony wzoru na maksymalną strzał
kę zwisu ∕max rozwiniemy w szereg, odrzucimy dalsze wy
razy rozwinięć, przekształcimy i uporządkujemy, otrzyma
my wyrażenie bardzo bliskie (wobec odrzucenia dalszych
wyrazów rozwinięć) strzałce zwisu dla połowy cięciwy
przęsła /ɪ:
2

Znana wielkość Xe pozwala nam na określenie Ve z rów
nania krzywej łańcuchowej:
b
k ar sinh —
xe
a
. b
yE = k cosh — = k cosh---------------= k Cosharsinh — =
k
k
a
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f.a = /max =
T

j∕α2 + 62

a

7

∙ yr H

4

2fc

3 α2 — 2 62
.

/ α \3
I — I + . .. =

144∕α2+62 ∖2fc∕

C a ι 3 a2 — 2δ2 [ a ʌ3 ,
= 4^' 2fc +
144c ∖ 2k ) + ’ ’ ’

Występujące w tym wzorze wielkości a, b i k występują
również we wzorze na długość krzywej łańcuchowej po
między punktami A i B

punktami A1 i B zawieszenia przewodu na konstrukcjach
wsporczych
’a
O <m≤ł2

4fc2sinh2 — -j- 62
2fc

Przy przęśle stromym wierzchołek W krzywej zwisania
położony jest na zewnątrz łuku A2B, zaś

Pomiędzy długością cięgna L a strzałką jego zwisu za
chodzi określony związek, zależny od współrzędnych punk
tów zawieszenia (rozpiętości a i spadu b przęsła) oraz od
składowej poziomej naprężenia i charakterystyki cięgna
(współczynnik k). Dla określonych punktów zawieszenia A
i B rozpiętość a i spad b są stałe, zaś L i F są funkcja
mi k. Im bardziej zwiększają się naciągi w punktach za
wieszenia, tym bardziej ulegają zmniejszeniu długość cięg
na L i strzałka zwisu f.
Określenie związku pomiędzy f i L upraszcza się znacz
nie dla przęsła poziomego, w którym Ub = Va, gdyż wów
czas b = 0

= Δ(e⅛+e-⅛-2)

a

m> 2^
W tablicy 1 zestawione zostały wzory określające mimośród oraz strzałki zwisu dla przęseł poziomych, pochyłych
i stromych.
Tablica 1
Rodzaj
przęsła

α,

b, c

Poziome

6 = 0

Pochyłe

6 > 0

c = ∣∕a, + 6*

Strome

b>0

c = jza1 4- 6*

Mimosrod

Strzałka zwisu

m

f

0<m≤⅛

j

α,
a*
8⅛ , *384fc

ʃ

c I a i *3a — 26
*
4(2⅛∕ +
144c

(⅛)

ʃ

c / a ∖
*3a - 2b
*
4∖2fc)+
144c

(⅛)

zaś po rozwinięciu w szereg:
1
α2
1
o4
ʃ- 2Ï ‘ 23fc + 4Ï ' 2^4F '* ■"
λ

a

a

Długość luku L=2ksinh--- = k(e2t-e ! 2k), a po rozwi
2 fc
nięciu w szereg:
1

α3

1

α5

3!

2sfc≡

5!

24⅛4

L = a -j— — ----------- 1----- - ---------- f- · · ·

Z szeregu określającego f zatrzymujemy pierwszy wyraz

a z szeregu określającego L dwa początkowe wyrazy:

Określamy k z pierwszego równania:

i wstawiamy do drugiego:
64/2 α3
---------- — a
3'.4a4

8/2
-----3a

Rząd wielkości strzałek zwisu spotykanych w praktyce
geodezyjnej waha się od kilkunastu centymetrów do kil
kudziesięciu metrów. I tak na przykład strzałka zwisu
drutu Jaederina, o długości 24 metrów, przy obciążeniu
na blokach ciężarami po 10 kg, wynosi 126 mm. Strzałka
zwisu przewodu linii wysokiego napięcia przy przekrocze
niu rzeki Missisipi przęsłem o rozpiętości 1305 m i spa
dzie 56,5 m, wyniosła 71,3 m przy naciągu obliczeniowym
15 000 kG.
W praktyce geodezyjnej strzałki zwisu nie możemy okre
ślić przez pomiar bezpośredni, gdyż jej punkt przyłożenia
leżący w połowie cięciwy linii zwisania nie ma wyrazu
materialnego, podobnie jak cała cięciwa.

Po zróżniczkowaniu tego wyrażenia otrzymujemy zależ
ność między wydłużeniem cięgna a powiększeniem strzał
ki jego zwisu:
JL =

względnie

Przęsła krzywej zwisania dzielimy na poziome, pochyl·?
i strome, w zależności cd tegc, w jaki sposób cięciwa AB
tnie krzywą łańcuchową. Przy klasyfikacji tego rodzaju
przydatne jest pojęcie mimośrodu krzywej Swcbcdnego
zwisania, czyli rzutu na oś poziomą x odległości pomiędzy
wierzchołkiem krzywej zwisania W a środkiem rozpiętości
przęsła (rys. 2).
Przy przęśle poziomym spad przęsła b równy jest zeru.
Wierzchołek krzywej zwisania W leży w środku rozpięto
ści przęsła, a więc m — 0.
Przy przęśle pochyłym b jest większe od zera. Wierz
chołek W leży na części rzeczywistej krzywej, między

Rys. 3

Długość strzałki zwisu określamy przez pomiar pośredni,
który przeprowadzamy z dobranego Odpowdednio punktu
leżącego poza płaszczyzną swobodnego zwisania. Ustalamy
w terenie punkt F leżący w połowie rozpiętości przęsła
i trygonometrycznie mierzymy odległość pionową pomiędzy
tym punktem a środkiem przekroju przewodu E (rys. 3).
Strzałka zwisu EF równa się wówczas:
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Wzór na strzałkę zwisu f ma postać wielomianu linio
wego, dla którego błąd średni m{, zgodnie z prawem prze
noszenia się błędów, przybiera postać ogólną:
m*1f = c2i mj1a + C2
2 mjjs + C2
3 mjjE
a po podstawieniu odpowiednich współczynników:

ra}=7⅛ + j⅛+⅛
skąd

mʃ = ± ɪ ∣∕m⅛4 + Tnjjs + 4 τnjlε 2)
!) Dalsze rozwinięcie tego wzoru znaleźć można w artykule:
St. J. Tymowski — „Strzałka zwisu i jej pomiar”. Geodezja
i Kartografia nr 1/1971 r.
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0 dokładności metody trygonometrycznego
pomiaru wysokości przy wyznaczaniu przemieszczeń budowli
1. Wstęp

Przy próbach obciążeń mostów albo dachowych kon
strukcji różnych hal przemysłowych lub też w razie po
trzeby wyznaczenia zmian wysokości konstrukcji trudno
dostępnych, zachodzą przypadki niemożności zastosowania
niwelacji geometrycznej. Wówczas może być dogodne za
stosowanie trygonometrycznego pomiaru wysokości.
Dotychczas jednak ta szybka i wygodna metoda ma
małe zastosowanie przy rozwiązywaniu w tego rodzaju za
kresie zadań naukowych i praktycznych. Przyczyną tego
jest pogląd, że z powodu małej dokładności pomiaru kąta
pionowego oraz z przyczyn wpływu refrakcji ziemskiej,
metoda ta jest mało dokładna.
W tej pracy spróbujemy dać odpowiedź na pytanie, czy
dokładności uzyskane przy zastosowaniu tej metody są do
stateczne do danych celów, to znaczy czy przy jej zastoso
waniu otrzymamy żądaną dokładność charakteryzującą się
średnim błędem wyznaczonych zmian wysokości:
τnz∣∕, ± 0,5 m>n
albo, czy omawiany pogląd jest słuszny.
W naszych rozważaniach zwrócimy uwagę na tę okolicz
ność, że nowoczesne teodolity i odpowiednie urządzenia
sygnalizacyjne pozwalają mierzyć kąty pionowe i ich zmia
ny z wysoką dokładnością. Ponadto przez staranne określa
nie zmian wysokości horyzontu teodolitu oraz zmian dłu
gości celowych, można osiągnąć wyniki, utrzymując do
kładność w wymaganych granicach. Pozostawałby więc naj
bardziej skomplikowany problem zmian refrakcji, względ
nie współczynnika refrakcji.
Dotychczasowe wyniki dawniejszych i najnowszych ba
dań, które przeprowadzali różni autorzy wskazują, że
współczynnik refrakcji nie jest wielkością stałą, lecz zmie
nia się w zależności od warunków mikroklimatu i innych
czynników. Wskazują również, że zmiany współczynnika
refrakcji w tych samych godzinach różnych dni, jak rów
nież przy całodziennym pochmurnym niebie są nieduże.
Teoretycznie, przy jednostronnym pomiarze [17] byłoby
możliwe wyeliminowanie wpływu zmian refrakcji dwoma
sposobami. Pierwszy, który polega na określaniu rzeczywi
stej wartości współczynnika refrakcji przy każdym pomia
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rze, jest tak skomplikowany, że należy go uważać za prak
tycznie niemożliwy.
Drugi sposób polega na takim doborze warunków po
miaru (bardzo krótkie celowe, sprzyjające warunki atmo
sferyczne itp.), przy których wpływ zmian współczynnika
refrakcji na tyle maleje, że w zestawieniu z innymi źród
łami błędów możemy go nie uwzględniać. I właśnie ten
sposób (długość celowych do 100 m) należy wziąć pod uwa
gę przy pomiarze względnych zmian wysokości konstrukcji
budowlanych.
Przy trygonometrycznym pomiarze wysokości (nazywa
nym niwelacją trygonometryczną) wielkościami bezpośred
nio mierzonymi są kąty pionowe. Z ich zmian pomiędzy
pomiarem wyjściowym a mierzonymi określimy zmiany
wysokości obserwowanych punktów. Jeżeli przy tym nie
uwzględnimy przypadkowych przesunięć podziałki, która
służy nam do kontroli i wyznaczania zmian wysokości in
strumentu (rozdz. 2), to wówczas zmiany wysokości będą
miały charakter względny.
Dlatego że w tym przypadku interesują nas tylko zmiany
wysokości punktów obserwowanych (nie ich wysokości),
maksymalne wartości których wahają się w granicach rzę
du centymetrów (Jhmax <5 cm), nie potrzeba przy ich
określaniu znać dokładnie długości celowych, jak również
wysokości instrumentu, lecz tylko dokładne zmiany tych
długości i wysokości. Dokładność długości celowych nie
musi być większa od 1 : 500, względnie w niesprzyjających
warunkach 1 :1000. Jest to bardzo ważne, ponieważ — jak
to jest nam współcześnie wiadome — im większa jest do
kładność, tym trudniejszy i bardziej skomplikowany jest na
ogół sam pomiar.
2. Instrumenty i urządzenia pomocnicze. Prace pomiarowe

Kąty pionowe mierzymy precyzyjnymi teodolitami, na
przykład Wilda teodolitem T3. Ponieważ wpływ błędu w
kącie wysokości zmniejsza się ze zmniejszeniem kąta oraz
długości celowych, wystarczy często dokładność teodolitów
sekundowych, jak na przykład Wilda T2, Zeissa THEO 010
i podobnych.
Do utrwalania obserwowanych punktów możemy użyć
tarcz, na przykład z kołowymi czarno-żółtymi znakami od-

Powiednich wymiarów. Stanowiska instrumentu powinny
być trwale Zastabilizowane. Może to być słup betonowy
z zabetonowanym centrem lub znak w formie krzyża, bądź
inne znaki zabetonowane w podłogę hali, w słupy betono
we albo w stalowych rurkach (obecnie mają zastosowa
nie również materiały zastępcze) na poziomie terenu. Nad
nimi centrujemy teodolit, jeżeli mierzymy przy użyciu sta
tywu.
Zastosowany będzie oczywiście pomiar jednostronny [17].
Kąty pionowe będą mierzone w obu położeniach lunety,
z reguły w dwóch seriach. Korzystne będzie dokonanie po
miaru przez dwóch obserwatorów jednocześnie dwoma teo
dolitami z dwóch stanowisk. Zwiększymy w ten sposób
dokładność wyników i uzyskamy pożądaną kontrolę wy
znaczanych zmian wysokości. Wynik otrzymamy jako śred
nią arytmetyczną z wielokrotnego pomiaru, co jest dalszą
zaletą takiego postępowania. Według twierdzenia Lindeberg-Levy’ego możemy w tych przypadkach oczekiwać
lepszej aproksymacji normalnego rozkładu wyników po
miaru.
Ze względu na to, że pod wpływem zmian temperatury
może się zmienić współczynnik błędu indeksu libelli, kręgu
pionowego, i że w miarę napływu czasu następują zmiany
położenia obserwowanych punktów (pełzanie konstrukcji),
należałoby pomiar każdego kąta wysokości praktycznie wy
konać przy obu założeniach lunety jednocześnie. Ta ostat
nia okoliczność jest wystarczającym dowodem tego, że ta
kie rozwiązanie moglibyśmy uzyskać przy pomiarach teodo
litami zaopatrzonymi w samoczynną rektyfikację kręgu
pionowego.
Trygonometryczne wyznaczanie zmian wysokości jest
również odpowiednie tam, gdzie jednocześnie mierzymy
przesunięcia poziome. Tak więc możemy otrzymać zmiany
długości celowych pomiędzy stanowiskami instrumentu
i punktami obserwowanymi z żądanym średnim błędem
(0,3 mm — 0,5 mm). Wymaganie jednoczesnego pomiaru w
obu położeniach lunety będzie częściowo zrealizowane
wówczas, gdy serie będą zawierały niewielką ilość kierun
ków.
Dlatego że wymagania co do dokładnego określania dłu
gości celowych nie są wysokie, w praktyce wystarczające
będzie posługiwanie się stalowym przymiarem wstęgowym.
Wystarczy pomierzyć jedną długość (o ile możliwe — od
ległość między stanowiskami teodolitu) z dokładnością
1 :2000 i za jej pomocą oraz kątów poziomych określimy
długości pozostałych celowych.
Zagadnienie określania zmian wysokości horyzontu in
strumentu można rozwiązać w prosty sposób za pomocą
bardzo dokładnej podziałki (na przykład z podziałem
0,5 mm). Podziałkę mocujemy w położeniu pionowym na
ścianie hali w pobliżu stanowiska instrumentu, względnie
na pionowej łacie, którą ustawiamy na punkcie wyso
kościowym dostępnym do obserwacji z obu stanowisk. Mie
rząc względne przemieszczenia, o których jest mowa w tej
pracy, odnosimy zmiany wysokości obserwowanych punk
tów względem tej podziałki.
Zmianę wysokości horyzontu teodolitu otrzymamy jako
różnicę odczytów na skali, otrzymanych z pomiarów wyj
ściowego i aktualnego. Możemy przy tym zastosować ce
lowanie w poziomie dokonując odczytu podziałki przez
oszacowanie albo celować na kreski, mierząc bardzo małe
kąty pionowe. Jak w jednym tak i w drugim przypadku,
jeżeli mierzymy w obu położeniach lunety, średni błąd w
wyznaczeniu zmian wysokości horyzontu będzie się wahać
w granicach około 0,15—0,20 mm.
3. Wzór na obliczanie względnych zmian wysokości obser
wowanych punktów

Wychodzimy ze znanego wzoru na obliczenie jednostron
nie mierzonych różnic wysokości [17]:
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Według tego wzoru możemy wyznaczyć różnice wysokości
przy pomiarze wyjściowym. Podobnie przy każdym na
stępnym pomiarze stosujemy wzór:
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We wzorach (1) i (Iz)
h, h' — różnice wysokości pomierzone podczas pomiaru
wyjściowego i aktualnego,
` s, s' — odległości obserwowanego punktu od stanowiska
obserwacyjnego,
a, a' — kąty pionowe,
k, k' — współczynniki refrakcji,
i, i' — wysokość instrumentu, to jest wysokość instru
mentu nad słupem albo na podziałce,
R — promień Ziemi (w naszych rozważaniach przyjmiemy jako stałą wielkość R — 6381 km).
Nietrudno dowieść, że w danym przypadku można nie
uwzględniać wpływu zmiany siły ciężkości oraz wpływu
zmian promienia krzywizny R. Ponieważ znaki (punkty
celu) na tarczach utrwalają położenie punktów i zastępują
znaki wysokości tych punktów, to we wzorach (1) i (lɔ nie
uwzględnimy wysokości tarczy nad punktem (t — 0).
Różnica pomierzonych elementów (T) i (1) daje nam
zmianę wysokości ∆h. Jeżeli założymy: s' — S=Js
α'-α =Jα, fc'-A =Jfc
oraz
• i' — i = Ji
to otrzymamy po odkształceniu równanie (2):

JA = (1 + tg2α)-Ja + tg Js-——-Jfc+Ji
ρ
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Z tego równania widzimy, że zmiana wysokości jest funk
cją czterech zmiennych (zmiany kąta pionowego, zmiany
długości celowej, zmiany współczynnika refrakcji oraz
zmiany wysokości horyzontu instrumentu):
JA=/(Jd,Js,Jfc,Ji)
(3)
Tymczasem załóżmy, że wielkości Jk są bliskie zera
(Jk≈0) i wówczas równanie (2) możemy napisać w spo
sób następujący:
JA = (1 + tg2α) — Ja + tgaJs-∣- Ji
e

(4)

albo:
JA = K1 Ja 4- KlJs + Ji

gdzie:

K1 = (l÷tg∙a)2e
oraz:

K, = tga
Są to wartości stałe, które zostaną obliczone raz dla ca
łości pomiarów. Wyznaczenie zmian wysokości według rów
nania (4) jest bardzo szybkie. Wystarczy przy tym posługi
wać się suwakiem logarytmicznym.
»’ ∙<⅜ ∣‰
4. Analiza dokładności metody

Rozważmy przypadek, w którym zmiany wysokości punk
tów obserwowanych obliczymy jako średnie arytmetyczne
z wartości otrzymanych z jednoczesnego pomiaru kątów
pionowych na dwóch stanowiskach. Gdy żądaną dokładność
zmian wysokości obserwowanego punktu określimy średnim
błędem m ≤ 0,5 mm, to dokładność zmian wysokości wy
znaczanych z każdego stanowiska musi być
m∆h ≤ 0,7 mm
(przy założeniu, że dokładność pomiaru na obu stanowi
skach jest jednakowa). Mamy więc dopuszczalny maksy
malny błąd funkcji (2) względnie (4) i naszym zadaniem
będzie wyznaczyć dopuszczalne maksymalne średnie błędy
argumentów (wielkości mierzonych). Stosunek pomiędzy
uzyskanym błędem zmiany wysokości a błędami argumen
tów otrzymamy po zróżniczkowaniu równania (2):
S

S2

dJA = (1 + tg2α) — Ja+ tgadJs— —— dJ⅛ + d∆i
(5)
ρ
2R
Jeżeli różniczkom nadamy własności błędów, to widzimy,
że na ostateczny błąd zmiany wysokości mają wpływ: błąd
w określeniu zmian kąta d∆a; błąd w określeniu zmian
długości celowej dJs; zmiany współczynnika refrakcji dJk
i zmiany wysokości horyzontu d∆i.
Błędów rzeczywistych (prawdziwych) przy określaniu
zmian oddzielnych wielkości nie poznamy. Będziemy więc
rozpatrywać średnie błędy. Z równania (5) znanym sposo
bem (według reguły przenoszenia się średnich błędów)
otrzymamy:
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mAh = [(1÷tg2a)~]

2
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Ponieważ nie posiadamy wartości podstawowych średnich
błędów (oznaczonych m), możemy użyć empiryczne średnie
błędy. Dla empirycznego średniego błędu funkcja przyj
muje postać:
m2Ah = [(1 + tg2α)^j ⅛+⅛⅛⅛-"⅛t+∏⅛i (6')

Zbadamy teraz osobno wpływ średnich błędów poszczegól
nych argumentów na średni błąd zmiany wysokości. Na
rastanie znaczenia średniego błędu mjα w zależności od
długości ,celowej w granicach do 100 m i kąta pionowego
do 30≡ jest przedstawione na rys. 1. Wykres został opraco-

Następny jest błąd w wyznaczaniu zmian wysokości
horyzontu. Z równania (6) lub (6') widzimy, że w zmianie
wysokości występuje całą swoją wartością. Rozwiązanie
opisane w części 2 umożliwi osiągnięcie takich wyników,
przy których udział błędu nie przekroczy granicy mj. —
= 0,2 mm.
W porównaniu z błędami średnimi, o których dotychczas
była mowa, badanie wpływu średniego błędu w wyznacza
niu zmian współczynnika refrakcji jest bardziej skompli
kowane. Komplikacje powodują nieprawidłowości i usta
wiczne zmiany współczynnika refrakcji, które szczególnie
występują, gdy celowe przebiegają nisko nad terenem.
Rzeczywista wartość współczynnika refrakcji może się
znacznie różnić od średniej wartości wynoszącej według
Gaussa k = 0,13. Z tego powodu posiadamy mało wiado
mości o rzeczywistych (prawdziwych) i średnich błędach
przy wyznaczaniu zmian współczynnika refrakcji. W litera
turze [7, 12] podawane są wartości empirycznych średnich
błędów współczynnika refrakcji w przedziale m∣c = 0,05
do 0,35. Z nich otrzymujemy:
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m-A∣c = 0,07 do 0,49
Wobec tego zbadamy teraz jaką wartość mjt możemy w
danym przypadku uważać za możliwą do nieuwzględnienia.
Według kryterium, które podaje J. Bohm [2] warunek nie
uwzględnienia daje nierówność:
/AkmAk <10 2 ]/ mAh

gdzie

(7)

Gdy do (7) podstawimy nasze wartości
(p = 1,

mAh = 0,7 mm)

otrzymamy
/AkmAk < 0,27 mm.
Rys. i

wany przy założeniu, że doświadczony obserwator przy
mierzeniu kątów pionowych, w dobrych warunkach, uzy
ska przy użyciu precyzyjnego teodolitu Wilda T3, w dwóch
seriach, średni błąd około 3cc
(τnα≈^3∞, mja^4,2cc)
a używając sekundowego teodolitu średni błąd około 4,5cc
(mα^≈4,5cc, mjα^6,4∞)
W praktyce może się okazać, że dla osiągnięcia żądanej
dokładności zmian wysokości trzeba będzie kąty pionowe
mierzyć z większą dokładnością od wyżej wskazanej. Dla
tego też na rys. 1 podane zostały wartości dla średnich
błędów ma — 2cc (mjα = 2,8cc).
Uwzględniając maksymalne wielkości średnich błędów
ostatnich argumentów, udział średniego błędu zmiany kąta
nie powinien przekroczyć wartości 0,6 mm. Z wykresu otrzy
mamy przy a ≤ 30S, będzie to spełnione, gdy mjα ≤ 6,4<≈c
i s ≤ 45 m, a dalej przy mjα≤4,2cc i s ≤ 70 m. Jeżeli
kąt pionowy będzie mniejszy możemy dopuścić celowe, na
przykład przy 20S możemy w pierwszym przypadku mieć
długości s ≤ 55 m, a w drugim s ≤ 80 m. Podobnie może
my rozważyć inne wartości.
Zbadanie wpływu średniego błędu przy wyznaczaniu
zmian długości celowych przedstawione jest na rys. 2,
gdzie możemy obserwować narastanie wpływu średniego
błędu r∏A, w zależności od kąta pionowego. Wychodząc
z założenia, że dokładność zmian długości wyznaczonych
przy pomiarze trygonometrycznym powinna się charakte
ryzować średnim błędem od 0,3 do 0,5 mm, nanieśliśmy na
wykres krzywymi odpowiadającymi trzem wartościom t∏as
zawartymi w wyżej podanym interwale.
Podobnie, jak i w poprzednim przypadku, doszliśmy do
wniosku, że wpływ średniego błędu zmian długości celo
wej powinien być nie większy od 0,2 mm. Rysunek 2 wy
kazuje, że przy mj. ≤ 0,4 mm ten warunek spełnia prak
tycznie każdy kąt nie większy od 30S. Gdyby mj, = 0,5 mm,
to kąt pionowy nie mógłby przekroczyć 24S, ażeby założona
wartość była utrzymana.
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Taki wpływ średniego błędu w wyznaczaniu zmian
współczynnika refrakcji jako mniejszy od ±0,27 mm mo
żemy pominąć (według kryterium (7) wpływy błędu mz∣s
i mji jest również do pominięcia). Tę wartość będziemy
uważać za graniczną, którą średni błąd przy wyznaczaniu
zmiany współczynnika refrakcji nie powinien przekroczyć.

KĄT

PIONOWY
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Rys. 2

Według rysunku 3, który obrazuje narastanie udziału
średniego błędu mz⅛ w zależności od długości celowych (3a),
względnie od wartości mAk (3b) widzimy, że wpływ błędu
Riatjest przy s < 60 m praktycznie do pominięcia. Zakła
dając, że mAk < 0,5 (co jest całkowicie realne) wpływu re
frakcji nie uwzględnia się przy s < 80 m.

5. Praktyczny przykład pomiaru
W związku z budową hal składowych w Bratysławie
(rys. 4) powstało zadanie dokonania pomiarów odkształceń
prefabrykowanej montowanej łukowej konstrukcji jednej
z budowanych hal podczas próby obciążenia. Próba miała
za zadanie porównać przyjęte założenia kalkulacyjne z rze
czywistym zachowaniem się konstrukcji w czasie obciąża
nia i wykazanie jej przydatności do danego celu. Została
ona dokonana na obrzeżnym pełnym łuku utworzonym
z dwóch powłok złączonych łożyskiem przegubowym. Do
obciążenia użyte były cegły (rys. 5).
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5,1. Geodezyjny pomiar przemieszczeń względnych. Po
zaznajomieniu się z celami i programem próby oraz z sy
tuacją na placu budowy doszliśmy do wniosku, że w da
nych warunkach najodpowiedniej będzie zastosować trygo
nometryczną metodę pomiaru ■ wysokości. Ze względu na

jęliśmy, że pomiaru dokonamy Sekundowvmi teodolitami
Wilda T2.
Stanowiska teodolitu zostały umieszczone w przybliżeniu
równolegle do czołowej ściany hali (rys. 6). Stabilizacja
była dokonana przez wyrycie krzyża w mosiężnej płytce
zabetonowanej w podłodze hali. Punkty obserwowane (w
ilości pięciu) były utrwalone białymi deseczkami o wymia
rach 5 X 5 cm, ze znakiem krzyża (długość ramion 1 cm),
zaznaczonym czarną farbą. Do kontroli i określania zmian
wysokości horyzontu teodolitów została użyta milimetrowa
podziałka na stalowej wstędze umieszczonej w położeniu
pionowym w hali na jednym z łukowych żeber hali. Zało
żyliśmy, że w najlepszym przypadku wyznaczymy za jej
pomocą wysokość instrumentu z dokładnością około 0,2 mm
(mi ≈ 0,2 mm, m¿i ≈ 0,3 mm — wartość ta nie była ekspe
rymentalnie sprawdzona).

Rys. 5

niewielkie wymiary hali można było pomiar zorganizować
tak, że długości celowych nie przekraczały 30 m, a kąty
pionowe 15S. Inżynier budowlany kierujący próbą zażądał,
ażeby maksymalny błąd przemieszczeń względnych nie
przekroczył 1 mm, z czego wynikało, że średni błąd nie
może być większy od 0,5 mm (mjh±0,5 mm).

Kąty pionowe były mierzone dwoma teodolitami Wil
da T2 jednocześnie z dwóch stanowisk, w dwu seriach, przy
obu położeniach lunety. Pomiar wykonali inż. J. Petraszek
i autor. Ze względu na małą ilość obserwowanych punk
tów mierzyliśmy każdy kąt pionowy zaraz po zmierzeniu
kąta poziomego.

Rys. 4

Otrzymaliśmy więc podstawową wartość do wstępnej
analizy dokładności. Ze względu na brak czasu ograniczy
liśmy się tylko do rozwiązania najważniejszego problemu,
którym była dokładność pomiaru kąta. Okazało się, że kąty
wysokości w danych warunkach nie trzeba mierzyć do
kładniej niż ze średnim błędem 5≈c. Na tej podstawie przy

O tym, czy przyjęte założenia są zgodne z rzeczywistoś
cią możemy się przekonać na podstawie porównania ocze
kiwanego średniego błędu zmian wysokości z odpowiada
jącym mu empirycznym średnim błędem (gdyż ten ostatni
będzie wyprowadzony z dostatecznej ilości serii pomiarów)
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obliczonym na przykład z różnic zmian wysokości pomie
rzonych przez każdego z obserwatorów. Oczekiwany średni
błąd zmian wysokości otrzymamy, jeżeli do równania (6')
podstawimy nasze wartości i założone średnie błędy argu
mentów, a więc:
α = 15g;
s = 30 m; ma = 5,5cc;
mja = 7,8cc;
mj, = 0,5mm
m∆k = Oim,= 0,3 mm.
Obliczone wartości wynoszą:
mJfc

± 0,50 mm oraz mjftśred. ≈=s≈ 35 mm

(8)

gdzie mjhśred- jest średnim błędem średniej arytmetycznej
wartości zmiany wysokości z obydwóch stanowisk.
Empiryczny średni błąd obliczymy z 30 różnic ɛi zmian
wysokości jednego i drugiego obserwatora, które przyjmiemy za błędy prawdziwe spostrzeżeń (tablica 1).
Tablica 1
ej = /ihi,p-dh¡,Mv ɪɪɪŋɪ

1
2
3
4
5
[ɪɪl

n

[ɪɪl

Pomiar

Punkt

n
1

2.(1.)

3.(2.)

-0,16
-0,02
-0,02
+ 0,07
0,00

+ 0,08
-0,43
-1,00
+ 0,47
-0,41

-0,49
-0,36
-1,03
+ 0,80
-0,08

0,05

0,48

0,55

5.(3.)

β∙(4∙)

+ 0,70
-1,34
-1,03
+ 0,95
-0,52

-0,45
+ 0,93
-0,16
+ 1,87
+ 0,82

-1,37
-0,45
-1,25
+ 1,26
+ 0,35

0,54
0,59
0,75
0,90
0,36

0,91

0,85

0,94

0,63

*

6. Zakończenie

Uwaga. W nawiasach pokazane są liczby kolejnych pomiarów według rysunku 7

(gdzie σ jest średnim kwadratem różnicy — typowej od
chyłki, a n jest ilością różnic r), są:
m¿h =
éred.

0,56 mɪn ± 0,07 mm

(9)

= ± 0,40 mm ± 0,05 mm

Zgodność (8) i (9) jest wystarczająca. Możemy więc są
dzić, że założenia są sprzeczne z rzeczywistością. Druga
wartość (9) świadczy jednocześnie o tym, że oczekiwana
dokładność pomiarów była osiągnięta.
Ponieważ znaki różnic r¡ (11 — ma znak plus, 1 — róż
nica równa zeru i 18 — ma znak minus) mogą wzbudzić
podejrzenie, że różnice są pod wpływem błędu systema
tycznego, dokonamy próbę hipotezy zerowej ε (ε) = 0. Obli
czymy empiryczną wartość pierwszego momentu [2]:

x = (ej:n,
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σ
która ma się znajdować w granicach ±-τzτ∙

A

Otrzymaliśmy wynik: x — —0,08 mm ±0,14 mm, zktórego
widać, że wpływu błędu systematycznego nie stwierdzono.
5.2. Wyniki pomiarów. Wyniki pomiarów — przemiesz
czenia w płaszczyźnie pionowej zostały graficznie opraco
wane na rysunku 7, na którym pokazany postęp obciążania
projektowanym obciążaniu w przybliżeniu odpowiada obcią
żeniu według stanu 3. Do wiadomości czytelników przed
stawiliśmy wyniki pięciu pomiarów, które charakteryzują
przebieg deformacji konstrukcji. Obliczone i pomierzone
przemieszczenia punktu 3 można porównać na rys. 7.
W ogólności pomierzone przemieszczenia korespondują
z kolejnymi'etapami obciążenia.
Rysunek 7 świadczy o sprężystym zachowaniu się kon
strukcji podczas jej obciążania a następnie odciążania. Ma
ksymalną trwałą deformację wykazał punkt 3. Jej wartość
wynosi niecałe 6 mm. Wyliczone przesunięcia w dwóch
przypadkach wykazują dużą zgodność, a w trzecim — dość
dobrą z pomierzonymi wartościami. Jednocześnie z pomia
rami geodezyjnymi dokonane były inne pomiary. Wynik
próby obciążania był zadowalający i potwierdził, że kon
strukcja ze stanowiska statyki jest dobra.

Celem opisanej krótkiej analizy było pokazanie rozwią
zania problemu trygonometrycznego pomiaru względnych
przemieszczeń pionowych konstrukcji budowlanych. Wska
zany sposób można zastosować w praktyce do wstępnej
analizy dokładności, która powinna być dokonana już przy
opracowywaniu założeń pomiarów. O tym, czy nasze teore-

tyczne rozważania nie odbiegają od rzeczywistości prze
konaliśmy się na praktycznie dokonanym przykładzie mie
rzenia. Osiągnięte wyniki są również zgodne z rozwiąza
niami w zakresie dokładności, do których doszedł Rudl [13]
na podstawie wyników eksperymentalnych pomiarów, przy
których miał możność poznać błędy prawdziwe.

Z naszych spostrzeżeń i uwag oraz z przeprowadzonych
praktycznie pomiarów można wyciągnąć jednoznaczny
wniosek, że niwelacja trygonometryczna jest odpowiednia
metodą do wyznaczania względnych zmian wysokości. Przy
długościach celowych s ≤ 80 mi kątach pionowych a ≤ 208
i przy zachowaniu warunków mierzenia, które wyżej zo
stały opisane, można osiągnąć dokładności charakteryzują
ce się średnim błędem mjfc≤0,5 mm. To jednak nie wy
czerpuje wszelkich możliwości tej metody. Podobnie dało
by się osiągnąć uzyskaną dokładność i przy większych bu
dowach (na przykład przy jednoczesnym mierzeniu kątów
pionowych z trzech stanowisk itd.), bądź też można by
zbadać alternatywne rozwiązanie z małymi kątami dtp.
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Zastosowanie dalmierza TELEMETR RG 10
w pracach hydrograficznych
1. Wstęp

W pracach hydrograficznych zachodzi potrzeba szybkiego
wyznaczania głębokości wody w dowolnych punktach obsza
ru wodnego oraz jednoczesnego wyznaczania współrzęd
nych tych punktów. Z uwagi na to, że pomiary sondażowe
wykonywane są w dużych ilościach i przeważnie w spo
sób ciągły, pożądane jest, aby zarówno pomiary głębokości
jak i współrzędnych punktu, odbywały się w sposób auto
matyczny i automatycznie były rejestrowane.
W takich przypadkach do pomiarów głębokości najwy
godniej jest stosować echosondy ultradźwiękowe, a do wy
znaczania współrzędnych (jeżeli pomiary prowadzone są
Rys. 1. TELEMETR RG 10 — adaptowany do prac hydrograficznych

na wodach śródlądowych lub na morzu w pobliżu brzegu)
najwygodniejsze i zapewniające dużą dokładność jest sto
sowanie teodolitów bądź dalmierzy mikrofalowych o spe
cjalnym wykonaniu. Przy pomiarach hydrograficznych pro
wadzonych na morzu z daleka od stałych punktów, do wy
znaczenia pozycji stosowane są sposoby i systemy nawiga
cyjne.
Pojawienie się w ostatnich latach nowych tranzystoro
wych dalmierzy TELEMETR RG 10 stworzyło nowe możli
wości automatyzacji pomiarów. Z inicjatywą zastosowania
tych dalmierzy do prac hydrograficznych wystąpił Instytut
Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Oliwie. Na zlecenie tego Instytutu, w Katedrze Radio
lokacji Politechniki Warszawskiej, w której został opraco
wany TELEMETR RG 10, wykonano niezbędne prace adap
tacyjne nad modelem tego urządzenia (rys. 1), po czyni
w sierpniu i wrześniu 1970 r. przeprowadzono szereg prób.
Próby te, wykonane wspólnie przez Instytut i Katedrę,
przeprowadzone zostały na morzu i na jeziorach. Niniejsza
praca omawia sposób przeprowadzenia pomiarów, powią
zanie dalmierza z sondą oraz wyniki uzyskane w trakcie
prób.
2. Sposoby przeprowadzania pomiarów

Jak już wspomniano na wstępie zapewnienie jednoczesnej
rejestracji głębokości wody w danym punkcie oraz współ
rzędnych tego punktu wymaga w zasadzie dwu oddziel
nych urządzeń: echosondy do pomiaru głębokości oraz dal
mierzy lub teodolitów do wyznaczania położenia. Działa
nie echosondy opiera się na pomiarze czasu przebiegu fali
ultradźwiękowej na drodze od powierzchni wody do dna
i z powrotem. Nadajnik echosondy umieszczony na pokła
dzie jednostki sondażowej wysyła krótkie impulsy fal
ultradźwiękowych w kierunku dna, które po odbiciu się
od niego powracają do odbiornika echosondy, umieszczo-
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nego również na pokładzie tej jednostki. Czas pomiędzy
wysłaniem impulsu a powrotem echa, przy stałej pręd
kości fal ultradźwiękowych w wodzie, jest miarą głębo
kości. Ponieważ szybkość fal ultradźwiękowych w wodzie
wynosi 1500 m/s, przeto czas opóźnienia echa odbitego od
dna na głębokości na przykład 10 m wynosi 13,3∙ 10-3 s.
Głębokości dna rejestrowane są w sondzie za pomocą pisa
ka na specjalnym papierze przesuwającym się z określoną
szybkością. Dzięki temu, w miarę ruchu łodzi, na papierze
rysuje się w odpowiedniej skali profil dna. Wykres ten
zwany echogramem przedstawiony jest przykładowo na
rysunku 5. Przy stałej prędkości łodzi i stałej szybkości
przesuwu taśmy papierowej przesunięcie jej jest propor
cjonalne do drogi przebytej przez łódź. Jednakże, ponie
waż zwykle prędkość łodzi ulega ciągłym zmianom (na
przykład na skutek zmiany kierunku i prędkości wiatru),
a szybkość przesuwu papieru jest stała, przemieszczenie
echogramu nie jest dokładną miarą przebytej przez łódź
drogi. Do tego celu należy więc Stosovzac inne urządze
nia. Możliwe są przy tym następujące rozwiązania:
1. Zaznaczanie na echogramie momentów, w których
łódź znajduje się w punkcie o określonych współrzędnych.
2. Sterowanie szybkością poruszania się papieru odpo
wiednio do aktualnej chwilowej prędkości łodzi, dzięki
czemu przesunięcia na echogramie są proporcjonalne do
przebytej przez łódź drogi.
W niniejszej pracy omówiony zostanie szerzej pierwszy
sposób, w którym można z kolei wyróżnić kilka wariantów.
Pierwszy wariant, najprostszy, oparty jest na teodolito
wych wcięciach kątowych z dwu punktów brzegowych AiB
o znanych współrzędnych (rys. 2a). Wcięcia te dokonywane
są jednocześnie na dany znak, na przykład co 30 sekund,
przy czym w momencie dokonywania wcięć wprowadzony
jest na echogram specjalny znacznik w postaci kreski.
W tym sposobie dalmierz nie jest wykorzystywany, a po
szczególne pozycje łodzi po zakończeniu sondowania są wy
liczane i nanoszone na echogram. Przy stosowaniu tej me
tody łódź jest prowadzona zwykle po prostej, przy czym
odchylenia jej od określonego kursu namierzane mogą być
za pomocą brzegowego teodolitu i sygnalizowane sterniko
wi, na przykład za pomocą radiotelefonu lub chorągiewką
sygnalizacyjną.

by niezbędna ilość zmian była minimalna oraz, aby dal
mierz w nowym wykonaniu był w dalszym ciągu niewiel
kim i lekkim urządzeniem, zachowującym zdolność do pre
cyzyjnych pomiarów geodezyjnych, jakie cechuje TELE
METR RG 10.
W czasie pomiarów stacja główna dalmierza ustawiona
była -na łodzi, a stacja pomocnicza na brzegu. Odchylenia
łodzi od kursu narzuconego kierunku profilu sygnalizo
wane były zarówno przez obserwację nabieżnika z łodzi,
jak też i za pomocą brzegowego teodolitu naprowadzają
cego, przy czym odchylenia przekazywano tu drogą radio
wa oraz chorągiewką sygnalizacyjną.
Rozpatrzmy ,teraz bliżej sposób nanoszenia odległości na
echogram oraz rozwiązanie układowe tego problemu.
3. Opis układu pomiarowego

Ogólna zasada pomiaru odległości dalmierzem TELE
METR RG 10 omawiana już była w Przeglądzie Geodezyj
nym [11 i [21. Należy tu przypomnieć, że pomiar odległości
sorowadza się do pomiaru przesunięcia fazowego fali wzor
cowej, przebywającej drogę od stacji głównej do pomocnicznej i z powrotem.
Wykonanie pełnego pomiaru odległości dalmierzem wy
maga pomiaru przesunięć fazowych na kilku częstotli
wościach wzorcowych, co pozwala na wyznaczenie pełnej
ilości fal w przestrzeni pomiarowej. Wymaga to zwykle
Dewnego czasu (zwykle 1—2 minut), w którvm mierzona
odległość nie powinna ulegać zmianom. W realnych wa
runkach pomiarowych łódź nawet przy zatrzymanym silni
ku może ulegać znacznemu dryfowi, którv uniemożliwia
stosowanie wielokrotnego odczytu na różnych częstotli
wościach wzorcowych. Dlatego też do wyznaczenia liczby
równej całkowitej ilości fal w mierzonej Drzestrzeni zasto
sowano SDOSÓb polegający na zliczeniu tej liczby w czasie
ruchu 1odzi. W dalmierzu RG 10 fazomierz mierzący prze
suniecie fazowo fali wzorcowej wzdłuż mierzonego odcinka
wyposażony jest w Skalowanv wzorcowy przesuwnik fəzv
(rys. 3). Naoiecie u,, Drzesuniete w fazie względem napię
cia u. o kat odpowiadający Drzesunieciu fazowemu fal’
Wzorcowei na mierzonym odcinku. Drzyktadane je<≈t rq
Drzesuwnik fazy. W Drzesuwniku tvm inaniecie u, doznaie
dodatkowego przesunięcia, które zależno iɛst od aktualnego
nołożenia pokrętła Drzesuwnika fazowego. Pokrętło to wySkalowane iest w działkach w taki sposób, że ŋelnv obrót
Dokretła OdDowiadajaov zmiamo Drresunieoia o 3f>0o odDOwiada 100 działkom. W detektorze fazy odbywa się porówHskamik
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Rys. 3. Pomiar fazy
Rys. 2. a, b, c. Metody namiarów

Drugi sposób zilustrowany na rysunku 2b sprowadza się
do biegunowej metody wyznaczenia współrzędnych. Łódź
płynie wzdłuż określonego profilu AB wyznaczonego bądź
za pomocą nabieżnika C—A ustawionego na lądzie, bądź
za pomocą teodolitu ustawionego w punkcie A. W przypad
ku korzystania z teodolitu odchylenia łodzi od kursu prze
kazywane są drogą radiową, do czego może być użyte
łącze rozmowne z dalmierza. Odległość łodzi od punktu
brzegowego A, o znanych współrzędnych, wyznaczana jest
za pomocą dalmierza, przy czym dane uzyskiwane z dal
mierza mogą być nanoszone na echogram automatycznie
w trakcie przeprowadzania sondowania.
Wreszcie trzeci, najbardziej zautomatyzowany sposób,
realizowany jest przez jednoczesny pomiar i rejestrację
dwu odległości AB i BC oraz głębokości (rys. 2c). Dwie
stacje brzegowe dalmierza ustawione są na punktach A
i B o znanych współrzędnych. Trzecia stacja pomiarowa
ustawiona na łodzi, współpracująca jednocześnie ze stacja
mi brzegowymi A i B, i posiadająca specjalne wykonanie,
może rejestrować współrzędne łodzi w określonych mo
mentach czasu.
Adaptacja mikrofalowego dalmierza TELEMETR RG 10
do prac hydrograficznych przeprowadzona została w opar
ciu o drugi omawiany wariant, chodziło mianowicie, o to,
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nanie obu napięć, a wychyłowy miernik U włączony na
wyjściu detektora pokazuje napięcie opisywane wzorem (1)

U =

= Umax sin 2π

Φ

TÖO

(1)

gdzie:
U — wskazanie miernika,
Nmax — maksymalne wskazanie miernika,
Φ — wskazanie przesuwnika fazy (w działkach),
λ — długość fali wzorcowej,
1 — odległość mierzona,
— część ułamkowa stosunku —
Λ

2

W trakcie normalnych geodezyjnych pomiarów przesunię
cie dobierane jest w taki sposób, by wskazówka przyrządu,
podążając od napięć ujemnych w kierunku dodatnim,
wskazywała wartość 0. Wówczas:
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Jeżeli teraz przesuwnik fazowy ustawiony zostanie na
wartość zerową, a stacja główna będzie oddalać się od
stacji pomocniczej, to wskazania miernika U zgodnie z wzo
rem (1) będą się zmieniać tak jak na rysunku 4. Jak wi
dać wskazania powtarzają się co pół długości fali, przy
czym wskazanie zerowe występuje do ćwierć długości fali
pomiarowej. Ponieważ w dalmierzu RG 10 długość fali λ
wynosi w przybliżeniu 40 m, przeto wskazania zerowe
wystąpią co 10 m, to jest w odległościach 10, 20, 30 m itd.
między stacjami. Warto tu dodać, że przy innym ustawie

niu fazomierza wskazania zerowe wystąpią w innych miej
scach. Na przykład, jeżeli Φ ustawione zostanie na 25 dz.,
to wskazania zerowe wystąpią w odległościach 5, 15, 25,
35 ... 45 m itd.
Zależność napięcia U od odległości, przedstawiona na
rysunku 4, została wykorzystana do wytworzenia znaczni
ków w momentach, gdy napięcie U osiąga zero z nachy
leniem dodatnim. Znaczniki te w postaci wąskich impul
sów napięcia wytwarzane są w momentach, w których sta
cja sondażowa na łodzi oddalona jest od stacji brzegowej
o odległość n ∙ 20 m pod warunkiem, że Φ = 0. Możliwe
jest tu również wytwarzanie znaczników dwa razy gęściej,
to jest wtedy, gdy wskazanie U przybiera każdą wartość
zerową, niezależnie od znaku pochodnej. Znaczniki wy
twarzane w specjalnej przystawce (rys. 3) przykładane są
z kolei na echogram, kreśląc na nim kreski pionowe (rys. 5).
Dzięki temu odległość każdego punktu echogramu od punk
tu brzegowego można wyznaczyć przez przeliczenie ilości
narysowanych znaczników odległości od tego punktu, oraz
interpolację jego położenia pomiędzy dwoma kolejnymi
znacznikami.
Zespół wytwarzania znaczników odległości jest elektro
nicznym układem złożonym z detektora poziomu zerowego,
kontrolującego napięcie wytworzone w fazomierzu oraz
sterowanego generatora impulsu znacznika. Detektor po
ziomu zerowego odpowiada skokiem napięcia na przejście
napięcia wejściowego przez zero z tym, że przy wyznacze
niu poziomu zerowego może być popełniony błąd ± 5 mV,
zależny od temperatury, napięcia zasilającego i innych wa
runków zewnętrznych. Generator impulsu znacznika do
starcza do echosondy ujemnych impulsów o napięciu —
Uz ≥ 20V i czasie trwania T = 0,1 s. Generator ten stero
wany jest skokiem napięcia uzyskanym z detektora zera,
przy czym wyzwalany może być, gdy napięcie fazomierza
przechodzi przez zero z dodatnią pochodną, lub przy dru
gim położeniu przełącznika, gdy pochodna przejścia przez
zero jest nieistotna.
Uformowany tak impuls wprowadzony jest do echoson
dy i razem z impulsem echa odbitego od dna sygnału
ultradźwiękowego, po wzmocnieniu, podawany jest na
pisak. Pisak echosondy w czasie trwania impulsu kreśli na
echogramie linię ciągłą. Czas trwania impulsu 0,1 s jest
tak dobrany, aby linia została wykreślona przez całą sze
rokość papieru, a więc odpowiada on jednemu okresowi
ruchu pisaka po papierze.
4. Analiza dokładności wyznaczania współrzędnych

Interesującymi współrzędnymi są tu głębokość wody, od
ległość sondowanego punktu od punktu bazowego i odchy
lenia jednostki sondującej od sondowanego kierunku.
Błąd wyznaczenia głębokości wody określony jest para
metrami używanej do pomiarów echosondy i zależny jest
oprócz tego od ukształtowania dna i stanu wody. Odchy
lenie łodzi od mierzonego profilu uzależnione jest od umie
jętności sternika prowadzącego łódź i od wybranego sposo
bu prowadzenia łodzi po żądanym profilu. Odchylenia te
przy zapewnieniu optymalnych warunków nie przekraczały
1 m na odległości do 500 m od brzegu.

Błąd wyznaczenia odległości sondowanego punktu od
brzegu jest skutkiem występowania szeregu błędów skła
dowych, wynikających z zasady działania aparatury. Naj
ważniejsze z tych błędów są spowodowane następującymi
czynnikami:
1) zmianami współczynnika refrakcji atmosfery,
2) zmianami częstotliwości fali wzorcowej,
3) wpływem wielotorowości sygnału pomiarowego,
4) zmianami przesunięcia fazy w urządzeniu pomiarowym,
5) niestabilnością detektora zera,
6) opóźnieniem czasowym zapisu znacznika.
Błędy te można oszacować następująco.
Długość fali pomiarowej wynosiła dokładnie λ = 39,9699 m
dla przeciętnej refrakcji występującej na przykład w czasie
słonecznej pogody letniej nad brzegiem morza (temperatu
ra t = ± 20oC, ciśnienie p = 760 mHg, wilgotność względna
W = 6Oo∕o).
W skrajnych warunkach meteorologicznych długość fali
pomiarowej i związane z tym wyniki pomiarów mogą ulec
zmianie w granicach:
—3 ∙ 10-4
5 — dla pogody wyżowej nad morzem (t =
= +50C, p = 770 mmHg),
+3 ∙ 10~5 — dla słonecznej pogody w warunkach jezior
górskich h = 600 m npm (t = +30oC, p = 700 mmHg).
Przy pomiarze odległości 1 km daje to błąd + 3 cm.
Częstotliwość generatorów kwarcowych może ulec w
czasie pracy zmianie w granicach + 3 ∙ 10-6 f, co spowoduje
zmianę długości fali pomiarowe! i błąd pomiaru odległości
1 km w granicach + 3 mm. Jak widać błąd ten jest nie
istotny.
Wpływ wielotorowości może wystąpić w przypadku pro
wadzenia pomiarów w pobliżu dużych płaszczyzn odbijają
cych (na przykład ścian zapory) lub przy gładkiej po
wierzchni wody i umieszczenia stacji wysoko nad lustrem
wody. Z przeprowadzonych dotychczas pomiarów można
oszacować, że wywołane odbiciem błędy pomiaru odległości
zawierają się w granicach ± 25 cm.
Przypadkowe zmiany przesunięcia fazy w układzie, spo
wodowane na przykład zmianą poziomu wysterowania od
biorników stacji w funkcji odległości, mogą wynieść
1
±”θ ∙2π, co odpowiada błędowi wyznaczania odległości

+ 20 cm.
Zmiany poziomu porównania w detektorze zera mogą w
skrajnych przypadkach wynosić + 5 mV, co przy amplitu
dzie sygnału fazomierza Umax = 200 mV odpowiada błędo
wi położenia znacznika ± 8 cm.
Niesynchroniczność momentu generacji znacznika z mo
mentem jego zapisu spowodowane jest ograniczoną do 10 Hz
częstotliwością rejestracji na echosondzie. Może to powo
dować, przy szybkości łodzi V = 2 m/s, błąd położenia
znacznika ± 10 cm.
Ponieważ wymienione przyczyny błędów są niezależne
można oszacować, że średni błąd kwadratowy pomiarów
prowadzonych za pomocą omawianej aparatury wyniesie:
<5 = ± √3s ± 0,3∙ + 252± 202 + 82 + 10s = ±35 cm
Jak widać z tego oszacowania błąd wynikający z przyję
tego systemu prowadzenia pomiarów jest stosunkowo nie
wielki i pomiary prowadzone tym systemem są wystarcza
jąco dokładne dla celów hydrografii.
5. Wyniki pomiarów

W sierpniu i wrześniu 1970 r. przeprowadzono szereg
prób współpracy dalmierza z echosondą na jeziorach: Choczewskim, Rożnowskim i Zegrzyńskim oraz na morzu w
okolicy Lubiatowa. Próby te, oprócz ogólnego sprawdzenia
układu, miały na celu w szczególności:
1. Wypróbowanie urządzeń i zbadanie efektów wystę
pujących w warunkach pracy na morzu, jeziorach i rze
kach oraz w warunkach jezior górskich z wysokimi brze
gami.
2. Sprawdzenie zasięgu urządzenia.
3. Określenie optymalnego sposobu dowiązania zarejestro
wanej na echogramie siatki znaczników do współrzędnych
punktu brzegowego.
4. Sprawdzenie dokładności i powtarzalności namiarów.
Próby sondażowe morskie przeprowadzone bvłv przy
stanie morza 2—3 w skali Beauforta (wysokość fali do
1 m). Boczne i wzdłużne przechyły łodzi nie zakłócały pra
cy aparatury. Przy większych odległościach około 4 km
i zmianach kursu łodzi większych niż 20° należało jedynie
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nakierować antenę stacji sondażowej na kierunek stacji
brzegowej. Pomiary sondażowe przeprowadzono w odleg
łości do 4 km od stacji brzegowej. W tych warunkach
rysowanie znaczników oraz jednoczesna łączność foniczna
były prawidłowe a obserwacje wskaźników dalmierza poz
walały stwierdzić, że zasięg może jeszcze wzrosnąć dwu
krotnie.

Sprawdzenie dokładności i powtarzalności namiarów prze
prowadzono przez pięciokrotne sondowanie tego samego
profilu o długości około 540 m. Jeden z echogramów przed
stawiono przykładowo na rysunku 5 (w odległości 220 m
przesunięto zobrazowanie echogramu o 15 cm, co odpowia
da zmianie zakresu pomiaru głębokości o 15 m).
Scndowanie tego profilu dokonywane było przy różnych

W warunkach jezior górskich punkty brzegowe wyzna
czające profil sondowania umieszczone są niejednokrotnie
wysoko nad powierzchnią wody. Stwarzało to konieczność
odpowiedniego pochylenia charakterystyki antenowej stacji
brzegowej tak, by nie występowały zaniki sygnału w cza
sie ruchu łodzi, zwłaszcza przy bliskim podchodzeniu do
stacji brzegowej. Przy właściwym ustawieniu anteny stacji
brzegowej, usytuowanej 5 m nad poziomem wody, można
było podchodzić do niej na odległość do 10 m bez zakłóceń
w pracy aparatury.
Jest rzeczą ciekawą, że mimo wysokiego ustawienia
stacji brzegowej, tak charakterystyczny dla dalmierzy mi
krofalowych błąd odbić od wody był stosunkowo mały.
Wynikało to stąd, że stacja ruchoma ustawiona na łódce
znajdowała się na niewielkiej wysokości nad wodą, skut
kiem czego różnice dróg fali bezpośredniej i odbitej były
niewielkie. Oprócz tego pofalowana powierzchnia wody nie
daje silnych odbić.
Przeprowadzono również szereg pomiarów odległości mię
dzy punktami usytuowanymi na przeciwległych brzegach
jeziora. Mimo szerokiej charakterystyki antenowej stacji
ruchomej dalmierza rozrzuty krzywej wahań zamykały się
w granicach od ± 15 do ± 25 cm, w zależności od mierzonej
linii i stanu pofalowania jeziora. W jednym przypadku,
gdy linia pomiarowa przechodziła nad wysepką o gładkiej
mulistej powierzchni, uzyskano krzywą wahań o charak
tery stycznym [3] silnym, ujemnym odchyleniu od średniej,
sięgającym 1,5 m.
Jednym z najbardziej istotnych punktów badań było
określenie optymalnego sposobu dowiązania siatki znacz
ników do współrzędnych punktu brzegowego. Jak już po
przednio wspomniano przy stosunkowo wysokich częstotli
wościach wzorcowych, jakie posiada dalmierz RG 10, trud
no jest namierzyć pozycję dryfującej łodzi, a nie zawsze
jest możliwe jej uruchomienie. W trakcie prób stwierdzo
no, że najwygodniej jest tak ustawić siatkę znaczników, by
występowały one w odległościach równych wielokrotności
20 m, licząc od punktu brzegowego. Wówczas to sondowa
nie można rozpocząć od dowolnego punktu od brzegu
i kończyć je przy stanowisku brzegowym. Wymagane jest
wówczas jedynie określenie, w jakim sektorze zostaje za
kończone sondowanie, to jest 0—20, 20—40, 40—60 itd.
Możliwe są przy tym następujące rozwiązania:
a) tam, gdzie to jest możliwe, podchodzi się z łodzią do
stanowiska stacji brzegowej na odległość bliższą niż 20 m.
wówcza's narysowane znaczniki zorientowane są kolejno
od 0,
•b) w przypadku trudności z dojściem łodzią beznośredndo do brzegu, można na wodzie postawić boję w odległości
od punktu brzegowego, znanej z dokładnością do 20 m.
Wówczas przy przechodzeniu koło boi można nanieść na
echogram ręczny znacznik położenia, pozwalający na zo
rientowanie całej siatki znaczników.

prędkościach łodzi 1,2 i 2,5 m/s, natomiast szybkość taśmy
wynosiła 6 cm/min (1 mm/s). Łódź była utrzymywana na
profilu za pomocą teodolitu, a maksymalne odchyłki poło
żenia łodzi od kierunku obserwacji nie przekraczały 1 m.
Na podstawie uzyskanych echogramów określono położenie
trzech charakterystycznych punktów dna. W serii pięciu
różnych pomiarów błędy średnie pojedynczego pomiaru po
łożenia dla tych punktów przedstawiały się następująco:
Punkt
Błąd średni (m)
A
± 0,26
B
±0,15
C
± 0,45
Większe błędy dla punktu C tłumaczyć można tym, że
rzeźba dna była tu mniej ostra, jak również tym, że punkt
C leżał w większej odległości od stacji brzegowej. W związ
ku z tym występowało większe prawdopodobieństwo znacz
niejszego odchylenia łodzi od kierunku sondowania, a tym
samym niewielka zmiana aktualn⅛ rysowanej rzeźby dna.
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6. Możliwości zastosowań

Przeprowadzone próby wykazały, źe dzięki niewielkim
wymiarom, niewielkiemu poborowi mocy i ciężarowi, dal
mierz RG 10, po dokonaniu odpowiednich adaptacji, nadaje się do wielu zastosowań. Niektóre rodzaje prac, jakie
można tym dalmierzem przeprowadzić to:
1. Pomiary odległości między dwoma ustabilizowanymi
punktami z błędem standardowym τn3 = ± (3 cm +5 ∙ IO-6D).
2. Orientacja i cechowanie znacznikami echogramów w
pracach sondażowych rzek, jezior i zbiorników wodnych
dla celów hydrografii, obliczanie pojemności zbiorników,
pracach saperskich itp.
3. Prace pomiarowe inżynierskie przy zakładaniu w wo
dzie kabli, rur, szybów wiertniczych itp.
4. Prace pomiarowe szybkości łodzi i statków przez po
miar czasu pomiędzy dwoma lub kilkoma kolejnymi znacz
nikami.
5. Kalibracja znaczników urządzeń radarowych.
6. Prace badawcze związane z badaniem zmian ukształ
towania i rzeźby dna obszarów wodnych spowodowanych
falowaniem lub zamulaniem.
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Wstęp

W roku 1969 Zakłady Carl Zeiss — Jena wyprodukowały
nowy typ tachimetru redukcyjnego Dahlta 010. Przed
szczegółowym omówieniem tego instrumentu chcielibyśmy
załączyć kilka uwag dotyczących poprzednich typów Dahlta 020. Sądzimy, że ułatwi to czytelnikowi dokonania pew
nych porównań. Nadmieniamy również, że uwagi dotyczące
poprzednich typów będą miały charakter ogólnych infor
macji ułatwiających użytkowanie samego instrumentu.
Popularny i ogólnie znany typ tachimetru zwany Dahlta 020, bazujący na rozwiązaniu norweskiego geodety
Dahla, produkowany był przez Zakłady Carl Zeiss — Jena
do początku 1966 roku. Obraz pola widzenia przedstawia
rys. la. Odległość zredukowaną otrzymujemy przez pomno
żenie odcinka na łacie, ograniczonego krzywą główną (g)
i krzywą odległości (d) przez stałą dalmierza k1 = 100. Przy
dużych odległościach (na przykład ponad 200 m, przy za
stosowaniu dwumetrowej łaty niwelacyjnej, 300 m przy
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Rys. 1. Pole widzenia tachimetrów typu Dahlta

łacie 3-metrowej itd.), obraz łaty jest mniejszy od od
stępu krzywych (g, d) w związku z czym pomiar odległości
jest niemożliwy. Korzystamy wówczas z kresek (a, b), któ
re stanowią pomocniczy dalmierz ze stałą Ic2 = 200. Odleg
łość wyznaczamy analogicznie, to jest (α — b) ∙ ∕c2. Niewy
goda przy korzystaniu z tego dalmierza polega na tym, że
otrzymujemy odległość niezredukowaną na poziom. Należy
więc pomierzyć kąt pionowy i dokonać tradycyjnej re
dukcji. Przewyższenie Ah otrzymamy mnożąc interwał na
lacie ograniczony krzywą główną (g) i wysokości (h) przez
odpowiednie stałe 10, 20, 100, wypisane na odpowiednich
krzywych (h) ze znakami plus lub minus w zależności od
pochylenia lunety.
Od maja 1966 roku do początku 1967 roku Zakłady Carl
Zeiss — Jena produkowały usprawniony tachimetr Dahlta 020, którego pole widzenia obrazuje rys. Ib. Krzywą
główną (p) przesunięto bliżej środka pola widzenia. Krzy
wa odległości (D dla stałej 100) umieszczona jest nad krzy
wą główną. Poniżej krzywej głównej (p) usytuowana jest
druga krzywa odległości (d dla stałej 200). Zastępuje ona
kreskowy dalmierz pomocniczy (a, b — rys. la). Pomiar
odległości odbywa się analogicznie jak w przypadku opi
sanym wyżej. W rejonie krzywej głównej (p) można za
uważyć dwie czarne kreski. Mogą one sugerować, że po
winna przez nie przechodzić krzywa główna. Nie mają one
jednak dla rektyfikacji i pomiaru istotnego znaczenia, służą
jedynie po to, aby sygnalizować bliskość krzywej głównej.
W następnych seriach instrumentu Dahlta nie były one
stosowane. Oś pionowa pola widzenia zaznaczona jest
w górnej części w postaci kreski pionowej, przechodzącej
w części dolnej w parę kresek równoległych. Pomiędzy
kreską pionową i parą kresek równoległych pozostawio
no małą przerwę. Przy Zrektyfikowanym diagramie krzy
wa główna powinna przechodzić przez środek tej przer
wy. Błąd ustawienia krzywej głównej w kierunku pozio
mym lub pionowym równy jej grubości nie ma praktycz
nie znaczenia i nie wpływa na wynik pomiaru. Punktem
głównym pola widzenia, przez który przechodzi oś celowa

jest punkt przecięcia osi pionowej z krzywą główną.
W kresce pionowej na odcinku pomiędzy krzywą głów
ną (g) a krzywą odległości (D) pozostawiono ponadto
przerwę, zaznaczając w tym miejscu dwie małe kreski
poziome (p — rys. Ib). Służą one do celowania w płasz
czyźnie pionowej do celu małego, słabo widocznego, mo
żliwego do obserwacji dzięki pozostawionej szczelinie.
W następnych typach tachimetrów nie były one stosowa
ne. Pozostawiono natomiast szczelinę mającą takie samo
przeznaczenie jak podano wyżej.
Kolejny typ tachimetru Dahlta 020, produkowany w la
tach 1967—1969, różnił się od poprzednich tylko polem wi
dzenia, które rozwiązane było analogicznie jak w omówio
nym niżej, najnowszym instrumencie Dahlta 010. Diagram,
podobnie jak tachimetru Dahlta 010, uzupełniono ponadto
krzywymi wysokości ze stałą 50 (oczywiście za znakami
plus lub minus, zależnie od pochylenia lunety).
Dahlta 010

W roku 1969 Zakłady Carl Zeiss Jena wyprodukowały
nowy typ tachimetru redukcyjnego zwanego Dahlta 010.
Elementy nowe, zastosowane w tym instrumencie różniące
go od poprzednich typów to:
a) pole widzenia,
b) kompensator koła pionowego.
Ad a. Pole widzenia tachimetru Dahlta 010 przedstawio
no na rys. lc. Widzimy, że nie różni się ono zasadniczo od
rozwiązania z lat 1967—1969 (rys. Ib). Zaniechano tylko
markowania krzywej głównej dwiema czarnymi kreskami
oraz usunięto dwie kreski (p) przy szczelinie nitki piono
wej. Przeznaczenie i użytkowanie opisanych na rys. Ic ele
mentów jest analogiczne jak podano wyżej dla pola wi
dzenia w przypadku rys. Ib.

Rys. 2. Widok ogólny Dahlty 010

Ad b. Kompensator koła pionowego pozwala przy usta
wionych w poziomie Iibelach alhidadowych na automatycz
ne ustawienie się systemu obiektywowego koła pionowego
Ov w pionie (rys. 3). Obiektyw mikroskopu odczytowego
Ov oraz dwa pryzmaty P1 i P2 umieszczono na dwuramiennej konstrukcji (W), która zawieszona jest do wspor
nika lunety w punkcie Z, za pomocą przegubowej spręży
ny, umożliwiającej ruchy wahadłowe. Kompensator może
wahać się w granicach kąta pionowego równego ± 4'. Uwal
nia to obserwatora od uciążliwego poziomowania Iibeli
kolimacyjnej przed każdym pomiarem kierunku pionowego.
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Położenie pionowe kompensatora ustala się z błędem śred
nim:
m⅛ < ± 0,5"
w czasie mniejszym od jednej sekundy. Skala mikroskopu
koła pionowego znajduje się w osi obrotu lunety (K —
rys. 4) poza płaszczyzną rysunku. Dzięki obiektywowi Ov
oraz pryzmatom P1 i P2 obraz kresek koła tworzy się w
płaszczyźnie skali. W polu widzenia okularu widzimy wów
czas kreskę Iimbusa na tle skali stanowiącej wskaźnik do

w dalszych rozważaniach może być pominięte. Gdyby po
łożenie wahadła (W) było określone tylko jego siłą cięż
kości, obiektyw Ov zająłby położenie O'v, wobec czego
obraz koła pionowego odtworzy się według punktu A’.
Odtworzenie obrazu powinno jednak nastąpić według punk
tu A. Warunek ten będzie zachowany, jeżeli środek opty
czny obiektywu znajdzie się w linii pionowej przechodzą
cej przez (K). Wahadło -nie może się więc wychylić o peł
ną wartość a, lecz tylko o kąt β. Wielkość kąta β znajdziemy z trójkąta MKO z zależności:
β _ sinβ _ KOv
a
sina
MOv
Zmniejszenie kąta obrotu uzyskuje się dzięki działaniu siły
powrotnej sprężyny, zależnej od jej sztywności na zginanie
EJ. Wielkość kąta β zależy nie tylko od kąta nachylenia
instrumentu a, ale również od modułu sprężystości mate
riału sprężyny E, od momentu bezwładności przekroju
sprężyny J, od ciężaru składowych części wahadła oraz od
odległości między punktem ciężkości wahadła a miejscem
jego zaczepienia.
β
Wartość n = —, zwana współczynnikiem powiększenia,
a
może być dla danego materiału odpowiednio kształtowana
przez dobór właściwego przekroju sprężyny a drobne nie
uniknione odchylenia zachodzące przy produkcji usuwa się
przez zestrojenie urządzenia nieznaczną zmianą ciężaru
wahadła lub położenia jego punktu ciężkości.
Dane techniczne

Sredni błąd pomiaru długości na 100 m:

Rys. 3. Schemat kompensatora

jej odczytywania. Przy dokładnie spoziomowanym instru
mencie oś główna (LL) zajmuje położenie pionowe. Przy po
ziomej osi celowej oś główna obiektywu Ov „przebija” koło
pionowe w odczycie nominalnym (100S, 300S lub 90°, 270°),
oczywiście jeżeli nie ma błędu indeksu. Rozważmy następ
nie wpływ niedokładnego spoziomowania instrumentu dla
dowolnego położenia osi celowej. Jeżeli oś główna instru
mentu wychyli się od linii pionu (LL) o kąt a (na przykład
na skutek błędu libel alhidadowych), wówczas punkt za
wieszenia wahadła Z wyjdzie poza linię pionu, a waha-

— stała 100 ± 0,10 m
— stała 200 ± 0,20 m
Sredni błąd pomiaru wysokości na 100 m:

—
—
—
—

stała
stała
stała
stała

10
20
50
100

± 0,30
± 0,5
± 0,10
± 0,15

m
m
m
m

Dokładność pomiaru kąta: średnie odchylenie poprzecz
ne przy dwóch położeniach lunety na 1 km = ± 20 mm.
Dokładność pomiaru kierunku mierzonego w dwóch po
łożeniach lunety:

— dla podziału 400≡ — + IOcc
— dla podziału 360o — ± 3"

Luneta: kąt pola widzenia — 1,25°
powiększenie — 25 X
najkrótsza celowa — 3 m
Najdłuższa celowa dla łaty z podziałem 1 cm i szacowa
niu 0,5 mm co 100 m, przy oszacowaniu 0,5 cm as 350 m.
Przewaga Iibeli: pudełkowej — 8', rurkowej — 30"
Ciężar instrumentu — 4,7 kg.
Do instrumentu wbudowany jest pion optyczny o po
większeniu 2,5 X i kącie pola widzenia 5,5°. Dokładność
pionowania wynosi ± 0,3 mm. Na życzenie może być do
łączona libela niwelacyjna o przewadze 30". Celowanie
i odczyt przy dużych nachyleniach lunety możliwe są
dzięki pryzmatycznym nasadkom okularowym. Przy obser
wacjach słońca na okular nakłada się kolorowy filtr. Po
miary można prowadzić w ciemności, stosując odpowied
nie urządzenie oświetlające system odczytowy. Dahlta 010
dostosowana jest również do pracy na stoliku KARTI.
d)o (W) obróci się wokół chwilowego środka obrotu (M)
położonego pod punktem Z. Chwilowe przemieszczenie
środka obrotu w stosunku do osi głównej jest bardzo nie
znaczne, nie mające praktycznego znaczenia, wobec czego
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Ocena dokładności poligonizacji technicznej
Fascynujące zagadnienie prawidłowej oceny dokładno
ści poligonizacji technicznej poruszone zostało w Przeglą
dzie Geodezyjnym w numerach 10/67, 4/70 i 8/70. Artykuł
pt. „Sposoby oceny dokładności poligonizacji na podstawie
odchyłek kątowych i liniowych w ciągach, zamieszczony
w zeszycie nr 4/70 zawiera szczegółowe uzasadnienie nie
doskonałości oceny dokładności pomiaru poszczególnych
ciągów poligonowych na podstawie uzyskanych odchyłek
oraz dowód poważnego udziału przypadkowości w kształ
towaniu się wielkości tych odchyłek.
W ramach tego artykułu podjęta została próba rozważe
nia trafności oceny, ustalonych różnymi sposobami wiel
kości średnich błędów wyznaczenia punktów środkowych
na ciągach II rzędu konkretnego obiektu poligonizacji te
chnicznej I klasy m. st. Warszawy.
Dla uproszczenia można założyć, że średni błąd punktu
środkowego w dowolnym ciągu

π⅛τ⅛=0∙4Λ
Rozpatrywany obiekt poligonizacji miejskiej składa się z 18
ciągów o długościach od 73 m do 1119 m i o ilościach bo
ków od 2 do 7 w ciągu.
W celu lepszego unaocznienia wyników eksperymentu
i dla ułatwienia wysunięcia zeń odpowiednich wniosków,
poszczególne ciągi zostały ułożone we wzrastającej kolej
ności ich długości (tablica 1).
Tablica 1
Kolejny
nr ciągu

Długość ciągów

Lm

Ilość boków
n

’ Odchyłki liniowe
/L

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

73
128
205
225
303
346
350
433
465
483
500
520
579
663
676
731
895
1119
8694

2
2
3
2
3
3
3
2
3
4
3
o
3
4
4
4
5
7

0,03
0,01
0,03
0,03
0,08
0,04
0,07
0,03
0,02
0
0,07
0,09
0,03
0,04
0,04
0,06
0,12
0,11

Najprostszym sposobem oceny uzyskanych wyników po
miarów jest obliczenie wielkości średnich błędów punktów
środkowych na ciągach ze wzoru mp = 0,4 /l. Wyniki tego
rachunku zostały wykazane w kolumnie 4 tablicy 2.
Innym narzucającym się sposobem oceny dokładności jest
obliczenie wielkości odchyłek liniowych dopuszczalnych
dla około 70% ciągów obiektu, na podstawie wzoru poda
nego w obowiązującej instrukcji B-III (§ 56 p. 2), a mia
nowicie:
u¡L+mi
o’

(nt+l)(nt + 22

£a + c2

’12
“ nb

gdzie wobec tego, że rozpatrujemy ciągi II rzędu poligoni
zacji technicznej I klasy, zgodnie z tablicą umieszczoną
u spodu strony 29 Instrukcji B-III, należy podstawić
C = 0,10. Średnie błędy punktów środkowych na ciągach
obliczono jako 0,4
uzyskanych z omawianego wzoru
i uwidocznione w kolumnie 2 tablicy 2.
Można też nie uwzględnić rzędu poligonizacji i obliczyć
z tego samego wzoru wielkość /l przy założeniu C = 0,06.
Średnie błędy punktów środkowych na ciągach uzyskane
w ten sposób zestawiono w kolumnie 3 tablicy 2.
Istnieje jeszcze inny sposób oceny polegający na uło
żeniu 18 równań zależności funkcyjnej
od u i m0 na

podstawie tego samego wzoru z Instrukcji B-III, przy za
łożeniu, że C = 0, a następnie na wyznaczeniu wielkości u
i m0 metodą najmniejszych kwadratów (dwie niewiadome
przy 18 równaniach).
Sposób ten został szczegółowo opisany w Przeglądzie Ge
odezyjnym w zeszycie nr 10/67, w artykule pt. Ocena do
kładności poligonizacji technicznej. Następnie, po podsta
wieniu uzyskanych wartości u i m0 do tego samego wzoru,
można obliczyć wielkości poszczególnych odchyłek linio
wych, a z nich i wielkości średnich błędów punktów środ
kowych na ciągach. Wyniki tego rachunku umieszczono
w kolumnie 5 tablicy 2.
Istnieje również możliwość obliczenia średnich błędów
punktów środkowych w ciągach na podstawie uprzednio
odpowiednio modyfikowanych odchyłek liniowych ∫‰. Po
służono się tą metodą postępowania, wykorzystując trzecią
zależność funkcyjną wielkości odchyłki od długości ciągu
i od ilości boków w ciągu, zgodnie z opisem postępowania
szczegółowo wyłuszczonym w artykule pt. Sposób oceny
dokładności poligonizacji na podstawie odchyłek kątowych
i liniowych w ciągach, zamieszczonym w zeszycie nr 8/70
Przeglądu Geodezyjnego. Wyniki tego rachunku zostały
wykazane w kolumnie 6 tablicy 2.
Przyjrzyjmy się obecnie wynikom oceny dokładności ze
stawionym w tablicy 2, a uzyskanym pięcioma różnymi
sposobami i postarajmy się wywnioskować na ich podsta
wie, która z wykorzystanych metod oceny wydaje się naj
bardziej wiarygodna.
A więc przede wszystkim rzuca się w oczy duża zbież
ność wyników wykazanych w kolumnach 5 i 6, chociaż
zostały one uzyskane w zupełnie odmienny sposób. Zbież
ność ta przemawia na korzyść sposobów, którymi posłużo
no się dla ich uzyskania.
Następnym kryterium prawidłowości wyników jest zna
na zasada zakładająca, że ten zespół błędów jest najpraw
dopodobniejszy, którego suma kwadratów jest najmniejsza.
Warunek ten spełnia szósta kolumna zestawienia.
Jak to widać z tablicy 2 wielkości średnich błędów
punktów środkowych na ciągach rosną w miarę wzrostu
długości poszczególnych ciągów. Warunek ten spełniają
wszystkie kolumny zestawienia, z wyjątkiem kolumny 4.
Podobny wzrost wielkości średnich błędów jest logicznie
uzasadniony. Drobne odstępstwa od wymienionej reguły
spowodowane są nieproporcjonalnym wzrostem ilości bo
ków w ciągach do długości tych ciągów, natomiast nieza
chowanie tej reguły przez wielkości wykazane w kolum
nie 4 przemawiają ma niekorzyść metody określania wiel
kości średnich błędów punktów środkowych na ciągach
Tablica 2

Nr
ciągu

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
[mm] =

Na podstawie
Instrukcji B-III

Z wyników pomiarów

I klasa
II rząd

I klasa

O.“/L

2

3

4

40
41
42
42
42
43
42
43
43
44
44
44
44
46
46
46
48
50
32457

25
25
28
26
27
28
28
28
29
30
30
30
31
33
33
33
36
39
16377

12
4
28
12
32
16
28
12
8
0
28
36
12
16
16
24
48
44
10272

Nr
ciągu

Uwagi
i omówienia

5

7

8

10
11
18
13
17
18
18
16
19
2?
19
17
20
24
23
25
29
36
7617

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

10/67 PG 8/70 PG

5
10
10
17
16
22
17
17
18
19
22
21
21
23
27
24
27
30
36
8737

Wielkości
średnich
błędów
Wvrazone są
w Hiilimetrach
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z bezpośredniej zależności od wielkości uzyskanych na tych
ciągach odchyłek liniowych, a jak wiemy sposób ten jest
powszechnie stosowany.
Łatwo również zauważyć, że oceny dokładności na pod
stawie wielkości odchyłek dopuszczalnych obowiązującą
Instrukcją B-III, również nie daje zadowalających wyni
ków. Średnie błędy uzyskane z tych odchyłek są na ogół

prawie dwukrotnie większe od średnich błędów uzyskanych
w funkcji konkretnych wyników pomiarów (kolumny 4,
5 i 6). Ze względu na okoliczność, że dokonano analizy tyl
ko jednego i to niewielkiego obiektu poligonizacji, wy
ciągnięte v.mioski nie mogą być traktowane jako ostatecz
ne i pewne i eksperyment należałoby powtórzyć na kilku
innych obiektach poligonizacji.

Inź. STANISŁAW SKORECKI
Kraków

Kamienne znaki geodezyjne
Znaki geodezyjne służące do stabilizacji punktów osno
wy sytuacyjno-wysokościowej (naziemnej i podziemnej) wy
konywane są również (oprócz betonowych) jako kamienne
elementy, a to w oparciu o normy branżowe ustanowione
przez Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego,
sklasyfikowane w grupie katalogowej VII-33. Zatem w za
kresie produkcji i odbioru kamienne elementy znaków
geodezyjnych ujęte są w następujących normach branżo
wych:
— BN-63/6749-03 — Kamienne znaki graniczne (zamiast
RN-57/MBiPMB-07043), obowiązująca od dnia 1.IV.1964 r.
(Μ. P. nr 11/64, poz. 52)
— BN-63/6749-04 — Znaki geodezyjne. Kamienne znaki
poligonowe (zamiast RN-57/MBiPMB-07044), obowiązująca
od dnia 1.IV.1964 r. (Μ. P. nr 11/64, poz. 52)
— BN-64/6749-07 — Kamienne słupki oddziałowe — obo
wiązująca od dnia 1.IV.1964 r. (Μ. P. nr 11/64, poz. 52)
— BŃ-64/6749-08 — Znaki geodezyjne. Kamienne słupy
i płyty znaku wysokościowego — obowiązująca od dnia
1.IV.1965 r. (Μ. P. nr 5/65, poz. 17)
— BN-65/6749-09 — Znaki geodezyjne. Kamienne elemen
ty znaku triangulacyjnego. Obowiązująca od 1.VII.1965 r.
(Μ. P. nr 24/65, poz. 122).
Wyszczególnione artykuły w powyższych normach bran
żowych są zbywane na podstawie „Cennika Ministerstwa
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”
nr 152-Z-70 — „Elementy i materały budowlane kamien
ne”. Wydawnictwo Katalogów i Cenników — Warszawa
1970 r. (tablica 1).
Tablica 1. Cennik nr I52-Z/70 — Scalony wykaz wyrobów SWW 1413-7

Lp.

Symbol
SWW
1413-7
1413-75

1002
1003

1004
1005
1006
1413-76

1007
1008
1009
1010
1011

1012
1013
1014
1015
1016
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Nazwa i bliższe określenie artykułu

Znaki drogowe i geodezyjne kamienne
1. Graniczniki kamienne
— granitowe ,,Strzegom’*
(BN-63/6749-03)
o wysokości od 60 do 70 cm
typ A
typ B
— granitowe ,,Strzegom” — łupane
o wysokości od 60. do 70 cm
(WT-l/Strzegom/67)
— granitowe ,,Strzegom” — słupki oddziało
we (BN-64/6749-07)
górski ,,G” o wysokości 95 cm
nizinny ,,N” o wysokości IOOcm
2. Znaki geodezyjne kamienne
— znak poligonowy granitowy ,,Strzegom”
(BN-63/6749-04)
słupek o wysokości od 65 do 75 cm
płyta o wymiarach 20 × 20 × 10 cm
— znak wysokościowy granitowy, ,Strzegom’ ’
(BN-64/6749-08)
słup typ I o wysokości IlOcm
słup typ II o wysokości 130 cm
płyta o wvɪniaraeh 50 × 50 × 15 cm
— elementy znaku triangulacyjnego
granitowe ,,Strzegom”
(BN-65/6749-09)
słup o wysokości od 90 do 95 cm
płyta ,,A” o wymiarach 60 ×60× 12 cm
płyta ,,B” o wymiarach 40 ×40 × 10 cm
płyta ,,C” o wyτniarach 30×30×10 cm
kostka o wymiarach 25×25×15cm

Cena zbytu
w złotych
¿a 1 sztukę

36
138

17,50
299
257

173
50
372
408
173

266
240
112
69
52

Cennik ten został wprowadzony w życie odrębnym za
rządzeniem Państwowej Komisji Cen nr 229/70 z dnia
19.XII.1970 r. (w sprawie wprowadzenia w życie cenników
wydanych w ramach reformy cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych — załącznik nr 1).
Z dniem wejścia w życie powyższego cennika utraciły
moc:
— cennik nr 152-Z/60 — „Kamień budowlany”, wraz
z późniejszymi zmianami,
— cennik nr 289-Z/68 — „Kamienne materiały drogo
we”, wraz z późniejszymi zmianami.
Przy sprzedaży artykułów objętych obowiązującym cen
nikiem stosuje się odpowiednie przepisy:
Zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie
warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie
krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej
(Μ. P. nr 57, poz. 276 z 1966 r. oraz Μ. P. nr 6/67, poz. 29).
Szczegółowych informacji w sprawie dostaw wyrobów ka
miennych (znaków geodezyjnych) i warunków zamówień
udziela Biuro Sprzedaży i Koordynacji Dostaw Eksporto
wych przy Zjednoczeniu Przemysłu Kamienia Budowlanego
w Krakowie (ul. K. Morawskiego 5 — skrót telegraficzny
„Kamień-Kraków”).
W przypadku zamówienia artykułów nietypowych, do za
mówienia powinna być załączona szczegółowa dokumen
tacja techniczna (rysunki techniczne, wymiary, szablony,
modele itp.), umożliwiająca producentowi wykonanie za
mówionego artykułu (elementu), w oparciu o warunki tech
niczne uzgodnione pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,
na przykład według tablicy 1, WT-l/Strzegom/67.
Zamówienie na artykuły nietypowe oraz na usługi, zwią
zane z obróką geodezyjnych elementów kamiennych według
obowiązujących norm, należy składać na 90 dni przed ter
minem dostawy (to jest z kwartalnym wyprzedzeniem).
Artykuły (elementy kamienne) objęte obowiązującymi
normami i aktualnym cennikiem wykonywane są z niżej
wymienionych krajowych surowców skalnych, o następu
jących uśrednionych cechach fizycznych (tablica 2).
Tablica 2

Lp.

Nazwa
surowca

1

Granitsjenit
Andezyt
Piaskow'iec
Dolomit

2
3
4

Ciężar
objętościowy

Mg/m’

Wytrzy
małość
na ściskanie
kG∕cm,

ścieralność
na tarczy
Boehmego
cm

2,61-2,75
2,61
2,27
2,28

1242-1385
1165
692
756

0,17-0,24
0,25
0,81
0,88

Nasiąkłiwość Odporność
wodą
na za
mrażanie
cykl
w %

<0,5
^1,2
≤3,0
≤2,0

25

21

Ceny zawarte w cenniku obowiązują na elementy ka
mienne (artykuły) wytwarzane przez jednostki państwowe
objęte planem centralnym i terenowym.
Przy odbiorze elementów kamiennych (objętych cenni
kiem) obowiązują polskie normy branżowe. Natomiast w
odniesieniu do artykułów, dla których norm nie ustanowio
no, obowiązują ustalone (dwustronnie) warunki techniczne.
Ceny wyliczone według zasad podanych w cenniku są
zaokrąglone w sposób następujący:

— dla cen zbytu (składowych i hurtowych) — w sposób
określony zarządzeniem nr 60/65 Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Cen z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie
wytycznych dotyczących opracowania projektów nowych
cenników artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych
oraz projektu zmian tych cenników (Biuletyn Cen nr 7,
ροζ. 121a),
— dla cen detalicznych w sposób określony zarządzeniem
nr 214/61 Państwowej Komisji Cen z dnia 12 czerwca 1962 r.
w sprawie obowiązku stosowania zaokrągleń cen przy usta
laniu cen detalicznych artykułów będących przedmiotem
obrotu rynkowego (Biuletyn Państwowej Komisji Cen nr 21,
poz. 369).
Ponadto przepisy dodatkowe w zakresie artykułów do
starczanych na rynek „franco stacja przeznaczenia” obej
mują koszty związane z załadowaniem i przewozem ładun
ku zwyczajną pełnowagonową przesyłką kolejową do stacji
kolejowej wskazanej przez kupującego.
Kupujący, który żąda innego rodzaju przesyłki lub prze
wozu innymi środkami transportu, ponosi różnicę kosztów
przewozu.

Jeżeli strony przewidziały w umowie odbiór towaru z za
kładu produkującego, sprzedawca udziela kupującemu bo
nifikaty od cen zbytu, w wysokości kosztów transportu
zwykłą pełnowagonową przesyłką kolejową do stacji prze
znaczenia.
Ceny hurtowe tworzy się przez doliczenie do cen zbytu
rachunkiem „w stu” obowiązującej marży hurtowej.
Przez ceny hurtowe rozumie się „franco środek transpor
tu dostarczony przez kupującego do składu hurtowego”.
Oznacza to, że koszty za załadowanie towaru na środek
transportowy ponosi sprzedawca.
W przypadku, gdy artykuły znaków geodezyjnych, sprze
dawane są jednostkom nieuprawnionym do zakupów po
cenach zaopatrzeniowych, ceny detaliczne tych artykułów
tworzy się przez doliczenie do cen hurtowych, rachunkiem
„w stu” — obowiązującej marży detalicznej.
Przez ceny detaliczne rozumie się „loco punkt sprzedaży
detalicznej”. Oznacza to, że koszty załadowania towaru na
środek transportu ponosi kupujący.

MIROSŁAW ŻAK
Mikołów

Nowości targowe - Lipsk 1971
Wiosenne Targi Lipskie 1971 przyniosły jak co roku
przeogromnie rozległy tematycznie wachlarz ekspozycji.
Wystawcy z kilkudziesięciu krajów eksponowali swe urzą
dzenia obejmujące wszystkie dziedziny techniki. Niełatwo
było wyłowić z tego ogromu to, co może być przydatne dla
nas geodetów i co stanowi dalszy krok w rozwoju naszej
specjalności.
Spośród tych ciekawych rozwiązań, które wzbudziły mo
je osobiste zainteresowanie i które chciałbym niżej krótko
przedstawić — na pierwszym miejscu postawiłbym system
laserowy do obsługi deskowania ślizgowego przy wznosze
niu chłodni kominowych. System ten opracowany został
przez Niemiecką Akademię Budownictwa (Deutsche Bau
akademie zu Berlin).
Jak wiadomo budownictwo wysokościowe zdecydowanie
nastawiło się na rozwój systemów ślizgowych. Przejście od
systemu deskowania przestawnego na nowoczesne ślizgi
czeka i polskie budownictwo, które ciągle jeszcze przy
wznoszeniu wysokich kominów i chłodni o zmiennym prze
kroju posługuje się metodą tradycyjną. Z punktu widzenia
geodety sprawującego obsługę wznoszenia, metoda desko
wania przestawnego jest z pewnością znacznie wygodniej
sza. Deskowanie podnoszone jest bowiem jednym skokiem
na kolejną wysokość roboczą, co pozwala na spokojną ob
sługę geodezyjną każdego cyklu. Polega ona na przeniesie
niu punktu głównego, realizacji aktualnego promienia, wy
tyczeniu urządzeń oraz kontroli zachowania kierunku
i kształtu wykonywanego uprzednio odcinka powłoki bu
dowli.
W przypadku deskowania ślizgowego możliwość ta nie
istnieje, gdyż deskowanie znajduje się w nieustannym po
wolnym ruchu ku górze. I tu jednak z nie mniejszą skru
pulatnością należy czuwać nad prawidłowością realizacji
pionowego kierunku wznoszenia budowli jak i nad utrzy
mywaniem jej projektowego kształtu.
Obsługa ślizgu jest tym bardziej uciążliwa, że nie stosuje
się tu zupełnie rusztowania wewnętrznego, co uniemożliwia
geodecie pracę w osi budowli na aktualnej wysokości ro
boczej.
W związku z tym obsługa geodezyjna wznoszenia chłod
ni kominowych była do tej pory niesłychanie mozolna.
Polegała ona na:
a) wytyczeniu i Zastabilizowaniu na powierzchni płyty ba
senu kilkuset punktów uszeregowanych w kilku promie
niach (rys. 1);

b) Zastabilizowaniu na deskowaniu ślizgowym łat odczy
towych, które z leżącym pod każdą z nich rzędem punktów
tworzą jedną płaszczyznę;
c) wykonywaniu odczytów z łat za pomocą picnowników
optycznych ustawianych na punktach basenu chłodni.
Na deskowaniu powinno się znajdować minimum 16
punktów, położenie których musi być sprawdzane przynaj
mniej co 6 godzin pracy ślizgu. Rzecz prosta seria pomia
rów wymaga obsłużenia wszystkich 16 punktów. Ponieważ
nawet przy zastosowaniu dwóch pionowników jest to kwe
stia około 60 minut, prace deskowania trzeba było na ten
czas zatrzymywać. Wymagały tego również względy bezpie
czeństwa. Biorąc pod uwagę, że przy pracy tej zatrudnio
nych jest na jednej zmianie około 60 ludzi, jest to strata
bardzo poważna.
Nowy system kontroli wznoszenia wprowadza istotną
zmianę polegającą na zastosowaniu jednego centralnego
stanowiska odczytowego. Na płycie basenu chłodni Stabili-

Rys. 1

zuje się na wysokości instrumentu odczytowego 24 urządze
nia, zadanie których polega na odchylaniu poziomego pro
mienia świetlnego. Kąt odchylenia jest tak dobrany, by
w całym okresie wznoszenia chłodni łata odczytowa, zain
stalowana jak w poprzedniej metodzie na deskowaniu śliz
gowym, znajdowała się w polu widzenia urządzenia odczy
towego (rys. 2).
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Generatorem światła jest laser gazowy.
Sprawdzanie prawidłowości wznoszenia chłodni polega
więc na wykonaniu z jednego stanowiska 24 odczytów z łat
rozmieszczonych na obwodzie deskowania, co pochłania już
tylko 20 minut czasu i wymaga zaledwie jednej osoby do
obsługi. Zatrzymywanie ślizgu nie jest przy tym niezbędne.
Równolegle opracowano system pełnej automatyzacji ste
rowania ślizgiem. Na łatach umieszcza się wówczas odbior
niki, które przekazują położenie promienia do urządzenia
rejestrującego, skąd z kolei możliwe jest przekazanie da
nych do maszyny liczącej, która może dokonać porówna
nia pomierzonych i projektowanych wielkości promienia
dla danej wysokości budowli i może podać odpowiednie

nosi 0,2 sekundy, więc instrument można stosować również
do pomiaru położenia ruchomych celów przesuwających
się z szybkością kątową do 3o∕sek. Odległość czasowa
koincydencji koła poziomego i pionowego wynosi przy
tym zaledwie 0,07 sek. Instrument wyposażono również
w bęben umożliwiający zarejestrowanie 8-bitowej infor
macji o stanowisku i celu.
Na pełne wyposażenie połowę składa się oprócz instru
mentu elektroniczne urządzenie wspomagające, którego od
ległość od teodolitu nie może być większa niż 5 m, a dziur
karka oddalona o maksimum 40 m. Rzecz prosta dane po
łowę przekazane być mogą za pomocą łączności teleksowej
do centrali dla przetworzenia lub, jeśli pozwala na to pro
gram, wprost maszynie liczącej.
Fabrycznie określony średni błąd pomiaru kierunku wy
nosi ± 1,5" dla koła poziomego oraz ± 2,5" dla koła piono
wego. Powiększenie lunety 32× względnie 40×.
Zakres zastosowania teodolitu jest bardzo duży, obejmu
jący wszystkie rodzaje prac geodezyjnych, ale szczególnie
przydatny w pracach, gdzie na jednym stanowisku doko
nuje się obserwacji kierunków do licznych celów. A więc
przede wszystkim w triangulacji i pomiarach odkształceń.
Wielkie znaczenie ma wspomniana już zdolność reje
stracji położenia celów ruchomych. Wystarczy bowiem pro

Rys. 3

rozkazy do układu sterującego urządzeniem ślizgowym.
Według danych (z prospektu) dokładność wyznaczenia korektur ślizgu wynosi:
— do 150 m wysokości budowli ± 5 mm
— od 150 do 300 m wysokości budowli ±10 mm
System pionowania zastrzeżony jest patentem, a ekspozy
cja targowa potraktowana była jako oferta licencyjna.
Drugim, godnym uwagi urządzeniem, eksponowanym tym
razem przez firmę węgierską MOM, był gotowy już do se
ryjnej produkcji teodolit kodujący KO-Bl. Teodolit ten
spełnia wreszcie solidarne marzenia wszystkich obserwato
rów, by najbardziej żmudną czynność, jaką jest wykonywa
nie i protokołowanie odczytów, powierzyć automatowi.
Konstruktorzy tego urządzenia wyszli z założenia, że celem
głównym, któremu warto poświęcić i koszty i wysiłek,
jest skrócenie czasu pośredniego między wykonaniem od
czytu a przekazaniem gotowego produktu w postaci na
przykład opracowania graficznego. Kodujący teodolit miał
więc stworzyć możliwość automatycznej rejestracji danych,
a następnie dalszego ich opracowania i przetworzenia. Za
danie to spełnia wspomniany KO-Bl, który dokonuje re
jestracji odczytów koła poziomego i pionowego na taśmie
dziurkowanej. Po nastawieniu lunety na cel następuje
(w zależności od żądanej dokładności) rejestracja 3, 5,
względnie 7 koincydencji obydwu kół podziałowych. Po
nieważ odległość czasu dwóch kolejnych koincydencji wy
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wadzić cel w lunecie, by w odstępach 0,2 sekundy rejestro
wane było jego położenie kątowe. Wytwórnia podaje cie
kawe wykorzystanie tej możliwości przy legalizacji urzą
dzeń radiolokacyjnych sterujących lądowaniem samolotów
na lotniskach. Zastosowanie teodolitów kodujących do ob
serwacji kierunku przemieszczania się lądujących samolo
tów daje daleko idące możliwości porównania faktycznego
kierunku lotu z wynikami namiarów elektronicznych urzą
dzeń sterujących.
Niewątpliwą wadą urządzenia jest jego duży ciężar i zna
czne rozmiary. Sam instrument waży bowiem 12,5 kG, a je
go urządzenie wspomagające 13,5 kG.
Bardzo interesujący jest również precyzyjny niwelator
automatyczny tej firmy Ni-A3, który według danych fa
brycznych pozwala uzyskiwać średni błąd kilometra ciągu
± 0,2 mm, co czyni go przydatnym tak do wszystkich klas
niwelacji, jak i do najbardziej precyzyjnych prac inży
nierskich. Niwelator ten cechuje wiele ciekawych rozwią
zań konstrukcyjnych, dzięki czemu odbiega on kształtem
od dotychczasowych sylwetek instrumentów. Rolę kom
pensatora spełnia zwierciadło zawieszone na fizycznym
wahadle całkowicie nieczułym na zmiany temperatury i si
ły ciężkości. Rolę soczewki ogniskującej spełnia para prze
suwanych zwierciadeł, a krzyż nitek naniesiony został na
jeden z elementów soczewkowych obiektywu, co gwaran
tuje niezmienność położenia osi celowej.
Wymienne okulary pozwalają uzyskiwać 30-, 40- lub
50-krotne powiększenie lunety.
Nowością firmy Zeiss jest przede wszystkim zupełnie no
wa konstrukcja znanego teodolitu THEO 010. Charaktery
styczna luneta o Zwierciedlanym obiektywie została wyeli
minowana, przez co instrument zyskał na zwartości i lek
kości (lżejszy o 500 G od poprzedniego modelu). Również
system odczytowy uległ zmianie, zwalniając obserwatora
od liczenia interwałów 10-minutowych.

Bardzo interesujące są również zmiany w dziedzinie, któ
ra jest najbardziej oporna na nowinki z racji wieloletniej
tradycji i przyzwyczajeń. Chodzi tu o rozwiązanie systemu
śrub zacisku i ruchu leniwego. W nowej konstrukcji wszyst
kie te czynności wykonuje się nie tylko jedną ręką, ale i w
jednym jej ułożeniu, co najlepiej tłumaczy schemat (rys. 3).
Na Wiosennych Targach — Lipsk 71 eksponowano przy
gotowane do seryjnej produkcji modele instrumentów
THEO OlOA, THEO 020A i DAHLTA OlOA, w których za
stosowano wymieniony wyżej system zaciskowy i ruchu
leniwego.
Wreszcie uwagę zwracała również bardzo poręczna i wy
dajna termokopiarka PENTACOP 100 (NRD), pozwalająca
na wykonywanie kopii z wszelkiego rodzaju dokumentów

(również nieprzeźroczystych) w formacie A4. Kopiarka pra
cuje na zasadzie wykorzystywania termicznej czułości pa
pieru służącego do kopiowania. Oryginał w różnym stop
niu absorbuje ciepło wysyłane w modelu PENTACOP 100
przez infraczerwony promiennik halogenowy; bardziej na
grzane miejsca czarne (druk, rysunek) wywołują zaczer
nienie dolegającego papieru kopiującego.
Choć urządzenia tego typu są dość znane, demonstrowa
ny model wyróżnia się znikomymi rozmiarami (wielkość
małej walizkowej maszyny do pisania) i dużą szybkością
powielania (1 odbitka co 4 sekundy).
Te cechy czynią urządzenie wielce przydatnym dla każdej
pracowni, biura czy przedsiębiorstwa.

„III Dni Geodezji i Kartografii na 40 MTP"
— Konferencja specjalistyczna
W dniach 17, 18 i 19 czerwca 1971 r.,
w okresie trwania 40 Międzynarodo
wych Targów Poznańskich, staraniem
Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, odbyła się konfe
rencja specjalistyczna ,,IH Dni Geo
dezji i Kartografii na 40 MTP”.
Konferencja odbyła się w Auli Tech
nikum Handlowego w Poznaniu, przy
ul. Śniadeckich 54/58.
Po otwarciu obrad zostały wygło
szone następujące referaty:
— Referat krajowy pt. Geodezja i
kartografia oraz dziedziny pokrewne
na 40 MTP — wygłosił mgr inź. Ta
deusz Bychawski.
— Referat zagraniczny pt. Geodimetr laserowy Model 8” — wygłosił
przedstawiciel firmy AGA (Szwecja) —
Ragnar Scholdstrom.
Następnie nastąpiło otwarcie i zwie
dzanie wystawy pt. „Giełda projektów
wynalazczych w dziedzinie geodezji i
kartografii” oraz „Wystawa literatury
firmowej” (w Sali Konferencyjnej Wo
jewódzkiego Biura Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Poznaniu, przy ulicy
Kościuszki 95).
Tegoż dnia uczestnicy konferencji
zwiedzili krajową i zagraniczną ekspo
zycję na stoiskach MTP.
Drugiego dnia obrad wygłoszone zo
stały następujące referaty:
— Referat zagraniczny „Nowe in
strumenty geodezyjne” — wygłosił

przedstawiciel firmy MOM (Buda
peszt) dypl. inż. Andreas Tarosafalvi.
— Referat krajowy „Zdalne pomia
ry deformacji obiektów stacjonarnych
niwelatorem hydrostatycznym” — wy
głosił doc. dr hab. inż. Józef Wędzony
(AGH — Kraków).
— Referat krajowy „Tranzystorowy
wykrywacz instalacji podziemnych typ
LR-1” — wygłosił mgr inź. Jerzy Rodzynkiewicz (Instytut Geodezji —
AGH — Kraków).
— Referat zagraniczny „Budowa i
działanie tachymetrów elektronicznych
SM 11 i Reg Elta 14” — wygłosił inż.
Karlheinz Vogel przedstawiciel fir
my OPTON Feintechnik-Oberkochen
(NRF).
— Referat
krajowy
„Automat
KART-2” — wygłosił mgr inż. Witold
Gedymin (Instytut Geodezji i Karto
grafii — Warszawa).
— Referat krajowy „Zawieszenie do
przymiarów drutowych i wstęgowych,
stosowanych do przymiarów długościo
wych” — wygłosił mgr inż. Jan Magdziarz (Katedra Geodezji Politechniki
Śląskiej w Gliwicach).
W tym dniu miało też miejsce zwie
dzanie „Giełdy projektów wynalaz
czych” i „Wystawy literatury firmo
wej”.
W godzinach popołudniowych odbył
się w plenerze grupowy pokaz pracy
geodimetrem laserowym Model 8 fir
my AGA — Szwecja.

Trzeciego dnia obrad wygłoszone zo
stały następujące referaty:
— Referat krajowy „Zastosowanie
dalmierzy produkcji polskiej w pra
cach geodezyjnych” — wygłosiła mgr
inź. Zofia Majdanowa (Instytut Geo
dezji i Kartografii — Warszawa).
— Referat krajowy „Przegląd prac
naukowych i wdrożeniowych Zakładu
Geodezji Gospodarczej IGiK, mających
na celu zaspokojenie potrzeb przemy
słu” — wygłosiła mgr inż. Stefania
Pachelska (Instytut Geodezji i Kar
tografii — Warszawa).
— Referat krajowy „Metody sporzą
dzania i reprodukcji map Wielkoskalowych” — napisany przez mgr inż.
Lecha Brokmana i mgr inź. Tomasza
Maciejewskiego (Departament Urzą
dzeń Rolnych Ministerstwa Rolni
ctwa — Warszawa).
— Referat zagraniczny „Folie polie
strowe do kreśleń i reprodukcji w
kartografii i w kreślarniach” — napi
sany przez Rolfa Grtinewalda i Klausa
Heinena (z firmy KALLE AG —
Wiesbaden — NRF).
— Referat krajowy „O mechanicz
nym projektowaniu działek” — napi
sany przez mgr inź. Jana Kobylań
skiego i mgr inż. Jana Kicińskiego
(Woj. Biuro Geodezji i UR — Lublin).
— Referat krajowy „Farby wodne
dla kolorowania map” — wygłosił
Zbigniew Turzański (WBGiUR —
Opole).

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 ÏI
wojny światowej,
— wykaz strat polskiego środowiska
mierniczego w okresie 1939—1945,
— działalność Stowarzyszenia 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.
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EUGENIUSZ BEREZOWSKI

UKD 528.92-Laska

Waclaw Laska (1862-1943) - szkic biograficzny
Z uwagi na to, że postać prof. Laski jest mało znana
obecnemu pokoleniu geodetów polskich, najlepiej będzie
jego krótką biografię rozpocząć od wyjaśnienia na wstępie
kim On był i czym zasłużył sobie na poczesne miejsce w
naszej literaturze technicznej.
Według najbardziej miarodajnego źródła, to jest Czeskiej
Encyklopedii z 1929 roku; dr fil. Vaclav Laska, urodzony
w dniu 24 sierpnia 1862 roku w Pradze, był czeskim astro
nomem, a według tejże encyklopedii z 1964 roku — czeskim
matematykiem, astronomem, geofizykiem i geodetą. Nie
wątpliwie reprezentuje on postać uczonego w rzadko spo
tykanej dużej ilości dyscyplin naukowych, przy czym auto
rytet światowy zjednały mu prace naukowo-badawcze
z dziedziny sejsmologii. Poza astronomią i matematyką,
ten. niezwykle pracowity uczony zajmował się geodezją
(łącznie z fotogrametrią), geofizyką, a szczególnie sejsmo
logią. fizyką kosmiczną, geografią matematyczną, hydrolo
gią i meteorologia. Rozliczne prace naukowe pisał i wy
dawał w języku czeskim, polskim i niemieckim.
Zasługi prof. Laski dla polskiej geodezji nie ograniczają
się tylko do wydania w naszym języku dwóch bardzo po
trzebnych w tvm czasie podręczników to jest: „Astronomii
sferycznej i Geodezji wyższej” (1899 i 1901) oraz ,.Mier
nictwa” (1903 r.); za bardzo cenne uznać również należy
zbieranie wszelkich przekazów dotyczących historii geodezji
polskiej, w wyniku czego opublikował w 1907 roku, w po
ważnym czasopiśmie wiedeńskim (österreichische Zeit
schrift für Vermessungswesen nr 7—10) własne opraeowa-

Rys. 1. TachImetr redukcyjny projektu prof. W. Laski
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nie pt. „Zur Geschichte der praktischen Geometrie in Po
len” (Przyczynek do historii miernictwa w Polsce), obej
mujące czasy najdawniejsze do końca XVII wieku. Po
nadto duplikat tej pracy wydał własnym nakładem we
Lwowie V/ tym samym roku. Jest to wprawdzie niewielka,
bo składająca się zaledwie z 8 stron druku publikacja, ale
zawiera między innymi szereg nieznanych informacji i prze
kazów, zebranych przez samego autora, a ponadto stosun
kowo duży zestaw materiałów źródłowych do historii geo
dezji zarówno polskich jak i zagranicznych.
W publikacji tej Laska wypowiada się z uznaniem o pol
skim dorobku naukowym w dawnych czasach oraz wska
zuje na doskonałe prace F. Kucharzewskiego, A. Birkenmajera, T. Żebrowskiego i J. N. Frankego, ale jednocześnie
zwraca uwagę na to, że prace te są rozsypane po różnych
czasopismach, a ponadto większość z nich została napisana
w języku polskim, przez co są mało dostępne dla obcokra
jowców. Aby te wszystkie wymienione prace włączyć do
powszechnej historii nauki napisał on ten treściwy przy
czynek do historii polskiej geodezji, co zresztą na samym
wstępie podkreśla. Wszystko to świadczy niewątpliwie
o szczególnie pozytywnym stosunku prof. Laski do pol
skości i można mu przypisać zasłużone miano orędownika
historii polskiej geodezji.
Podobnie rzecz się przedstawia w dziedzinie sejsmologii,
gdzie jego praca wydana w Wiedniu w 1902 roku pt. „Die
Erdbeben Polens. Des historischen Theiles I Abtheilung'
*
(Trzęsienia ziemi w Polsce. I rozdział części historycznej)
zawiera cenne przekazy w tej materii począwszy od IOOOr.,
a więc stanowi bardzo przydatny materiał źródłowy dla
polskich geofizyków i sejsmologów.
Odnośnie do historii geodezji należy jeszcze dodać, że
krótki przegląd prac polskich badaczy nad historią nauk
matematycznych (łącznie z geodezją) podał S. Dickstein w
1889 r. (Enestronfs Bibliot. Math. s. 43) i dopiero Laska
w 1907 roku poszerzył w pewnym stopniu tę problematykę.
Ponieważ wzmiankowana jego praca z zakresu historii mier
nictwa w Polsce stanowiła jedyny ogólny zbiór wiadomości
w tym przedmiocie do czasu wydania w 1927 roku w War
szawie broszurki pt. „Piśmiennictwo miernicze polskie” Fe
liksa Kucharzewskiego (jako uzupełniona odbitka artyku
łów z Przeglądu Mierniczego), a zatem zasługuje ona na
opublikowanie w całości w języku polskim z dodaniem
odpowiednich komentarzy, albo na szczegółowe omówienie,
co jedno i drugie wykracza poza ramy szkicu biograficz
nego.
Wracając do zasadniczego tematu, nakreślimy z kolei
krótki przebieg kariery naukowo-dydaktycznej prof. Laski.
Od 1890 roku jest on asystentem astronomii i zarazem
docentem geodezji wyższej na Politechnice w Pradze; w
1896 roku otrzymuje nominację na profesora nadzwyczaj
nego astronomii i geodezji wyższej Szkoły Politechnicznej
(Politechniki) we Lwowie z jednoczesnym pełnieniem obo
wiązków kierownika miejscowego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego i sejsmicznego. Od 1897 roku
nracuje równocześnie w charakterze docenta astronomii na
Uniwersytecie Lwow,skim, który po 1871 roku działał jako
uczelnia polska. W roku akademickim 1907/8 prof. Laska
został wybrany rektorem Szkoły Politechnicznej we Lwo
wie, którego to stanowiska nie przyjął na skutek niezado

walającego stanu zdrowia. Począwszy od 1911 roku obej
muje On stanowisko profesora matematyki na Uniwersy
tecie Karola w Pradze, następnie od 1920 roku jest pierw
szym dyrektorem założonego przez siebie Państwowego In
stytutu Geofizycznego, piastując godność członka Czeskiej
Akademii Nauk im. Masaryka.
Należy dodać, że inż. Wł. Wojtan, na łamach Czasopisma
Technicznego (Lwów — 1906 r.) zamieścił artykuł pt. Tachimetr uniwersalnjr prof. Laski, a inż. Fr. Ulkowski na
pisał rozprawkę — O dwóch nomogramach tachimetrycznycħ prof. Laski (Warszawa 1906 r.). Obie te prace oma
wiają szęzegółowo nowatorskie projekty w zakresie tachimetrii tego wszechstronnie utalentowanego naukowca.
Ponieważ szczegółowe wyjaśnienie założeń teoretycznych
i zasad działania „tacheometru własnego pomysłu Laski”
zabrałoby nazbyt dużo czasu, dlatego ograniczymy się do
samej istoty i użyteczności wynalazku.
Ten nowy typ tachimetru wyprodukowała firma Rost
w Wiedniu, w 1904 roku (na jego spodarce widnieje napis
„Patent Laska-Rost”); pierwsza próba działania nowego in
strumentu odbyła się w listopadzie tegoż roku, a ostatnia
w Iipcu 1905 roku, przy czym obserwacje prowadzili sam
wynalazca i inż. S. Widt. Jest to tepdolit z krytym Iimbusem, którego luneta została wj’posażona w dodatkową so
czewkę analaktyczną; koło poziome posiada podział a 10'
oraz jeden tylko noniusz lub mikroskop o maksymalnej
dokładności odczytu ±15" — koło pionowe posiada podział
normalny a 20', przy dokładności odczytu ±1' oraz dodat
kowy, służący wyłącznie do dokładniejszego określania róż
nicy wysokości według metody prof. Laski. W okular lunety
wmontowano poziomą nitkę ruchomą (oprócz stałego krzy
ża nitek) i służąc>' do jej przesuwania tak zwany filarkowj'
mikrometr z bębenkiem o podziale na 10 części, a ponadto
przy jednym wsporniku lunety urządzenie z tak zwanym
drążkiem do jej podnoszenia lub opuszczania o stałą wiel
kość kąta pionowego.
W ten sposób przekonstruowany teodolit mógł służyć
jako tachimetr zwykły lub jako częściowo zmechanizowany
(przy łacie ustawianej pionowo). W tym drugim przypad
ku określenie zredukowanej do poziomu odległości (D) oraz
różnicy wysokości (H) odbywało się w oparciu o następu
jące zależności:

D = 100 ∙ (f 1 — f2);

H = 100 · (b, — f1)

lub

H = D tg «
w których:

fi — odczyt na łacie z nitki stałej przed pochyleniem lu
nety (drążek w górze),
fa — odczyt na łacie z nitki stałej po pochyleniu lunety
(drążek w dole),
b2 — odczyt na łacie z nitki ruchomej po pochyleniu lunety.
Jak widać z pierwszych dwóch zależności stała mnoże
nia była jednakowa i wynosiła 100, na skutek czego dokład
ność pomiaru różnicy wysokości nie mogła być zupełnie za
dowalająca i dlatego prof. Laska zalecał, w przypadku po
trzeby większej dokładności oraz dla kontroli, posługiwać
się również trzecią zależnością, co znowu czyniło ten nowy
typ tachimetru w nazbyt małym stopniu autoredukcyjnym.
Ponieważ skonstruowany w 1901 roku w Niemczech auto. tachimetr Hammer-Fennela (diagramowy) był dok’adniejszy i ekonomiczniejszy (jeden odczyt z krzj’wej odległości
mnoży się przez 100, a z krzywej wysokości przez 20).
prawdopodobnie dlatego konstrukcja Laski nie mogła się
długo utrzymać w technice geodezyjnej pomimo oryginal
ności rozwiązania teoretycznego.
Z całości dorobku naukowego prof. Laski najbardziej in
teresują nas dwa podręczniki napisane w języku polskim,
to jest „Astronomia sferyczna” i ..Miernictwo”. W przed
mowie do pierwszego czytamy „ponieważ w literaturze pol
skiej brak jest nowszego podręcznika astronomii sferycznej
jako uzupełnienie wykładów w Szkole Politechnicznej...”
W wypowiedzi tej przebija troska autora o nasz interes na
rodowy.
Podręcznik został napisany językiem zwięzłym i popraw
nym; nazbyt ogólnie potraktowano Instrumentoznawstwo
i obserwacje astronomiczne, najpotrzebniejsze w pracach
geodezyjnych.

Drugi podręcznik „Miernictwo” zawiera dwie części (ze
szyty): I — Teoria błędów i rachunek wyrównawczy i II —
Teodolit i jego zastosowanie do zdjęć poligonalnych
z uwzględnieniem instrukcji katastralnej z 1887 roku.
W przedmowie autorzy podkreślają, że zeszyty nie są prze
znaczone dla początkujących i że ostatni z nich będzie za
wierał bogaty zbiór zadań z teorii i praktyki (prawdopo
dobnie nie został wydany). Jako zaletę tego podręcznika
należy uznać uzupełnienie prawie każdego wykładu przy
kładem liczbowym. Całość zawiera poza podstawami ra
chunku wyrównawczego, opis teodolitów i ich rektyfikacji,
metody pomiarów kątowych, zakładanie, pomiar i oblicza
nie (z wyrównaniem) siatek triangulacyjnych i poligono
wych z liniami pomiarowymi (sieci niezależne i dowiąza
ne), przy czym pomimo braku metod pomiarów sytuacyj
nych podane zostały sposoby sporządzania kosztorysów dla
pomiarów miejskich, łącznie z wykonaniem map. Podręcz
nik ten został dostosowany jednocześnie do użytku geo
metrów katastralnych, których starsze pokolenie pracowało
przeważnie na zdjęciach stolikowych.
Na marginesie warto odnotować parę ciekawostek z dzie
dziny terminologii i historii techniki geodezyjnej. Algo
rytm Gaussa nazywano wtedy „postępowaniem Gaussa”,
a „przyrządem uniwersalnym” — teodolit wyposażony w
libelę na lunecie i siatkę dalmierczą, gdyż „może Służyć
do poziomowania i jako odległownica” — obecnie teodolit-tachimetr. Azymuty liczono wtedy prawoskrętnie, ale nie
od północy tylko od południa (+X na południe, +Y na
zachód). W omówionym pokrótce podręczniku przy opisie
metod pomiaru kątów znajduje się charakterystyczny ustęp,
który przytoczymy w dosłownym brzmieniu. „Ważna no
tatka — pomiar tylko jednego kąta — należ>' bezwarun
kowo stosować metodę repetycyjną. Wyrabiane we Francji
teodolity mają tak zwaną kontrolną lunetę.· Jest ona stale
przytwierdzona do Iimbusa i służy do sprawdzania, czy on
się nie poruszył lub nie skręcił. Przj' teodolitach o rucho
mym Iimbusie jest taka kontrolna luneta bardzo potrzebna.
Zaszkodzić w każdym razie nie może — robione metodzie
repetycyjnej zarzuty odnoszą się właściwie do przyrządów
zużytych. Metoda sama jest idealna, Gauss mierzył swoje
kąty zawsze metodą repetycyjną”.
Na obronę tej, mogącej się dziś wydać nazbjrt teoretycz
nej wypowiedzi, trzeba przypomnieć, że ówczesne uwielbie
nie metody Tepetycyjnej wynikało z malej dokładności od
czytu wszelkiego typu instrumentów kątomierczych. Po
nieważ metoda ta może mieć zastosowanie tylko przy za
chowaniu zupełnej stabilności całego teodolitu w odpowied
nio długim okresie czasu, dlatego do upewnienia się o tym
służyła luneta kontrolna.
Wprawdzie autorytet Gaussa (1777—1855) był i jest po
wszechny, ale od jego czasów postęp techniczny w budowie
instrumentów geodezyjnych (szczególnie wj'posażenie ich
w mikroskopy odczytowe ze śrubami mikrometrycznymi)
spowodował ich udoskonalenie (na przełomie XIX i XX wie
ku pojawiły się teodolity 4-, a nawet 2-sekundowe), co
przyczyniło się do schyłku metody Tepetycyjnej, a następ
nie i do wyeliminowania lunet kontrolnych przy teodoli
tach; to jednak uszło jakoś uwadze autorów tego podręcz
nika.
Na zakończenie tej tematyki podręcznikowej należj’ do
dać, że w kilka lat później ukazały się dwie obszerniejsze
prace z geodezji, to jest:
1. Władysława Dzialdewicza „Miernictwo”, Kraków 1906 r.,
stron 368,
2. Wiktora Ehrenfeuchta „Miernictwo”, Warszawa 1907 r.,
stron 239.

*
W całokształcie dorobku naukowego prof. Wacława Laski
(liczącego ponad 20 podręczników Iub większych prac)
na naszą uwagę zasługuje przede wszystkim okres „lwo
wski”, to jest jego działalność naukowo-dydaktyczna w la
tach od 1895 do 1909. W tym 14-letnim okresie czasu zaj
mował się najwięcej astronomią i geodezją, wywierając
przemożny wpływ na kształcenie polskich inżynierów
i techników.
Po powrocie znakomitego profesora do rodzinnej Pragi
prjrnat w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie geo
dezji na Politechnice Lwowskiej przejmuje jej ówczesny
adiunkt — przedstawiciel młodszego pokolenia — dr inż.
Kasper Weigel.
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Z SYCIA OSGMIZACiI
WBGiUR w Gdańsku — zakładem
pracy socjalistycznej
W dniu 2 marca 1971 r., w Sali Her
bowej PWRN w Gdańsku, odbyła się
uroczysta doroczna narada wojewódz
kiej służby geodezyjno-urządzeniowej.
Referat okolicznościowy o wykonaniu
przez tę służbę zadań w minionej
5-latce, z uwzględnieniem 1970 roku
oraz wytyczne do realizacji zadań na
1971 r„ wygłosił dyrektor WBGiUR,
mgr inż. Jerzy Stawowski. Charakte
ryzując dorobek WBGiUR podkreślił
wykonanie poszczególnych asortymen
tów robót takich jak:
— scalenie i wymiany gruntów na
104 obiektach, o łącznej powierzchni
45 900 ha,
— pomiary aktualizacyjne gruntów
PGR na 380 obiektach, o łącznej po
wierzchni 102 000 ha,
— pomiary i sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych dla budow
nictwa rolniczego na 532 obiektach, o
łącznej powierzchni 3780 ha,
— pomiary tras dla projektów wo
dociągów wiejskich dla 76 obiektów,
o łącznej długości 198 km,
— opracowanie projektów gospodar
czego urządzenia rolniczych spółdzielni
produkcyjnych dla 33 spółdzielni, o
łącznej powierzchni 9700 ha,
— opracowanie map glebowo-rolniczych dla 9 powiatów, o łącznej po
wierzchni 503 392 ha, co stanowi 66o∕o
powierzchni województwa,
— opracowanie klasyfikacji na grun
tach Pomelioracyjnych na obszarze
25 524 ha oraz inne prace geodezyjne.
W latach 1966—1970 na założony
plan 1 622 880 punktów obliczeniowych
WBGiUR łącznie z PBGiUR wykonało
1 845 845 punktów obliczeniowych, to
jest 113% planu, w tym za 1970 r.,
na założony plan 3⅞ 000 punktów ob
liczeniowych wykonano 367 808, to jest
108,1% planu; udział PBGiUR wynosi
130 465 punktów, to jest 114,6% planu
rocznego przewidzianego dla PBGiUR.
Wykonanie zarówno planu punkto
wego i rzeczowego, jak również stały
wzrost wydajności pracy jest nie
wątpliwie zasługą pełnego zaangażo
wania się załogi w wykonywanie za
dań, jak i właściwej organizacji pracy.
Do osiągnięć tych przyczyniły się w
dużym stopniu inwestycje (zakup no
woczesnych instrumentów geodezyj
nych, jak tachimetry autoredukcyjne,
niwelatory, aparat fotoreprodukcyjny
„MERKUR II” i inne).
W 1970 r. WBGiUR obciążone było
dodatkowo pracami zleconymi przez
PWRN w Gdańsku, związanymi z
opracowaniem projektu nowego lotni
ska cywilnego w Rębiechowie, wyko
nano:
— pomiar sytuacyjno-wysokościowy
na obszarze ca 900 ha,
— mapę w skali 1 : 2000,
— opracowanie założeń gospodarczo-przestrzennych dla scalenia i porząd
kowania rozłogów gruntów w rejonie
lotniska.
W roku bieżącym kontynuowane bę
dą prace:
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— .niwelacja siatkowa pola wzlotów,
— inne pomiary związane z rozmie
szczeniem urządzeń,
W 1970 r. nadzór WBGiUR wykonał
w czynie społecznym prace na terenie
przyszłego lotniska wartości 31 043 zł,
a wykonawcy — na sumę 11 370 zł.
Jedną z podstaw osiąganych sukce
sów produkcyjnych jak i współzawod
nictwa ogólnokrajowego WBGiUR by
ło współzawodnictwo wewnątrzzakła
dowe, podjęte przez powstałe brygady
pracy socjalistycznej:
— współzawodnictwo pomiędzy po
wiatowymi biurami geodezji i urzą
dzeń rolnych,
— podejmowanie czynów społecz
nych i wykonanie ich przez wszystkich
pracowników, wartość których wyno
si:
w 1968 r. — 81 164 zł,
w 1969 r. — 101 126 zł,
w 1970 r. — 82 440 zł.
Osiągnięcia te są tym cenniejsze, że
powstały dzięki wysiłkowi odmłodzo
nej niemal o 100% załogi i prowadzo
ne były łącznie z jej doszkalaniem.
Podkreślić należy wkład pracy po
wiatowych biur geodezji i urządzeń
rolnych, zwłaszcza w zakresie:
— ewidencji gruntów,
— prawidłowego zagospodarowania
gruntami PFZ,
— scalenia i wymiany gruntów,
— wykonawstwa prac na książkę za
mówień,
— ochrony użytków rolnych,
— wyznaczenia i podziałów terenów
budowlanych.
PBGiUR: Nowy Dwór Gdański,
Pruszcz Gdański i Elbląg utworzyły
brygady pracy socjalistycznej, ponadto
wszystkie biura powiatowe wykonały
dla uczczenia rocznic państwowych
czyny społeczne o wartości:
— w 1968 r. — 146 869 zł,
— w 1969 r. — 225 173 zł,
— w 1970 r. — 332 420 zł.
Na zakończenie referatu omówione zo
stały zasadnicze zadania do wykona
nia w nowej 5-latce, w zakresie go
spodarki ziemią.
Przewodniczący Rady Oddziałowej
ZZPR przy WBGiUR, mgr inż. T. Czer
niakowski zreferował wyniki socjali
stycznego współzawodnictwa pracy,
ocenione przez Komisję Współzawod
nictwa, podkreślając wysoką wydaj
ność pracy, zmniejszenie kosztów pro
dukcji, wykonanie zobowiązań i czy
nów społecznych, zmierzających do
uzyskania zaszczytnego tytułu „Zakła
du pracy socjalistycznej”.
Przedstawiciel
Zarządu
Okręgu
ZZPR, tow. Stawicki wręczył propo
rzec i dyplom uznania przyznane przez
Zarząd Główny ZZPR i dyplomy Za
rządu Okręgu ZZPR i KW ZMW, na
ręce dyrektora J. Stawowskiego i prze
wodniczącego Rady Oddziałowej ZZPR
T. Czerniakowskiego, składając jedno
cześnie serdeczne gratulacje i wyrazy

uznania dla wysiłku całej załogi z,
okazji uzyskania zaszczytnego tytułu.
Następnie towarzysze Stawicki i KoIuszko oraz dyr. J. Stawowski wręczy
li złote Odznalci „Brygady socjalistycz
nej” następującym geodetom: A. Ka
liszowi, W. Winklerowi, Μ. Bartczak,
H. Chludzińskiej, D. Czernielewskiej,
W. Pabis, B. Ramskiej, Z. Kołodziejo
wi.
Odznaki takie posiada już 37 pra
cowników biura, zorganizowanych w
6 brygadach pracy socjalistycznej.
Mgr inż. Μ. Szymański, Wicedyrekter Departamentu Urządzeń Rolnych
wręczył srebrne odznaki „Za zasługi
w dziedzinie geodezji i kartografii”
pracownikom PBGiUR: Zofii Chamczyk z Elbląga, Tadeuszowi Lorencowi
z Malborka, Telesforowi Zakrawaczowi z Kościerzyny.
Przewodniczący Koła Zakładowego
SGP, mgr inż. K. Chudzikiewicz ogło
sił wyniki wewnątrzzakładowego kon
kursu jakości robót geodezyjnych za
r. 1970, organizowanego przez dyrekcję,
Koło Zakładowe SGP i Radę Oddzia
łową
ZZPR,
działających
przy
WBGiUR.
I miejsce w zakresie prac scalenio
wych zajął geodeta z WBGiUR Jerzy
Jankowski,
I miejsce w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zajął geode
ta z WBGiUR — Wiesław Przywarski,
II i III miejsce — geodeta z
WBGiUR — inż. Igoi Tueki.
Wyróżnienie otrzymali geodeci: Eu
geniusz Krefft z WBGiUR, Roman
Kwaśniewski z PBGiUR w Stargar
dzie Gdańskim, Zygmunt Wądołowski
i Stanisław Targoński z PBGiUR w
Elblągu.
W zakresie pomiarów uzupełniają
cych 3 równorzędne nagrody przyzna
no pracownikom PBGiUR: Stanisławo
wi Targońskiemu, Zygmuntowi Gronackiemu i Eugeniuszowi Wachnikowi ze Stargardu Gdańskiego. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplo
my uznania i nagrody rzeczowe.
W dyskusji, jaka się wywiązała, po
ruszono szereg spraw i zgłoszono wnio
ski dotyczące zwiększenlh wydajności
pracy, warunków socjalno-bytowych
w terenie, organizacji pracy, zagad
nień scaleniowych, terenów budowla
nych i in., które łącznie z wnioskami
zgłoszonymi na zebraniu ogólnym
członków ZZPR będą rozpatrywane
i załatwiane przez dyrekcję, biura, Ra
dę Oddziałową ZZPR i Kolo Zakłado
we SGP.
Na zakończenie dyr J. Stawowski za
apelował do załogi o utrzymanie do
tychczasowych osiągnięć i zdobyczy
i jeszcze większą mobilizację sił i wy
dajność pracy. Następnie złożył ser
deczne podziękowania załodze biura
i przedstawicielom władz centralnych
i miejscowych za aktywny udział w
naradzie.

Mgr inż. Kazimierz Chudzikiewicz

X-Iecie działalności
miejskich pracowni geodezyjnych na Dolnym Śląsku
Dziesięć lat temu uchwałami prezy
diów miejskich rad narodowych powo
łano do życia miejskie pracownie geo
dezyjne. Z tej okazji, dnia 27 lutego
1971 r., z inicjatywy Miejskiej Pra
cowni Geodezyjnej w Świdnicy i wo
jewódzkiej służby geodezyjnej we
Wrocławiu, odbyło się w Świdnicy, w
sali teatru miejskiego, uroczyste spot
kanie miejskich służb geodezyjnych
województwa wrocławskiego.

Naradę otworzył i prowadził kie
rownik MPG w Świdnicy, mgr inż.
Włodzimierz Grabiec. W imieniu władz
miejskich powitał zebranych, podkre
ślając znaczenie rosnących i coraz le
piej zaspokajanych usług geodezyj
nych, kierownik Wydziału Gospodar
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Świdnicy, Janusz Mirowski.
Referat okolicznościowy na temat
rozwoju i osiągnięć geodezji miejskiej
województwa wrocławskiego wygłosił
kierownik wojewódzkiej służby geo
dezyjnej mgr inż. Seweryn Bęben.
Działalność miejskich pracowni geode
zyjnych omówiono w trzech okresach;
pierwsze lata działalności w latach
od 1961 do 1963, drugi okres — roz
wój służb w latach 1964—1967, charak
terystyczny z uwagi na założenie
szczegółowych osnów geodezyjnych
i okres trzeci — dalszy rozwój i roz
budowa w zatrudnieniu, wyposażeniu
i poszerzeniu zakresu działania pra
cowni, a przede wszystkim znamienny
z tytułu opracowywania mapy zasad
niczej miasta. Mówca zaakcentował
powstanie i rozwój służb geodezyjnych
w warunkach typowych i tak charak
terystycznych dla Ziem Zachodnich.
Pracę rozpoczęto 25-osobowym perso
nelem, w tym 1 inżynier i 10 techni
ków, brak było szczegółowych osnów
geodezyjnych, bardzo ubogie i zdezak
tualizowane pokrycie mapowe (mapy
katastralne w skali 1 : 5000 i 1 : 2500).
Obecnie, po 10 latach zatrudnionych
jest 95 osób, w tym 11 inżynierów i 34
techników geodetów, miasta pokryte
są całkowicie geodezyjnymi osnowami
poziomymi, założono na całym terenie
ewidencję gruntów, w tym 36% tere
nu objęte jest ewidencją gruntów za
łożoną na podstawie nowego pomiaru,
50% terenu posiada aktualną mapę za
sadniczą jw skali 1:1000 i 1 : 500.

W ostatnim okresie przeprowadzano
ewidencję i aktualizację operatorów
dotyczących przebiegu granic admini
stracyjnych, prowadzono ewidencję po
rządkową nieruchomości i ewidencję
nazw ulic; coroczną inwentaryzację
znaków geodezyjnych, przeprowadza
no postępowanie i wydawano decyzję
i
o charakterze administracyjnym.
'
Z nowych zadań, jakie podjęły MPG
wymienione zostały: sporządzanie map
tras ulic, wytyczanie i geodezyjna in
wentaryzacja metodą bezpośrednią urządzeń podziemnych oraz sporządza I
nie na podstawie nowego pomiaru
map inżynierskich. W zakresie podnie
sienia wydajności pracy wspomniano
o cennej inicjatywie zorganizowania I

po raz pierwszy w 1970 r. współza
wodnictwa pracy między miejskimi
pracowniami geodezyjnymi na terenie
województwa
wrocławskiego,
przy
czym podkreślono duży wkład i udział
służb geodezyjnych w podejmowaniu
i realizacji czynów społecznych. Pod
kreślono sukcesy, szczególnie Miej
skiej Pracowni Geodezyjnej w Świd
nicy w resortowych konkursach jako
ści robót geodezyjnych, organizowa
nych przez SGP przy współudziale
MGK, oraz działalność społeczną w
Stowarzyszeniu Geodetów Polskich.
Powstały i działają czynne terenowe
koła SGP w Wałbrzychu i Legnicy,
wszystkie pracownie są członkami
zbiorowymi SGP.
Na zakończenie mówca podziękował
pracownikom
inżynieryjno-technicz
nym, administracyjnym i pomocniczym
za dotychczasową pracę i życzył no
wych sukcesów w przyszłym 10-leciu.
Gratulacje i życzenia nowych oisiąggnięć złożyli: kierownik Delegatury
GUGiK mgr inż. Μ. Żuk i przewodni
czący Wrocławskiego Oddziału SGP,
inż. W. Nadański, który podkreślił tak
charakterystyczny dla naszego zawo
du efekt pracy — bezpośrednio niewi
doczny. Powinniśmy być dumni, po
wiedział, że wszystko to, co zostało
na Dolnym Śląsku zbudowane, nie mo
gło się odbyć beż żmudnej i nie zaw
sze właściwie docenianej pracy geode
tyPozytywnie doceniając dotychczaso
wy nasz dorobek, życzenia nowych
sukcesów przekazali: zastępca dyrek
tora WZGKiM inż. Μ. Skipiała oraz
przedstawiciel MGK mgr inż. Μ. Gro
dzicki.
Pierwszą część uroczystości zakoń
czono ogłoszeniem wyników współza
wodnictwa pracy i rozdaniem okolicz
nościowych
dyplomów długoletnim
i zasłużonym pracownikom. Pierwsze
miejsce we współzawodnictwie pracy,
dyplom uznania, proporzec przechod
ni oraz nagrodę pieniężną zdobyła

Miejska Pracownia Geodezyjna w Je
leniej Górze.
*

W foyer teatru zorganizowana była
wystawa obrazująca dorobek X-Iecia
pracowni. Wystawa pomyślana była
jako ekspozycja objazdowa, propagu
jąca pracę geodety wśród społeczeń
stwa i eksponowana jest we wszyst
kich miastach wydzielonych woje
wództwa. Pokazano na niej sprzęt
i rodzaje prac z zakresu geodezji miej
skiej: sprzęt do prac polowych, znaki
geodezyjne i pomiarowe, sprzęt karto
graficzny i rodzaje opracowań kame
ralnych, mapy miejskie, sprzęt i ma
py inwentaryzacji urządzeń podziem
nych, urządzenia do mikrofilmowania.
Wystawę wzbogacały plansze ilustru
jące rozwój służby geodezyjnej miej
skiej w latach 1961—1970.
*

W drugiej części spotkania zwiedza
no ciekawe zabytki Świdnicy: kościo
ły, za Dytki zaliczone do I grupy za
bytków oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego.
Zwiedzanie Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego zamknęło jakby te
matycznie program uroczystości. Mu
zeum to jest jedyną tego rodzaju pla
cówką w Polsce. Otwarte w 1967 r.
prezentuje i gromadzi dawne miary
i wagi kupieckie. Geodetów intereso
wały rzeźbione drewniane łokcie i mia
ry metryczne. Z miar łokciowych po
dziwiano : łokcie warszawskie (57,59 cm),
łokcie pruskie (66,69 cm), łokcie wie
deńskie (77,7 cm), łokcie saskie (56,64
cm), a z miar metrycznych metry ku
pieckie oraz łokcie polskie z tabelą
podziału na stopy (2), ćwierci (4), cale
(24), linie (288) i milimetry (576).
Seweryn Bęben

Konferencja na iemai aktualizacji map i piar, ów
terenów osiedlowych - Sofia 25—26.IIL1971 r.
W dniach 25 i 26 marca 1971 roku
odbyła się w Sofii Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna na
temat aktualizacji map i planów tere
nów osiedlowych. Wzdęło w niej udział
około 300 przedstawicieli bułgarskiej
służby geodezyjnej, a także delegaci:
Rumunii, Węgier, ZSRR i Polski.
W skład delegacji polskiej wchodzili
koledzy: O. Grodzld (GUGiK), J. Zwie
rzyński (MGK), S. Stasiak (WGBiUR —
Warszawa), J. Janecki (WPGGK —

Katowice), A. Hopfer (Wydział Geo
dezji i Urządzeń Rolnych WSR w Ol
sztynie).
Delegacja polska przedstawiła na
kcnferencji referat opracowany przez
Elżbietę Ofierską i Andrzeja Hopfera
pt. Kształtowanie wiejskiej sieci osad
niczej w Polsce.
Inne delegacje zagraniczne nie zło
żyły swoich referatów organizatorom,
ograniczając się do przedstawienia
krótkich ustnych wypowiedzi.
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Gospodarze przygotowali na konfe
rencję 11 referatów.
Program konferencji przewidywał,
że dyskusja odbędzie się po wygłosze
niu wszystkich referatów, wskutek te
go głosy dyskusyjne dotyczyły głównie
problemów natury ogólnej, a przede
wszystkim ustalenia kompetencji po
szczególnych organów w procesie spo
rządzania, aktualizowania i odnawiania
planów terenów osiedlowych.

Konferencja zakończyła się uchwa
leniem wniosków.
Gospodarze konferencji zabezpieczyli
jej uczestnikom szereg dodatkowych
imprez, jak zwiedzanie Sofii, wyciecz
ka do górskiego kurortu zimowego w
Borowcu i bilety wstępu na balet
A. Adama — Giselle.
Delegacja polska niezależnie od ogólnego oficjalnego programu konfe
rencji nawiązała kontakt z Minister

stwem Budownictwa i Architektury,
które skupia dużą część służby geode
zyjnej, zaangażowanej w pracach nad
planami terenów osiedlowych. Delega
cja nasza dożyła wizytę w Instytucie
Inżynieryjno-Budowlanym, przy któ
rym istnieje jedyny w Bułgarii wy
dział kształcący geodetów i urządzeniowców rolnych.
Andrzej Hopfer

Sympozjum naukowe na temat: Pre
cyzyjne przyrządy dla celów racjonali
zacji badań naukowych i produkcji
przemysłowej. VEB Carl Zeiss Jena

— Przyrząd VBO 500 × 500 dla usta
wiania narzędzi poza obrabiarką —
dypl. fizyk B. Knull

gotowawczych procesów produkcyj
nych przez zastosowanie elektrono
wych urządzeń dla przetwarzania da
nych — dypl. inż. Uwe Sohner

NRD i Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
organizują sympozjum naukowe na te
mat precyzyjnych przyrządów dla ce
lów racjonalizacji badań naukowych
i produkcji przemysłowej, które odbę
dzie się w Krakowie w AGH, w
dniach od 23.IV.1971 r. do 30.IV.1971 r.
W czasie trwania sympozjum w Domu
Społecznym AGH czynna będzie eks
pozycja aparatury w godzinach od 10
do 17.

W czasie trwania sympozjum nau
kowego wygłoszonych będzie szereg
odczytów przez specjalistów z VEB
Carl Zeiss Jena, na następujące tema
ty:
— Mikroskopy polaryzacyjne pro
dukcji zakładów VEB Carl Zeiss Je
na — dypl. inź. Horst Peter Müller

— Przyrządy do analizy widmowej
emisyjnej — dypl. fizyk G. Watzinger

— Zastosowanie optycznego podzia
łowego stołu obrotowego 315 i optycz
nej podzielnicy P 3 — inż. Klaus Má
chate
— Przyrząd TA 450 S do pomiaru
kół zębatych jako przyrząd do pomia
rów precyzyjnych — inź. Klaus Má
chate

— Zespół przyrządów dla urządzeń
pomiarowych, ustalania położenia oraz
sterowanych cyfrowo obrabiarek i in
nych maszyn służących do obróbki —
dypl. inż. Mathias Meyer
— Przyrządy i urządzenia do rent
genowskich badań mikrostruktury —
inż. Rolf Bottiger
— Możliwości astrogeodezji przy za
stosowaniu automatycznej kamery fo
tograficznej dla celów astrogeodezji —
dr inź. Manfred Steinbach
— Racjonalne metody sporządzania
preparatów w mineralogii stosowanej
za pomocą przyrządów produkcji VEB
Rathenower Optische Werke — dypl.
inź. W. Lorentz
— Racjonalne metody i nowoczesne
przyrządy dla metalograficznego bada
nia materiałów — dypl. metalograf
Horst Waschull
— Nowoczesne instrumentarium dla
analitycznego fotogrametrycznego za
gęszczania punktów — dypl. inż. Rolf
Peter Mark
— Pomiary odległości pod ziemią za
pomocą elektrooptycznego przyrządu
EOK 2000 dla pomiarów chodników
podziemnych
— AUTEVO — racjonalizacja przy

Sprostowanie
W artykule dr K. F. Sawickiego pt. Efekty dokładnościowe różnych sposobów wyrównania sieci poligonowych
(nr 1/1971/PG) wkradły się następujące błędy:
— str. 12 — podpis pod rys. 1 — wzór, brak jest znaku
„ß” w środkowej części wzoru przy m''±34... powinno być
m/?±34,

Olsztyn

— Zastosowanie rentgenowskiego flu
orescencyjnego analizatora RMM „nonstream” dla automatyzacji zakładów
wzbogacania Hoatacyjnego — dypl. inż.
Wolfgang Lehne
Ekspozycja obejmuje
grupy przyrządów:

następujące

• mikroskopy

• przyrządy pomiarowe optyczne
• przyrządy do pomiarów precyzyj
nych w technice
• podzespoły dla obrabiarek ze ste
rowaniem cyfrowym
• przyrządy Oftalmogogiczne

O

przyrządy do mikroreprodukcji

• instrumenty geodezyjne
• przyrządy dla przygotowania szli
fów do badań w świetle odbitym
i przechodzącym w mineralogii i geo
logii.

Specjaliści z Veb Carl Zeiss Jena
będą udzielać informacji o całokształ
cie produkcji zakładów i o ekspono
wanych przyrządach.

— str. 14 — szpalta lewa — brak oznaczenia wzoru (14),
we wzorze (17) — brak jest na końcu ds,
— str. 15 — wiersz 2 ponad rysunkiem w lewej szpal
cie — powinno być „lizy tu przeprowadzonej nie ma to
istotnego znaczenia”,
— we wzorze (19) powinno być om = Zm0D2/3..., w górnej
części wzoru brak po (n-1) nawiasu zamykającego,

— na tej stronie szpalta prawa od góry ■— brak numera
cji wzoru — (3), a znak
powinien być po literze D,
a nie przed nią, jak wydrukowano,

— we wzorze (19) — zamiast « = ZmoD2'3 powinno być
a = ZmoD3∣i,

— str. 13 — wzór 13, w dolnej części wzoru powinno być
[√∏R ],

— na stronie 16 — zamienione zostały rysunki: rysu
nek 9 — jest rysunkiem 10 i odwrotnie.
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Rozwiązanie
zadania nr 92
Rozwiązanie zadania nr 92 nadesła
ło 15 osób. Liczba to niewielka,
świadcząca, że rozwiązanie zadania by
ło kłopotliwe, co znalazło swój wyraz
w niektórych odpowiedziach, opartych
o aprioryczne założenia.
Prawidłowa odpowiedź jest następu
jąca: .

CE = 30 m
AE = 10 m

Po obliczeniu AE określenie pozosta
łych długości jest zupełnie proste.
Równanie 3 stopnia sformułowali
również: Saturnin Zygmunt z Bytomia,
Remigiusz Szczepaniak z Warszawy,
Krystyna Turzyńska z Wrocławia i Ze
spół Grupy Machów z Rzeszowskiego
OPM.
Interesującą a prostą odpowiedź na
desłał Józef Michalski z Kielc.
„W ogólnym przypadku punkt A
będzie się ślizgał po okręgu o środku

równo na jednym jak i na drugim
okręgu (AB jest tu cięciwą), a więc
w miejscu ich przecięcia się.

AF =
i dalej

DF z twierdzenia Pitagorasa dla trój
kąta ADF, CG = EF z twierdzenia Pi
tagorasa dla trójkąta CDG, AE =
= AF- EF.
Jako ciekawostkę warto podać infor
mację, źe kol. Kazimierz Mosek z Pu
ław posługiwał się przy rozwiązywa
niu zadania maszyną elektroniczną.

Nagrodę główną od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w postaci wydaw
nictwa Zarys historii organizacji spo
łecznych geodetów polskich, w drodze
losowania otrzymał kol. Józef Mi
chalski z Kielc.

DF = 60 m
AF = 50 m

A oto rozwiązanie nadesłane przez
kol. Henryka Liberka z Jarocina

(100 — AE)2 + CE2 = 94,872
(AE + EF)2 + 4 CE2 = 78,IO2
EF2 + CE2 = 50,OO2

Po uporządkowaniu i podstawieniach
otrzymamy równanie 3 stopnia

D i promieniu AD, zaś punkt B po
okręgu o środku C i promieniu CB".

AE2-232,75 AE2 + 4950 AE-27 225 =
=0

Przy warunku, że DF jest prosto
padłe do AB, punkt B musi leżeć za

Nagrody książkowe cd Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w drodze loso
wania przypadły kolegom: Zygmunto
wi Satuminowi z Bytomia, Remigiu
szowi Szczepaniakowi z Warszawy,
Krystynie Turzyhskiej z Wrocławia,
Pawłowi Bednarzowi z Kozienic, Hen
rykowi Liberkowi z Poznania i Lesz
kowi Piracikowi z Kielc-Bialogona.

St. J. T.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 92 NADESŁALI:

Witold Kuckiewicz (Warszawa), Stanisław
Janiak (Łódź), Józef Michalski (Kielce), Ka
zimierz Mosek (Puławy), Saturnin Zygmunt
(Bytom), Jan*Starek (Wrocław), Remigiusz

Zadanie nr 97
Dana jest podstawa trójkąta a i jego
PowierziChnia P. Wiadomo ponadto, że
Powierzchnia okręgu opisanego na tym
trójkącie jest cztery razy większa od
Powierzchni trójkąta.
Obliczyć długość linii prostej łączą
cej wierzchołek trójkąta C z punktem
∏a podstawie D przy założeniu, że li
nia ta dzieli powierzchnię trójkąta na
dwie równe części.

Zadanie nadesłał kol. Józef Bart
nicki ze Szczecina.

Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 października 1971 r.

Szczepaniak (Warszawa), Krystyna Turzyń
ska (Wrocław), Paweł Bednarz (Kozienice),
Henryk Liberek (Jarocin Poznański), An
drzej Bogucki (Ostrowiec Świętokrzyski),

Leszek
Machów
Ryszard
nigórski

Piracik (Kielce-Bialogon), Grupa
z Rzeszowskiego OPM (Rzeszów),
Szostek (Wrocław), Zbigniew Sai Janusz Bartosiewicz (Wrocław).

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci książki „Zarys histo
rii organizacji społecznych geodetów
polskich” — od Stowarzyszenia Geode
tów Pclskich.
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” zadania 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.
Actorom zadania przj’sługują prawa
autorskie.
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Franciszek Kużnicki, Stanisław Bialousz, Piotr Skło
dowski— PODSTAWY GLEBOZNAWSTWA — pod
redakcją Franciszlca Kuznickiego. Państwowe Wy
dawnictwa Naukowe, Warszawa 1970, stron 243.

Książka wydana została w formie
skryptu, z przeznaczeniem dla studen
tów wyższych szkół technicznych.
Autorzy, pracownicy naukowi Wydzia
łu Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej, uwzględnili głównie po
trzeby studentów specjalności: karto
grafia, fototopografia, geodezyjne po
miary podstawowe, geodezja inżynieryjno-przemysłowa i miejska. Książka
może być również przydatna dla stu
dentów melioracji wodnych, budow
nictwa i innych kierunków studiów
technicznych oraz studentów specjal
ności geodezja urzędzeniowo-rolna,
lecz dla tych ostatnich zakres treści
jest niewystarczający.
Jest to również cenny podręcznik
dla inżynierów praktyków, którzy gle
boznawstwo znają z czasu swoich stu
diów i nie śledzili na bieżąco rozwoju
gleboznawstwa w Polsce i zmian w
poglądach na glebę — jednego z pod
stawowych dóbr przyrody.
Książka zawiera sześć rozdziałów:
I — ogólne wiadomości o skałach
macierzystych gleb
II — części składowe gleb
III — właściwości gleb
IV — systematyka i charakterystyka
gleb Polski
V — bonitacja i kartografia gleb
VI — ochrona gleb.
Wiadomości o skałach macierzy
stych gleb podane zostały na 19 stro
nach. Taka objętość nie jest wystar
czająca do wyczerpania zagadnienia,
pozwala jednakże na podanie w spo
sób
skondensowany
podstawowych
wiadomości i z tego zakresu.
Rozdział o częściach składowych
gleb (27 stron) zawiera między inny

mi informacje o składzie mechanicz
nym gleb, a więc podział na frakcje
mechaniczne i na grupy mechaniczne
oraz tabelę cech rozpoznawczych skła
du mechanicznego gleb. Są to infor
macje szczególnie cenne dla użytkow
ników map glebowych, którymi, za
zwyczaj są geodeci, którzy w objaśnie
niach treści map mają podane nazwy
grup meciianicznych i nie zawsze pa
miętają, co pod tymi nazwami należy
rozumieć.
Rozdział
o właściwościach
gleb
(39 stron) zawiera charakterystykę fi
zycznych, wodnych i chemicznych
właściwości gleb. Wśród tych ostat
nich wyjaśnia, na czym polega kwa
sowość gleby i jakie są przyczyny za
kwaszenia oraz podaje rodzaje kwaso
wości.
Zawarta w rozdziale IV systematyka
i charakterystyka gleb (43 strony)
uwzględnia nowe osiągnięcia z tego
zakresu, uznane i przyjęte w ostatnim
czasie do sporządzania mapy gleb
Polski w skali 1 :500 000. I tak, na
przykład, scharakteryzowano tu gleby
słabo wykształcone (rankery), które
nie były wyróżniane dotychczas w cza
sie gleboznawczej klasyfikacji grun
tów, ani też w czasie sporządzania
map glebowo-rolniczych.
Najbardziej obszerny rozdział doty
czący bonitacji i kartografii gleb
(62 strony) zawiera między innymi
omówienie ogólnych zasad bonitacji
gruntów i podaje teoretyczne podsta
wy tej bonitacji, czego zazwyczaj nie
wyjaśniają podręczniki
gleboznaw
stwa. Szczegółowo omówiony jest w
rozdziale polski system klasyfikacji
gruntów i treść map klasyfikacyjnych

oraz treść map glebowo-rolniczych.
Próbowano tu również wskazać kie
runki wykorzystania map glebowo-rol
niczych w praktyce, jednakże pomi
nięto ich wykorzystanie w geodezyj
nych urządzeniach terenów rolnych.
Rozdział o ochronie gleb (3 strony)
omawia przyczyny uszkodzenia gleb
oraz sposób ochrony gruntów rolnych
w świetle obowiązującej uchwały Ra
dy Ministrów. Zagadnienie to wobec
wzrastającego uprzemysłowienia kra
ju oraz rozwoju kopalnictwa odkryw
kowego i związana z tym sprawa
przywrócenia wartości użytkowej po
wierzchniom zdegradowanym, nabie
ra obecnie coraz większego znaczenia.
Poza omówionymi rozdziałami książ
ka zawiera przydatne dla studentów
opisy ćwiczeń z gleboznawstwa i me
tody ich wykonywania oraz załącznik
w postaci fragmentów tabeli klas
gruntów i tabel grup granulometrycznych do oznaczania składu mechanicz
nego metodą Casagrande’a w modyfi
kacji Prószyńskiego.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA (Mo

kowych i tachimetrycznych terenów
zabudowanych w skali 1 : 500. — W. R.
Jaszczenko — Próba urządzenia
baz zespołów terenowych oraz organi
zacji prac. — Ju. D. R o j e w, I. G.
Pankow — Profilograf barometryczny z Tadiotelemetrycznym przesyła
niem informacji o rzeźbie terenu
i przebytej drodze. — Μ. N. Szulm i n, Ju. A. R u s a k o w — Błędy sy
stematyczne
określenia
wysokości
przy zdjęciach Stereotopograficznych w
skali 1:10 000. — G. A. Pierwuc h i n — Odwzorowanie pasa nad
brzeżnego morza ze zmienną linią
brzegową na mapach topograficznych.
— E. N. Nikolskaja — Kartogra
ficzne zabezpieczenie planowania per
spektywicznego gospodarki narodowej.
— A. A. Kuźniecow — Stan auto
matyzacji prac kartograficznych za
granicą. — Ju. S. Tiuflin — Zagad
nienia fotografowania Ziemi i planet
na XIII Sesji COSPAR. — L. P. Pel
linen — Nowe badania w zakresie
geodezji kosmicznej za granicą. Współ
praca międzynarodowa w tej dziedzi

nie. (Według materiałów XIII Sesji
COSPAR).
Mikołaj Modrynski

skwa)
Nr 11 — listopad 1970 r. — W. Μ.

K o p y ł — Zastosowanie samolotowe
go dalmierza mikrofalowego. — G. A.
Ustinov — O korzystniejszym ukła
dzie figur elementarnych geodezji sa
telitarnej. — E. A. Resztow —
Efektywność ekonomiczna komplekso
wej organizacji pracy. — A. W. Kot
ków, I.M.Lifszyc — O uwzględ
nieniu błędów przesuwacza fazowego
w dalmierzach elektrooptycznych z
ustalonymi częstotliwościami modulacyjnymi. — G. S. Kriukow — Teo
dolit optyczny (z Iimbusem szklanym)
T 30. — S. W. Wznudajew, —
Ju. Kaszycyn — Dokładność odczy
tywania koła poziomego teodolitu T 30.
— W. A. Pugacz — Zastosowanie
odmrażacza parowego na paliwie płyn
nym do założenia centrów. — E. S.
Powoiockij — Dokładne wyrów
nanie siatek realizacyjnych w kształ
cie czworoboków. — N. S. Muchin
— Porównanie wyników zdjęć stoli

300

*
Jak w bodaj każdym pierwszym
wydaniu i tu nie ustrzeżono się kilku
drobnych usterek. Pomimo to książka
godna jest polecenia geodetom prak
tykom z uwagi na zwięzłość, przystępność i aktualność jej treąci. Należy
wyrazić nadzieję, że autorzy następne
poprawione wydanie książki uzupełnią
treścią niezbędną dla geodetów urządzeniowców rolnych.

Zdzisław Bartoszewski

Geodetski list
10—11—12 — październik-listopadgrudzień 1969 r.
Nr 7—9 — lipiec-sierpień-wrzesień

1969 r.— D. Benczić — Soczewka
jako urządzenie miernicze. -— Z. Ka
lato d ż ić — Porównanie ciągów po
ligonowych
mierzonych
teodolitem
i żyroskopem w oparciu o teoretycz
ne średnie błędy poprzeczne. — Μ.
01 n i ć — Nowe osiągnięcia aeroprospekcji i możliwości ich zastosowa
nia do poszukiwań geologicznych. —
Μ. Dżordziewć — Geodezyjne
obserwacje sztucznych satelitów Zie
mi. — V. Petković — Elektrooptyczne dalmierze Wilda Di-IO i Di-IOF. — Μ. Janković — Rozwój
wyższych studiów geodezyjnych w
Chorwacji. —
Mgr inż. W. Barański
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO!

ANDRZEJ IDZIK
Warszawa

0 doborze formatu zdjęcia i kąta rozwarcia kamery
dla opracowań stereoskopowych
Wstęp

Otrzymując:

a

W poprzednich moich artykułach [4...7] zostały omówione
geometryczne związki pomiędzy błędami występującymi
przy Opracowywaniach stereoskopowych sposobem ciągłym,
jak również określono przewidywane ich wielkości w zależ
ności od odruchów Wartmkowych obserwatora kreślącego
warstwice i jego ostrości przestrzennej widzenia. Obecnie
rozpatrzone zostanie zagadnienie doboru odpowiedniego
typu kamery dla opracowań autogrametrycznych przy za
łożeniu, że Czytelnikowi dobrze znane są tematy porusza
ne przez prof. W. Sztompke na zajęciach „zdjęcia lotni
cze”. Ograniczymy się tu do pracy W. Loschera, którą
opracował na obszernych materiałach dokumentacyjnych
firmy WILD — Heerbrugg AG oraz pracy H. K. Meiera
z Oberkochen. Ze względu na to, że firmy WILD — Heerbrugg i ZEISS z Oberkochen produkują sprzęt o zbliżonym
standardzie oraz to, że Państwowe Przedsiębiorstwo Foto
grametrii dysponuje sprzętem firmy WILD rozważania
sprowadzono do typów kamer Wildowskich.

dh

S

„Względny błąd wysokości” jako stosunek błędu wyso
kości do wysokości fotografowania nadaje się w zasadzie
tylko do porównywania rezultatów opracowań przy uży
ciu podobnego sprzętu, to znaczy nie daje pewnego obrazu
oceny porównania. Doświadczenie stale jednak wykazuje,
że błędy współrzędnych XiY są najczęściej mniejsze od
błędu wysokości, który rośnie proporcjonalnie do kwadra
tu wysokości fotografowania. Błąd wysokości jest przez
to bardziej miarodajny do oceny dokładności opracowań
stereoskopowych.
W. Löscher, wprowadzając stosunek pomiędzy błędem
wysokości a pierwiastkiem kwadratowym z opracowywa
nej powierzchni Stereogramu (nazwany „stosunkiem spraw
ności”) stworzył możliwość wszechstronnego porównania
opracowań, jak również dokonania analiz co do wyboru
optymalnego formatu zdjęć i kąta rozwarcia kamer.
Stosunek ten wyznacza się przez zróżniczkowanie pod
stawowego wzoru fotogrametrii:
6
H = — ∙f
(1)
Px

względem px oraz przy wykorzystaniu zależności:
X = (1-p) (1—g)-s≡

(2)

⅛ = (l-p)i

(4)

gdzie:
A — opracowywana powierzchnia sterecgramu,
s — format zdjęcia.

(5)

S

Jak z powyższego równania widać, wartość „stosunku
sprawności” będzie bardziej korzystna dla większego for
matu zdjęcia oraz większego kąta rozwarcia kamery. Na
tomiast dla określenia wielkości dp Löscher dokonał ana
lizy wpływów różnych czynników na błąd współrzędnych
obrazu i przyjął, że „błąd paralaksy w żadnym razie nie
może być większy od podwójnej wartości błędu współrzęd
nych obrazu, występującego w rogu zdjęcia dla najwięk
szego kąta wpadania”, przez to otrzymał:

dh
s-

]'A
±

1. Omówienie pracy W. Loschera [1] poświęconej wyborowi
formatu zdjęcia i kąta rozwarcia kamery dla pomiarów
ze zdjęć lotniczych

= (l-p)-^(l-qΓ^-∙-dp

∙ ~ + ɛʃij ±

·—+

O1 · — + 0i+ O3 · — j

±

f
±(l-p)'∕1.(l-g)Ψ-A~1∕t∙ T-—±

i (⅜+⅛) ■ κ i (4+⅜^)(1 _pr’/s ■(1 “

■A1!t ■(6)

a następnie wyciągnął następujące wnioski:
— jeżeli współczynnik F0 przedstawia zdolność rozdziel
czą emulsji, to stosunek sprawności będzie korzystniejszy
przy możliwie największym kącie rozwarcia i formacie
zdjęcia,
— współczynniki F1, O1 i T reprezentujące bezwładność
filmu, od tangensa kąta rozwarcia liniowo zależny optycz
ny błąd i przemieszczenie kamery, przemawiają za możli
wie . wielkim kątem rozwarcia kamery, przy czym format
zdjęcia jest tu bez znaczenia,
— wpływ F2 jest nieznaczny, wymaga jednak krótkiej
ogniskowej. Format zdjęcia i kąt rozwarcia są bez znacze
nia,
— U0 — obrazujący wpływ nierówności emulsji i jej
podłoża, wymaga dużego formatu. Kąt rozwarcia jest bez
znaczenia,
— Współczynniki U1 i O2 przedstawiające wpływ nierów
ności zależny od formatu i optyczny błąd — zależny od
tangensa kąta rozwarcia, nie stawiają żadnych żądań przed
formatem zdjęcia i kątem rozwarcia kamery,
— O0, V, Ro — reprezentujące zdolność rozdzielczą opty
ki obiektywu, wibrację i refrakcję, wymagają wielkiego
kąta rozwarcia kamery, format jest bez znaczenia,
— O3 — reprezentujący opadanie zdolności rozdzielczej
obiektywu wraz ze wzrostem kąta wpadania wymaga ma
łego rozwarcia.
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Reasumując, Löscher stwierdził „stosunek współczynni
ka O3 do współczynnika F0, F1, O0, O1 T, V i R0 określa
optymalny kąt rozwarcia kamery”.
Dalej, dokonując gruntownej analizy w oparciu o wyniki
badań firmy WILD, o dane, jakie można uzyskać przy
obecnym stanie rozwoju techniki, wyznacza przez średni
błąd paralaksy (jako funkcji ogniskowej, kąta rozwarcia
i formatu zdjęcia) pochodną stosunku sprawności wzglę
dem kąta rozwarcia, to jest:

Wa If/,

(7)

i po przyrównaniu jej do zera otrzymał optymalny stosu
nek pomiędzy ogniskową kamery a formatem zdjęcia:
f

— = 0,382
s

(8)

a pomiędzy ogniskową a bazą:

(9)
co odpowiada kątowi rozwarcia

2. Omówienie pracy H. K. Meiera, poświęconej badaniom
dotyczącym wyboru kąta rozwarcia kamery i formatu
zdjęć [2]

βa = 123°
Bliski tej optymalnej wartości jest obiektyw SUPER-AVIOGOn o kącie rozwarcia 120°.
Zastanawiając się nad wartościami współczynników
związanych ze zdolnością rozdzielczą obiektywów Löscher
dochodzi, na podstawie przedstawionych przez niego war
tości, do następujących wniosków „z całą pewnością moż
na stwierdzić, że optymalna wartość kąta rozwarcia musi
znajdować się pomiędzy 109° a 138°” oraz „optymalny kąt
rozwarcia wynosi około 120°”.
Dalej Löscher dokonał porównania sprawności różnych
typów kamer będących powszechnie w użyciu. Wyszedł
przy tym z zależności:

A = <∕⅛2(l-p)3(l-g)∕G

(10)

gdzie G jest sumą pewnych współczynników charaktery
zujących daną kamerę. Jak widać, opracowywana powierz
chnia jest odwrotnie proporcjonalna do współczynnika G.
Przyjmując:
^km1 = Λ0(⅛)2

na którym litery PiF charakteryzują, czy kamera jest na
płyty czy na film, natomiast pierwsza liczba po tych lite
rach podaje format zdjęcia, druga — ogniskową.
Z zamieszczonych materiałów Löscher wyciągnął nastę
pujące wnioski:
— współczynnik sprawności powierzchniowej zasadniczo
wzrasta ze wzrostem formatu zdjęcia i kątem rozwarcia,
— dla obu będących w użyciu formatów filmów
18 × 18 cm i 23 X 23 cm, współczynnik sprawności powierz
chni jest równowartościowy,
— o ile będą użyte płyty z odpowiednią płaskowością,
to współczynnik sprawności powierzchni kamery dla płyt
mimo mniejszego formatu zdjęcia będzie większy niż dla
kamery filmowej z tym samym kątem rozwarcia,
— przy równej dokładności wysokości dla zdjęć filmo
wych nadszerokokątnych opracowywana powierzchnia stereogramu jest około 1,8 raza większa niż przy zdjęciach
szerokokątnych o równym formacie,
— również przy równej dokładności wysokości dla zdjęć
filmowych szerokokątnych, opracowywana powierzchnia
Stereogramu jest około 3,6 raza większa niż przy zdję
ciach normalnokątnych,
— w porównaniu z nadszerokokątnymi zdjęciami zdjęcia
normalnokątne są więc około 6 razy mniej ekonomiczne.

(H)

otrzymał:

W uprzednio omówionej pracy rozważania co do wyboru
kąta rozwarcia kamery i formatu zdjęcia prowadzone były
odnośnie do dokładności wysokości. H. J. Meier postanowił
je rozciągnąć na dokładność położenia, co umożliwiłoby
stworzenie pewnego modelu matematycznego, za pomocą
którego można byłoby przepowiedzieć sprawność (wyniki)
określonych dyspozycji dotyczących opracowań (poczyna
jąc od projektów nalotów, a skończywszy na ostatecznych
wynikach opracowań).
W analogii do (5) stosunki sprawności pomiaru położenia zdefiniowano przez:
_ mx
(13)
Lx — ~≤~,
ʃ
/A
ÿA
będące również funkcją formatu zdjęcia, kąta rozwarcia
kamery i pokrycia.

Przeprowadzając podobne rozumowanie do [1] oraz uży
wając tych samych wartości liczbowych co Löscher, Meier
uzyskał optymalne wartości kąta rozwarcia:
βx = 120o

i

βy = 90°

(14)

po czym stwierdził: „dla pomiaru położenia kąt rozwarcia
kamery o 96° można uważać za optymalny, Odpowiada to
stosunkowo dokładnie będącym w użyciu standardowym
kamerom szerokokątnym”.
Dalej, poddaje on gruntownej analizie wpływy czynników
wpływających na błąd współrzędnych obrazu i zakwestionował wzór:

(15)
na dokładność optycznego błędu obrazu, wychodząc z założenia, że w całkowitym systemie wpływ ze strony oczu,
optyki przekazania, filmu, budowy kamery i ruchu zdj ęcia jest stały, a tylko aberacje zależne są od ogniskowej.

Wprowadzając zamiast (15)

dri = C ·
przy czym Ao nazwał „współczynnikiem sprawności po
wierzchni”. Wzajemne zależności współczynników A0 dla
poszczególnych typów kamer przedstawia rysunek 1 z [1],
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(16)

Meier dokonał poprawienia matematycznego stosunku po
między kątem rozwarcia a sprawnością, oraz 1 — wyko
rzystując część współczynników z [1], a pozostałe odpo-

wiednio wpasowując, lub 2 — wprowadzając nowτe współ
czynniki związane z bezwładnością filmu, uzyskał następu
jące optymalne kąty rozwarcia:
1

βh = Ill0

βx = 0°

βy = 0°

2

βh = I07o

βx = Oo

βy = 0°

Przyglądając się wielkości d na rysunku 2, to jest:
d =f(vi + l)sin/3
(2(
będącej odchyleniami rysowania sytuacji spowodowanymi
nieprzyleganiem znaczka do powierzchni modelu stwier

(17)

po czym wyciągnął wniosek: „dla pomiaru położenia i wy
sokości można przyjąć średni kąt rozwarcia około 60° jako
optymalny. To odpowiada stosunkowo dokładnie wartości
dla będącej powszechnie w użyciu kamery normalnokątnej”.
3. Zagadnienie doboru formatu zdjęcia i kąta rozwarcia
kamery rozpatrywane od strony stosunku bazowego

Ze względu na różnice między wynikami i Vznioskami
w powyżej omówionych pracach oraz z uwagi na to, że
przez odpowiedni dobór formatu zdjęcia i kąta rozwarcia
kamery można uzyskać optymalne rezultaty dokładności
opracowań, zajmiemy się tym zagadnieniem w oparciu
o rozumowania przedstawione w [4—7J.
Najpieiw skorzystamy z wzoru (12) z [5], to jest

j
/(v8 + l) . o .
A = ——------- sin/ï ctgα

(18)

V

gdzie:

A — amplituda odchyleń przebiegu warstwicy faktycznej
względem warstwicy bezbłędnej,
f — ogniskowa kamery,
V — stosunek bazowy,
β — ostrość przestrzenna wzroku obserwatora,
a — kąt nachylenia terenu.
Wyrażając długość bazy b w zależności od formatu zdję
cia s i pokrycia podłużnego p, to jest

6 = (1 — p)s
(19)
i po wprowadzeniu (19) do równania (18) otrzymamy, że
amplituda odchyleń kreślenia warstwicy względem po
wierzchni terenu:
A = ^(l-p)s+j^-∙yjsm∕Sctgα
(20)
Jak widać, dokładność opracowania wysokości będzie więk
sza dla kamer o mniejszych ogniskowych f i większych
kątach rozwarcia.
Natomiast dla określenia najkorzystniejszego doboru po
krycia podłużnego wyznaczymy pochodną amplitudy wzglę
dem pokrycia i po wyrównaniu jej do zera, to jest
dA
---- = 0
(21)

dzimy, że dla opracowań sytuacji ze zdjęć lotniczych naj
korzystniejsze będzie użycie kamery o jak najkrótszej
ogniskowej i najmniejszym kącie rozwarcia kamery, co
pokrywa się z wnioskiem H. K. Meiera [2] (nr 17).
Rozpatrując zależność (26) należy koniecznie wziąć pod
uwagę fakt, że w pewnym przedziale wysokości, to jest
w przedziale ograniczonym przez zdolność przestrzennego
widzenia, obserwator widzi jak osobnik jednooki (o jed
nym oku) i z tego powodu następują wspomniane przesu
nięcia.
Ze stosunku:
=Vtga = 1

(27)

można określić graniczny kąt nachylenia terenu, dla któ
rego zachodzi równość dokładności opracowań sytuacji
i rzeźby, i tak dla kamery:
— nadszerokokątnej typu 8,8/23 wynosi około 450,
— szerokokątnej typu 15,2/23 lub 11,5/18 — około 59°—58°,
— normalnokątnej typu 21/18 wynosi około 71°.
Poniżej tych wartości opracowania sytuacji są dokład
niejsze od opracowań wysokościowych, powyżej — odwrot
nie. Przy założeniu, że obserwator opracowujący sytuację
będzie maksymalnie wykorzystywał swoją zdolność prze
strzennego widzenia.
W celu wyboru najodpowiedniejszego typu kamery za
równo dla opracowań sytuacji, jak i opracowań rzeźby te
renu należałoby wziąć pod uwagę równocześnie zależności
(21) i (24), co obrazuje rysunek 3, na którym pęk linii
d
ciągłych przedstawia wartości stosunku --- jako funkA
cji V i tg a; linia przerywana — minimalne kąty nachyleń
terenu możliwe do opracowań w zależności od poszczegól-

otrzymamy:

fc=/

(22)

P = I--

(23)

czyli dla

W [6] dokonując analizy wpływu stosunku bazowego na
wartość minimalnego kąta nachylenia terenu, od wartości
której można opracowywać rzeźbę Stereoskopowo w spo
sób ciągły, po wyznaczeniu pochodnej tgɑɪrɪɪn względem v
i po przyrównaniu jej do zera (wzór 7 w [6]):

v2-l
„
ω
—— sιnβ ctg — = 0

(24)

stwierdzono, że najkorzystniejsze dla opracowania będzie
użycie kamery o v = 1, to jest gdy
6=/

(25)

Na podstawie warunków ujętych w stosunkach (21) i (24)
można stwierdzić, że dla opracowań wysokości, optymalny
kąt obrazu będzie wynosił około 121° (przy p = 60%), co
pokrywa się dokładnie z rezultatem W. Loschera [1], otrzy
manym na drodze badań wpływów różnych błędów na
błąd paralaksy.

d
a linia pozioma — stosunek — = 1. Przecięcie linii pozioA
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mej z poszczególnymi liniami pęku wyznacza kąty gra
niczne, dla których zachodzi równość opracowań sytuacji
i rzeźby.

d
Stosunek —

będzie się zmieniał wraz ze zmianą kąta

nachylenia terenu a, co obrazować będzie ruch punktu P,
przesuwającego się wzdłuż sektora v ± dv, gdzie dv jest
zmianą stosunku bazowego spowodowaną zmianą długości
bazy db. Jeśli byśmy chcieli spowodować zrównanie do
kładności opracowań sytuacji i rzeźby (dla określonych na
chyleń terenu) przez użycie innego typu kamery (przesu-

dokiadności opracowań sytuacji i rzeźby, wcale nie dąży
do zwiększenia dokładności jako całości.
2. Zarówno dla opracowań sytuacji jak i opracowań
rzeźby optymalny kąt obrazu wynosi około 120°.
Przedstawione rozumowania w artykułach: niniejszym
oraz w [4—7], mogą służyć jako podstawa do podjęcia od
powiednich decyzji — dyspozycji dotyczących procesów
produkcyjnych zarówno od strony technicznej, jak i rów
nież do przewidzeń uzyskanych rezultatów opracowań. Do
kładniejsze przewidzenia rezultatów uzyskamy przez anali
zę poszczególnych zagadnień.
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Międzynarodowy Kongres Fotogrametryczny
Ottawa 1972
Zarząd Polskiego Towarzystwa Fo
togrametrycznego uprzejmie informu
je, że najbliższy kolejny Międzynaro
dowy Kongres Fotogrametryczny od
będzie się w dniach od 23 Iipca do
5 sierpnia 1972 roku w Ottawie (Ka
nada).
W związku z tym Zarząd Polskie
go Towarzystwa Fotogrametrycznego
zwraca się z gorącym apelem do in
stytucji oraz kolegów zajmujących się
działalnością fotogrametryczną o opra
cowanie referatów oraz przygotowanie
eksponatów wystawowych, prezentują
cych krajo,we osiągnięcia fotogrametrii
polskiej na Międzynarodowym Kon
gresie Fotogrametrycznym w Ottawie.
W zakresie referatów obowiązują na
stępujące terminy:
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— krótkie streszczenia referatów do
dnia 30.XI.1971 r.,
— ostateczne opracowania referatów
do dnia 15.III.1972 r.

Streszczenia oraz referaty pr0sim5r
przesyłać pod adresem: Zarząd Pol
skiego Towarzystwa Fotogrametrycz
nego— Sekcja Stowarzyszenia Geode
tów Polskich, Warszawa, ul. Czackie
go 3/5.
W odniesieniu do eksponatów pro
simy 0 przesłanie wstępnych zawia
domień określających, jaki eksponat
będzie przygotowany, jaką powierzch
nię zajmie oraz ewentualne inne in
formacje
wynikające ze specyfiki
eksponatu. Informacje te prosimy na
desłać na ręce kol. Elżbiety Wanot

(adres jak wyżej) w terminie do dnia
30 Iipca 1971 r.
Tradycyjnym już zwyczajem prag
niemy zaprezentować dorobek polskiej
fotogrametrii na Międzynarodowym
Kongresie Fotogrametrycznym, mają
cym się odbyć tym razem w Ottawie
i w związku z tym apelujemy gorąco
do kolegów oraz instytucji 0 opraco
wanie referatów i eksponatów wτystawowych, które będą naszą wizytówką
na forum międzynarodowym. Niechaj
nie zabraknie tej naszej wizytówki na
zbliżającym się Kongresie w Ottawie,
w 1972 roku.
Zarząd
Polskiego Towarzystwa
Fotogrametrycznego

UKD 333.013.6.

MOŚCICKI B. — Basic Information on Restrictions Concer
ning the Division of Farm-Holdings. Przegląd Geodezyjny
No 7/1971.

The right of succession plays an important part in the process
of breaking up holdings. The author presents the regulations
which restrict this division of farms. They intend to stop the
formation of farms of no more than two hectares, unable to be
economically self-dependent units.

UKD 528.48:513.642
TYMOWSKI St. J. — Sag of Wire and the Measuring. Prze
gląd Geodezyjny No 7/1971.
The article tells about the sag of wire, its deviation and relaxa
tion of the chain. It also indicates the relation between the sag
and the deviation. Using Lagrange formula it simplifies the de
termination of maximum sag and deviation. It also gives the
formula for mean error of measuring the sag of wire.

UKD 528.482.024.4.088.3
MARCAR P. — Precision of the Trigonometrical Method
of Altitude Survey at the Determination of Displacement

of Buildings. Przegląd Geodezyjny No 7/1971.

Research and survey carried on by the author have shown that
trigonometrical levelling may be applied to determine relative
changes of altitude. With sight-lines not longer than 80 metres
and altitude angles less than 20? it is possible to obtain a mean
error of altitude —mjʌ ≤ 0,5 mm.

UKD 528.47.021.6
HOLEJKO K., MICHALIK A. — Use of Distance Meter
TELEMETR RG 10 in Hydrographic Works. Przegląd Geo
dezyjny No 7/1971.
The work described here was carried on sea and lakes for survey
of bottom depth, with joined use of distance meter and echometer.
The authors give the results of these experiments.

UKD 528.531
Tatarczyk j., Palaszewski a.
Przegląd Geodezyjny No 7/1971.

—

DAHLTA 010.

The authors describe the changes in construction of the reducing
Lacheometer DAHLTA in the period of 1967—1971, and first of all
the difference between tacheometer DAHLTA 020, produced by
Zeiss Co., in 1966—1969, and the tacheometer DAHLTA 010, which
has been produced since 1969.

UKD 528.92 — Laska

BEREZOWSKI e. — Waclaw Laska (1867—1943). Przegląd
Geodezyjny No 7/1971.
This biographic essay dedicated to prof. Waclaw Laska — in
cludes the years 1896—1911, when this eminent Tchech Geodete
was professor of Geodesy at the High School of Technics in
Lwów. The essay gives an appreciacion of prof. Laska,s achieve
ments during this period.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Tech
niki z dnia 16 stycznia 1971 roku — w sprawie wykorzy
stywania informacji naukowych, technicznych i ekonomicz
nych, zawartych w sprawozdaniach ze służbowych wy
jazdów za granicę (MP — 6/71 — 45)

Traci moc zarządzenie w, analogicznej sprawie ogłoszone
w MP — 92/60 — 414
Do zarządzenia dołączone zostały „Wytyczne w sprawie
składania, zasad gromadzenia i udostępniania informacji
naukowych, technicznych i ekonomicznych, zawartych w
sprawozdaniach z wyjazdów służbowych za granicę oraz
rozpowszechniania tych informacji”.
PN/70/N — 01158 — Skróty wyrazów typowych w opisie
bibliograficznym i katalogowym. Norma obowiązuje od

1 Iipca 1971 r. (MP — 12/71 — 94 Lp 103)

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar
z dnia 11 lutego 1971 r. — zmieniające zarządzenie w spra
wie ustalenia siedzib i właściwości miejskich okręgowych
i obwodowych urzędów jakości i miar (MP — 13/71 — 100)

Zarządzenie ustala zakresy właściwości miejskiej i Okrę
gowego Urzędu Jakości i Miar w Łodzi oraz obwodowych
urzędów jakości i miar w miastach: Łodzi, Piotrkowie Try
bunalskim, Łowiczu, Zduńskiej Woli i Łęczycy.
— BN-71/8782-04 — Osnowy geodezyjne. Poligonizacja
techniczna. Pomiar długości metodą paralaktyczną. Norma

obowiązuje od 1.X.1971 r. (MP-30/71-193).
Przedmiotem normy jest pomiar długości boku metodą
paralaktyczną w poligonizacji technicznej, przy użyciu
dwumetrowej łaty bazowej. Normę stosuje się w pomia
rach osnów geodezyjnych wszystkich klas poligonizacji lub
w przypadkach pomiaru długości w trudnych warunkach
terenowych, gdy inna metoda jest mniej ekonomiczna lub
nie zapewnia dokładności wymaganych przepisami tech
nicznymi.
— BN-71/8541-17 — Tusze kreślarskie. Norma obowią
zuje od 1.1.1972 r. (M.P. — 30-71-194).
— Uchwała Rady Ministrów nr 178, z dnia 9 listopada
1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych
przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych
oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem cen
tralnym (M.P. — 26/71-166 ·— tekst jednolity).

W zakresie przedsiębiorstw podległych bezpośrednio mi
nistrom przepisy uchwały dotyczące zjednoczeń stosuje się
odpowiednio do ministerstw (§ 73).
Uchwała w § 1 definiuje następujące określenia użyte w
tej uchwale: akumulacja finansowa przedsiębiorstwa, wy
nik finansowy przedsiębiorstwa, zysk lub strata, ceny
transakcyjne, sprzedaż na eksport, odpisy na fundusz, aku
mulacja pośrednia.
— Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 9 listopada
1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych
przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolni
czych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń, obję
tych planowaniem terenowym. (M.P. — 26/71-167 — jed

nolity tekst).
Uchwała określa zasady gospodarki finansowej, między
innymi przedsiębiorstw państwowych geodezyjnych, zwa
nych w dalszej treści uchwały przedsiębiorstwami budow
lanymi (§ 1, ust. 1, pkt. 2 lit. f).
Uchwała § 3 definiuje następujące określenia użyte W
tej uchwale: akumulacja finansowa przedsiębiorstwa, wy
nik finansowy przedsiębiorstwa, zysk lub strata, ceny
transakcyjne, sprzedaż na eksport, akumulacja przed
siębiorstw.
— Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia
1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń
przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem pań
stwa z tytułu zysków. (M.P. — 26/71-165).

Uchwała w §2 definiuje następujące określenia użyte
w tej uchwale: ministerstwo, zysk nienależny, rachunek
rozliczeń, jednostka rozliczająca, wydział finansowy pre
zydium wojewódzkiej rady narodowej.

Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP za miesiąc maj 1971
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego SGP w miesiącu maju
1971 r. wyniosły złotych 46 242.—
Wypłacono w tym okresie 3 zapo
mogi pośmiertne na sumę złotych
27 000,—
W maju 1971 r. zmarli następujący
koledzy: Seweryn Franciszek Wojtkie

wicz, lat 66 z Oddziału SGP w Lodzi,
zmarł 22 kwietnia 1971 r. (zawiado
mienie nr 891); Remigiusz Józef Gó
recki, lat 62 z Oddziału SGP w Gdań
sku, zmarł 21 kwietnia 1971 r. (zawia
domienie nr 892); Włodzimierz Kołb,
lat 68, z Oddziału SGP w Koszalinie,
zmarł 10 marca 1971 r. (zawiadomie
nie nr 893) *); Stanisław Czerwiński,
lat 75, z Oddziału SGP w Katowicach,
zmarł 8 maja 1971 r. (zawiadomienie
nr 894).

*) Zapomoga pośmiertna po kol.
Włodzimierzu Kolbie nie została na
razie wypłacono z uwagi na toczące
się postępowanie spadkowe.
KASA ZAPOMOGOWA

W miesiącu maju 1971 roku wypła
cono 2 zapomogi bezzwrotne na ogól
ną sumę 3000 złotych kolegom: 1 —
z Bydgoszczy, 1 — z Lublina.

KRONIKA
Nowa wystawa w Muzeum Techniki
NOT. Dnia 21 czerwca 1971 roku zo

stała otwarta wystawa w Muzeum Te
chniki, w stoisku przeznaczonym dla
geodezji, poświęcona wybitnym nau
kowcom polskim z dziedziny geodezji
— profesorom Politechniki Lwowskiej
Kasprowi Weiglowi i Lucjanowi Gra
bowskiemu.
Organizatorem wystawy jest Główna
Komisja Muzeum i Wystaw Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich oraz Mu
zeum Techniki NOT.
I ZIot Turystyczny geodetów resortu
rolnictwa województwa gdańskiego.

Zlot odbył się w dniach 5—6 czerwca
1971 r. w Ośrodku Wypoczynkowym
Zarządu Portu Gdynia — nad jeziorem
w Lapinie, pow. gdańskiego. Celem
zlotu była popularyzacja wypoczynku
świątecznego, wymiana doświadczeń w
pracy zawodowej i społecznej geode
tów woj. gdańskiego.
W czasie zlotu odbyły się imprezy
rozrywkowe, konkursy terenowe, kon
kurs wiedzy: o regionie, Stowarzysze
niu Geodetów Polskich i zawodzie
geodety.
Zwycięzcy w grach, imprezach roz
rywkowych i konkursach otrzymali na
grody.
VIII Seminarium IMEKO. Centralny
Urząd Jakości i Miar w Warszawie,
i Podkomitet Pomiarów PKPA — NOT
zorganizował w dniu 4 marca 1971 ro
ku VIII Seminarium IMEKO, które
odbyło się w sali konferencyjnej
CUJiM w Warszawie przy ulicy Elek
toralnej i poświęcone było tematyce
nowych wzorców jednostek podstawo
wych i pochodnych.
Na seminarium omówiono przesłan
ki, treść, odbyła się dyskusja i uchwa
lono wnioski następujących prac Sek
cji D-St-IMEKO V:
1. Nowa metoda pomiaru siły cięż
kości za pomocą interferometrów za

światłem koherentnym — Μ. Cacombat (Francja)
2. Zasada konstrukcji i realizacji
podstawowych wzorców pojemności
elektrycznej — N. Elnekave (Francja)
3. O badaniu liczników energii elek
trycznej za pomocą wzorcowych elek
tronicznych obciążników — H. Bachmair (NRF)
4. Uwagi o definicji jednostek SI dla
wielkości występujących w praktyce,
przetwarzania informacji — E. Pedelt
(NRD).
Przewodniczył seminarium mgr inż.
S. Lichnowski; referowali: mgr L. Zajdler, mgr inż. S. Lichnowski, mgr inż.
E. Adamowicz i mgr inż. J. Szamo
tulski.
IV Rajd Geodety. Rada Wydziałowa
Zrzeszenia Studentów Polskich Od
działu Geodezji WSR we Wrocławiu,
wspólnie z Zarządem Oddziału Woje
wódzkiego SGP we Wrocławiu zorga
nizowała w dniach 6—9 maja 1971 r.
Rajd Geodety z zakończeniem w Ko
warach. Trasa prowadziła szlakiem
Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Gór
Kamiennych.
W dniu zakończenia Rajdu — 9.V.
1971 r. przeprowadzono szereg konkur
sów oraz IV Geoolimpiadę o złotą,
srebrną i brązową szpilkę w konku
rencjach indywidualnych oraz o pu
char w konkurencji zespołowej.
Celem Rajdu było:
— uczczenie 28 rocznicy zwycięstwa
nad hitleryzmem,
— propagowanie czynnej turystyki
wśród geodetów,
— zapoznawanie uczestników z pięk
nem ziemi dolnośląskiej.
Organizatorami Rajdu byli:
— Rada Wydziałowa ZSP — Oddział
Geodezji WSR we Wrocławiu
•— Koło Turystyczne Akademickiego
Klubu Turystycznego WSR we Wroc
ławiu
— Oddział Wojewódzki SGP we
Wrocławiu.

Wysoki protektorat nad IV Rajdem
Geodety objął prodziekan Wydziału
Melioracji Wodnych z Oddziałem Geo
dezji Urządzeń Rolnych — doc. dr Ta
deusz Cichy.
Sesja Naukowa Wychowanków AGH

W roku bieżącym mija dwudziesta
rocznica założenia Wydziału Geodezji
Górniczej i dwudziesta piąta rocznica
założenia oddziałów Miernictwa Gór
niczego i Geodezji w Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krakowie.
Z tej okazji odbędzie się w dniach
17 i 18 września 1971 roku Sesja Nau
kowa Wychowanków na temat „Geo
dezja w służbie górnictwa i przemy
słu”, której organizatorami są władze
Wydziału Geodezji Górniczej AGH
oraz Koło Zakładowe SGP.
Organizatorzy uprzejmie zapraszają
do wzięcia udziału w sesji.
Zgłoszenia należy nadsyłać na ręce
przewodniczącego Sesji (doc. dr hab.
inż. Józef Wędzony — AGH, Kraków,
Mickiewicza 30, Pawilon C-4, pokój
415).

KĄCIK BIBLIOFILÓW
Wdowa po geodecie odstąpi roczniki
Przeglądu Geodezyjnego, także teodo
lit: BREITHAUPT nr 87309. Wiado
mość Władysława Strzelec, Niemodlin,
ul. Żeromskiego nr 11.
*

Z przesłanych przez czytelników
egzemplarzy Przeglądu Geodezyjnego
przesłaliśmy dla uzupełnienia zbiorów:
nr 11/1963 PG — kol. Mieczysławo
wi Sobolowi — Tarnów, woj. krakow
skie,
nr 3 i nr 10 z 1970 r. — kol. Jano
wi Filarskiemu z Bydgoszczy.
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WIELOSTRONNE OPRACOWANIE
ZDJĘĆ LOTNICZYCH, WYKONYWANYCH
kamerą superszerokokątną

Stereometrograf D jest stan
dardowym urządzeniem do
prac fotogrametrycznych. Mo
del D umożliwia opracowanie
graficzne na elektrycznie ste
rowanej rysownicy, opraco
wanie liczbowe na elektrycz
nie sterowanym urządzeniu
rejestrującym
Coordimeter,
opracowanie aerotriangulacji,
użycie jako Stereokomparatora do zdjęć lotniczych z auto
matyczną rejestracją x, y, bx,
by, opracowanie zdjęć foto
grametrii naziemnej, połącze
nie z urządzeniami do opra
cowań różniczkowych.
Format zdjęć do 23 × 23 (9 ×
× 9 cali ang.)
Zakres ogniskowania od 87
do 215 mm
Powiększenie obrazu: mapa
do 1:20.
Nasi naukowcy są do Waszej
dyspozycji przy rozwiązywa
niu Waszych problemów.
Poza tym dostarczamy urzą
dzenia do wykonywania zdjęć
lotniczych, techniki laborato
ryjnej> interpretacji, przetwa
rzania, opracowania stereo
skopowego zdjęć lotniczych,
fotogrametrii
analitycznej,
przetwarzania danych, foto
grametrii naziemnej i zdjęć
obiektów bliskich oraz sprzęt
dodatkowy do opracowań ste
reoskopowych.

VEB Carl ZeissJEMA
Niemiecka Republika
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UKD 528.281
MICHNICKA

a., WÓDKIEWICZ a. — Wyznaczenie zmian
szerokości geograficznej z obserwacji jasnej pary gwiazd
metodą Talcotta poza południkiem miejscowym. — Prze

gląd Geodezyjny nr 8/1971.—
Autorzy wyznaczyli zmiany szerokości geograficznej zmodyfiko
wane .metodą Talcotta, uzyskując wysoką dokładność. Otrzymane
wyniki potwierdzają analizę teoretyczną dotyczącą dokładności
proponowanej metody.

UKD 622.1:528
Trojanoivski K. — Założenia okresowych obserwacji
geodezyjnych szybów
eksploatacji pokładów

górotworu i powierzchni przy
węgla w filarach szybowych. —

Przegląd Geodezyjny nr 8/1971.—
W polskim przemyśle węglowym bezpieczna eksploatacja węgla
w filarach ochronnych jest prowadzona od dawna. W ostatnich
.latach przystąpiono do eksploatacji węgla w filarach szybowych.
Zasoby węgla w tych filarach szacowane są na niemal 2 miliardy
ton.

UKD 528.489:624
NIEBYLSKI J., BIELAK a. — o osnowach realizacyjnych
w aspekcie ich trwałości i przydatności w procesie budo
wy. — Przegląd Geodezyjny nr 8/1971.—
Autorzy są zdania, że zakładanie osnów geodezyjnych realizacyj
nych w formie sieci regularnych kwadratów lub prostokątów jest
bardzo pracochłonne i nie daje korzyści równoważących czas
i koszty ich założenia. Osnowy w formie ciągów poligonowych
założonych wzdłuż obwodnicy terenu zabudowy są znacznie ekonomiczniejsze.

UKD 528.063.4
PISARCZYK D. — Projektowanie płaszczyzn bilansowych.
Część I. — Przegląd Geodezyjny nr 8/1971.—
Zmiana istniejącej rzeźby terenu na płaszczyznę wymaga trans
portu mas ziemnych. Najekonomiczniejsze rozwiązanie ma miejsce
wówczas, gdy bilans wykopów i nasypów jest równy zeru. Autor
podaje zasady projektowania płaszczyzn bilansowych w najczęściej
występujących przypadkach oraz przykłady liczbowe.

UKD 528.482
BRYS H., BIELECKI T. — Metoda pośredniego pomiaru
zmian rozwarcia szczelin dylatacyjnych. Przegląd Geode
zyjny nr 8/1971.—
Pomiar szczelin dylatacyjnych wielkich budowli metodami fizycz
nymi wymaga dostępu do badanego elementu budowli. Dalmierz
BRT-006 umożliwia pomiar szczelin metodą pośrednią, przy za
chowaniu wymaganej dokładności pomiaru mb ≤ ± 0,1 mm.

UKD 528.022.62
DZIERŻĘGA A. — Określenie giroazymutu
przejść. — Przegląd Geodezyjny nr 8/1971.—

metodą

Autcr opisuje tak zwaną metodę przejść, która umożliwia do
kładne wyznaczenie miejsca spoczynku wirującego giroskopu.
Opisywana metoda pozwala na osiągnięcie dokładności poniżej 50
ponadto nie męczy obserwatora.

UKD 333.013.6.
MOŚCICKI B. — Podstawowe wiadomości dotyczące ogra
niczeń podziału gospodarstw rolnych. Przegląd Geodezyjny
nr 7/1971.
W procesie rozdrabniania się gospodarstw rolnych poważną i ujem
ną rolę odgrywają działy rodzinne. Autor przedstawia przepisy
prawne dotyczące ograniczeń podziału gospodarstw rolnych. Prze
pisy te zapobiegają powstawaniu gospodarstw karłowatych, nie
zdolnych do samodzielności ekonomicznej.
I

YAK 528.281
MMXHHIJKA A., BYAKEBI4τI A.:

OnpeaejieHMe ∏3MeneHMM
reorpaφM∙ιecκoM πιπpoτbi no HaQjnoaeHMMM mchom πapι>ι
ɜeeɜa no Meτoay Taj∏>κoττa BHe MecτHoro MepMawaHa.

Przegląd Geodezyjny nr 8/71.

Abtopli OnpeflejnijiM M3MCHetmii reorpaφιtHecκoii unιpoτH no MOfliιφnκθBaHH0My Meτθfly Tajibκoττa, πojιynan Bt>ιcoκyιo tohhocth.
HojiyHeHHLie pe3yjibτaτn πθflTBepjκflaκ>τ τeopeτ∏Hecκ∏M aHaJiM3
Tohhoctm npefljiaraeMoro Meτofla.

YAK 622.1:528

TPOHHOBCKM K.: ∏pm∏h∏πli

πepMoa∏xιecκMX reoaeɜɪɪ'ɪeeKHX HaQjnoaeHMii ιπaxτ ropπι>ιx πopoa π πobcpxhoctπ npM
3κc∏Jiyaτan∏ιι 3ajιeκeπ yrjιπ b okomoctbojh>hmx μejι∏κax.

Przegląd Geodezyjny nr 8/71.

B ΠOJIbCKOM KaMeHHOyrOJILHOM ∏pθMLIUIJieHHOCTM 6e30∏aCHa∏ 3KCIiJiyaTauMH yrjia b OxpaHHbix nejιnκax Befleτcπ CflaBiia. B nocjieflHee BpeMH Haπaτa flθ6biπa yrjia M3 oκojιocτBθjibHbix neJiMKOB. 3aπacbi yrjiH b 3tmx neπnκax OiienitBaioT Ha 2 MMHJiMapfla toh.

YAK 528.489:624

HEBbIJIBCKIl H., BEJIHK A.:

O peajiM3aι∣M0HHEix ceτκax
C TOHKM 3peHMM MX COXpaHHOCTH M ∏p∏Γ0aHOCTM B ∏pθljecce
cτpoMτejiLCτBa.
Przegląd Geodezyjny nr 8/71.

∏o MHeHMK> aBT0p0B 3a0aflκa reofle3∏Hecκιιx pea∏M3afl∏0HHbix ceτοκ B φopMe ceτoκ KBaflpaTOB mjim npuMoyrojiBHMKOB. OHeHb τpyflθeMκaa m He flaeτ ββιγοα cooτBeτcτBeHHbix BpeMeHM n ctommoctm
MX 3aKJiaflKM. Γ0pa3flO SKOHOMMHHee OCHOBbI B φ0PMe ΠOJIMΓ0HHbIX
XOflOB IipOKJiaflbIBaeMbix BflOJib rpamm cτp011τejibH0ii ∏Jiomaflκπ.

YAK 528.063.4

ΠMCAPHMK A∙: ΠpoeκτπpoBaHMe
Przegląd Geodezyjny nr 8/71.

Qajiaiicni>ix ∏Jiocκocτeii.

IIepeMeHa cymecτByκ>mero pejibeφa b ∏jιocκocτb τpe6yeτ τpaHCπopτa∣ 3eMHbix Mace. CaMoe 3κonoM∏Hecκoe pemeH∏e ∏Meeτ Mecτo
τorfla, κorfla 5ajιaHC BbieMOK m Hacbinen paseH Hyjiio. Abtop flaeτ
πp∏Hiι∏∏bi πpoeκτMpoBaHMH BajiaHCHfaix πjιocκocτeft b CaMbix HacTbix CJiynaHX m coπpoBθ>κflaeτ mx HncjiOBbiMn npMMepaMM.

YAK 528.482
BPbICb X., BEJIELξKM T.: Meτoa κocβeHHθro M3MβpeHMH
M3MeHeHM>ι pacκpbiτMn awjιaτaa∏0HHi>ιx iHBOB.
Przegląd

Geodezyjny nr 8/71.

H3MepeHiιe flMJiaτaιiMoιiHBix uibob BojibiiiMX πocτpoeκ φιi3MHecκ>iMM
MeTOflaMM τpeδyeτ πpιιcτyπa κ MCCJieflyeMOMy 3JieMeHτy. a≡JifaH0Mep
BPT-006 (BRT-006) flejiaeτ BO3MO>KHbIM M3MepβH∏e UIBOB KOCBeHHfaIM
MeTOflOM c co6jικ>fleHMeM TpeByeMOii tohhoctm M3MepeHMH.

YAK 528.022.62
A3EP2KEHΓA A.: OnpeaejieHMe rnpoa3MMyτa
cajκeii Przegląd Geodezyjny nr 8/71.

MeτoaθM nac-

Abtop oπncbiBaeτ Meτofl πacea>κeii, κoτopbiii πo3Bθjιπeτ tohho onpeflejιπτb xecτo πokoh tɪpaɪɪɪaɪoɪneroeɪɪ rnpocκoπa. OnMcaHHbiii Meτθfl
flaeτ TOHHOCTb HMiκe 50 m κpoMβ toto He yτθMJineτ Ha6j∏0flaτejiH.

YAK 333.013.6
MocbIlIiIlKM B.:

OcnoBHbie CBeaeHiiH oτHθCHτejibno orpaHMxIeHMM pa3aejia CCJlbCKMX X03HMCTB.

Przegląd Geodezyjny nr 8/71.

B nponecce pa3flpo6jieiiMH cejibcκπx xo3hmctb 6θJifaiuyκ> m oτpιtIiaTeJIbHyio pojib Mrpaκ>τ CeMeiiHbie pa3flejibi. Abtop flaeτ πepeπeHb
3aκ0HθB Kacaiomiixcn OrpaHMHeHMii pa3flej1OB cejibcκMx xo3hmctb.
3tm 3aκ0Hbi πpeflj∙πpeuiflamτ cp3flamno κapjιnκθBbix xθ3HiicτB HeCnocoBHbIX K SKOHOMMHeCKOii CaMOeTOHTejlbHOCTM.
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Wyznaczenie zmian szerokości geograficznej z obserwacji jasnej pary gwiazd
metodą Talcotta poza południkiem miejscowym - Ocena wyników i analiza dokładności
1. Wstęp

Zmodyfikowana metoda Talcotta opracowana została
przez Jana Bieniewskiego i Jana Cisaka. Modyfikacja po
lega na obserwacji jednej jasnej pary gwiazd poza połud
nikiem miejscowym, symetrycznie względem tego południ
ka. Autorzy metody wykonali w Iipcu 1967 r. siedem serii
obserwacyjnych, uzyskując bardzo dużą dokładność wyzna
czenia szerokości
mlf = ± 0,16"
co potwierdza analizę teoretyczną. Tematem naszej pracy
jest „Wyznaczenie zmian szerokości geograficznej z obser
wacji jasnej pary gwiazd metodą Talcotta poza południ
kiem miejscowym” ze szczególnym uwzględnieniem anali
zy otrzymanych wyników i dokładności metody.
Jest to temat naszej pracy magisterskiej, wykonanej w'
Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej na
Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
pod kierunkiem prof. W. Opalskiego.
2. Zasada zmodyfikowanej metody Talcotta

Przy wyborze pary do obserwacji gwiazd metodą zmo
dyfikowaną należy uwzględnić następujące parametry:
— odległości Zenitalne gwiazd,
— różnice odległości Zenitalnych gwiazd,
— zakres mierniczy mikrometru.
Od tych parametrów uzależnione są azymuty i kąty
godzinne,· w zakresie których możemy obserwować wybra
ne gwiazdy. W metodzie zmodyfikowanej można wykony
wać obserwacje przy różnicy odległości zenitalnych, więk
szej od zakresu pola widzenia teleskopu. Jest to bardzo du
ża zaleta metody, pozwalająca na łatwiejszy wybór jasnych
gwiazd do obserwacji.
Graficzne przedstawienie przejścia gwiazd w polu widze
nia instrumentu w zależności od różnicy A z przedstawia
rys. 1.

— współrzędne pary gwiazd,
— odczyty mikrometru,
— momenty przejścia gwiazdy przez nitki pionowe,
— wskazania pęcherzyków libel H-T.
Wzór podstawowy ma wówczas następującą postać:
1
1
i.i
φ = ~ (ßs-\-6N) + — (mE — mw)R + ɪ (Ks + Kjv) — ɪ (I⅛ +
1

1

1

gdzie:
⅞, óN
n∣js, m∣f-∙
-R
Ks, Kn

— deklinacje gwiazd,
— odczyty mikrometru,
— wartość kątowa pełnego obrotu mikrometru,
— redukcje do południka ze względu na krzy
wiznę równoleżnika,
Ls, Ln — redukcje do południka ze względu na krzy
wiznę almukantaratu,
δms, ómN — redukcje nitek bocznych do środkowej,
Ab — różnica odległości zenitalnych, uzyskana z
odczytów libel H-T,
zlρ — refrakcja różnicowa.
Interpretacja geometryczna poprawek KiL (rys. 2).

Rys

2

3. Obserwacje i redukcje

Rys. 1

Wyprowadzenie wzoru na wyznaczenie szerokości oparto
na zredukowaniu pojedynczej obserwacji pozapołudnikowej
do południka miejscowego mając następujące dane:

Obserwacje wykonywane były w Obserwatorium AstroRomiczno-Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu, na teleskopie Zenitalnym (VZT) nr 17224, f =
= 1750 mm, D = 135 mm.
Do obserwacji wybrano dwie jasne pary gwiazd spełnia
jące warunki wymagane przez metodę zmodyfikowaną,
to znaczy:

305

Jz — 0,

1

φ = -(δs + δi∙v)

z < 25’,

t < 20π*

Pierwsza para:

nr gwiazdy według AE
nazwa gwiazdy
jasność
strona nieba
średnia odległość zenitalna

325
⅞,U Mapr
2,40«“
N
2055'

333
η U Ma
1,91«“
S

Druga para:

Tablica 1

526
508
/1 Cephed
ε Cygni
3,33«“
2,64«“
S
Ń
18022'

Q — czas gwiazdowy miejscowy (moment obserwacji),
a — rektascenzja gwiazdy.

Przy wystąpieniu błędu systematycznego w 2 ze znakiem
plus wartości bezwzględne kątów godzinnych przed po
łudnikiem będą mniejsze 0 wartość błędu systematycznego,
a za południkiem odpowiednio większe 0 tę samą wartość
błędu. Odwrotnie jest przy błędzie systematycznym w rektascenzji.

I

Analizując otrzymane wyniki dla I pary zauważyliśmy
stałą różnicę we wszystkich obserwacjach pomiędzy warto
ściami φ, otrzymanymi przed- i za południkiem. Różnicę
tę uzyskali również autorzy metody, wykonując pierwsze
obserwacje w Iipcu 1967 r. Przyczyną powstania tej różnicy
jest stały błąd systematyczny zawarty w a lub λ. Błąd ten
powoduje zmianę wartości kątów godzinnych obliczanych
ze wzoru t = Q — a.
gdzie:

I

4. Ocena wyników i analiza dokładności

I para gwiazd
z°

II para gwiazd

3°

18o22'

oɪɪɪ

18®

10®

ɪm

0,22"

«

0,25"

0,08"

0

0,02"

0

0,05"

0,03"

0

tɪɪɪ

1 Om

5'»

illL

0,50"

0,04"

≡

Dla pierwszej pary Δz = zn— Zs = 21, wobec tego z& przy
jęto tak, aby przy małej odległości zenitalnej gwiazd moż
na było zaobserwować maksymalną, równą dla obu gwiazd,
ilość przejść przez nitki, symetrycznie względem południka.
Do ustawienia koła poziomego w żądanym azymucie
skonstruowano specjalne urządzenie zaciskowe przesuwa
jące.
Do rejestracji momentów przejść gwiazd przez nitki słu
ży Chronograf piórkowy połączony z kluczem telegraficz
nym i zegarem roboczym.
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdej obserwacji
dokonywano porównania zegara roboczego z radiowymi sy
gnałami czasu i notowano temperaturę w pawilonie.
Każde przejście gwiazdy przez nitki zakończone było od
czytem libel H-T. Czas obserwacji gwiazd I pary wynosił
40 minut. Pozwoliło to na wykonanie 8 przejść obu gwiazd
symetrycznie względem południka miejscowego, po 6 nacelowań w każdym przejściu odpowiednio na nitkach: 1, 2,
4, 6, 8, 9 dla obu gwiazd.
Dla pierwszej pary wykonano w okresie od maja do
końca Iipca 1960 r. 21 obserwacji, przy czym były one
w tym czasie bardzo utrudnione ze względu na złe warun
ki atmosferyczne.
Dla II pary gwiazd wykonano 3 obserwacje składające
się z 32 przejść każdej gwiazdy symetrycznie względem po
łudnika miejscowego. Czas trwania obserwacji wynosił
lh23m- Gwiazdę N obserwowano na nitkach 2, 3, 4, 6, 7, 8,
a gwiazdę S na 1, 2, 5, 6, 8, 9 ze względu na duże różnice
pozornych szybkości przesuwania się gwiazd w polu wi
dzenia teleskopu. Do obliczenia φ poszczególne przejścia
gwiazd NiS połączono w pary odpowiednio IN — 1S,
2N — 2S itd., otrzymując po 8 wyników φ dla I pary i 32 —
dla II pary symetrycznie względem południka miejscowego.
Do redukcji obserwacji wykorzystano elektroniczną ma
szynę cyfrową GIER, za pomocą której obliczono poprawki
KiL oraz wartości cos A -i odległości Zenitalne potrzebne
do Cbliczenia pozostałych poprawek. Wykorzystanie EMC
GIER skróciło czas redukcji jednej obserwacji składającej
się z 8 przejść, z 12 do 3 godzin.
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Na podstawie wartości kątów godzinnych obliczamy po
prawki K i L, więc zmiana wartości kąta godzinnego 0 Δ t
spowoduje zmianę wartości poprawek KiL odpowiednio
0 Δ K j Δ L.
Na podstawie teoretycznej analizy dokładności stwierdzi
liśmy, że błąd wyznaczenia czasu ma największy wpływ na
dokładność wyznaczenia poprawki L, a znikomy — dla po
prawki K.
Wartość błędu mL zależy od kąta godzinnego i odległo
ści zenitalnej. Zależności te przedstawione są w tablicy 1
i na rys. 3, przy założeniu, że

Wartości r∏L i mκ obliczone są na podstawie wzorów róż
niczkowych.
W parze I gwiazda S obserwowana była w zakreślę ką
ta godzinnego od 10m do 5m, a gwiazda N — w zakresie
od 5«“ do 0m. Przy maksymalnej wartości kąta godzinnego
dla gwiazdy S systematyczny błąd w a lub 2, wynoszący
na przekład 0,ls, powoduje zmianę wartości poprawki L
0 JLs = 0,50", a dla gwiazdy N 0 ΔLχ — 0,22".
Do redukcji φ bierze się różnicę Liv — Ls wobec czego
obarczona jest ona stałą różnicą wartości wpływu błędu
systematycznego na wartości poprawek Liv i Ls, wynoszącą
JLiv — ∆Ls∙
Bezwzględne wartości różnicy ΔLn— ∆Ls dla I pary
gwiazd są w przybliżeniu stałe ze względu na symetrycz
nie wykonywane obserwacje względem południka miejsco
wego. Znaki tej różnicy są przeciwne przed- i za połud
nikiem, 00 jest przyczyną powstania różnicy między war
tościami φ przed- i za południkiem.
W obserwacji gwiazd II pary, różnica między φ przedi za południkiem nie występuje, ponieważ gwiazdy NiS
były obserwowane w zakresie tych samych kątów godzin
nych i ewentualne błędy systematyczne w a lub 2, wpły
wające na zmianę wartości poprawek Liv i Ls nie spowo
dują zmiany wyników φ przed- i za południkiem, ponieważ
JLjv = JLs i różnica Lκ— Ls nie ulegnie zmianie.
Z powyższej analizy wynika, że najkorzystniej jest ob
serwować takie pary gwiazd, dla których ∆z sə 0, wówczas
obie obserwowane gwiazdy są w zakresie tych samych ką
tów godzinnych.
Dodatkowymi błędami wpływającymi na powstawanie róż
nicy między wartościami φ przed- i za południkiem, są
błędy:
— martwego ruchu mikrometru,
— osobowego błędu obserwatora, spowodowane podąża
niem za ukośnie poruszającą się gwiazdą oraz wychodze
niem jej na przeciw.
Największy wpływ na dokładność wyznaczenia φ mają:
1) błąd nacelowania, składający się z:
— błędu pomiaru czasu momentu przejścia gwiazdy
przez nitki (średnia z 6 nacelowań — mt),
— błędu pomiaru Δ z, za pomocą mikrometru okularo
wego (średnia z 6 nacelowań — mM);
2) błąd pomiaru nachylenia osi celowej za pomocą libel
H-T — m ¿b

W pracy niniejszej wyznaczyliśmy wpływ poszczególnych
błędów na dokładność wyznaczenia φ w oparciu o dane
obserwacyjne. W celu wyznaczenia błędu czasu — τ∏t wy
korzystana została zależność: „Różnica w czasie przejścia
gwiazdy między nitkami o stałej odległości powinna być
przy tych samych wartościach kątów godzinnych warto
ścią stalą”.
Występujące rozbieżności spowodowane są wystąpieniem
błędów przypadkowych, wynikających z niedokładnego nacelowania na gwiazdę w momencie jej przejścia przez nitkę
oraz błędami odczytu czasu z taśmy Chronografu.
Wyznaczony w ten sposób błąd mt wynosi (6 nacelowań):
m, = ± 0,054’ = ± 0,8'
Wartości błędów mt w zależności od kąta godzinnego, wy
znaczone na podstawie obserwacji gwiazd I pary, przed
stawia rysunek 4.

ml>n = ± 0,09'

n⅛s = ⅛ 0,08'

Dó redukcji φ uwzględnia się różnicę Ab = bN— bs, wobec
tego błąd tej różnicy wynosi:
mJŁ = ± 0,12' = ± 0,1<”
Analizując wpływ poszczególnych błędów na wartość błę
du mφ otrzymamy:
mφ(ι) = i 0,20" w>φ(JΛf) = i 0,13" nɪg,(j(,) = ɪ 0,08"
Po zsumowaniu poszczególnych błędów otrzymamy:
r⅜ = ± θ,26'
Sredni błąd pojedynczej obserwacji, obliczony ze wzoru: ■·

w którym:
n = 168 — jest to ilość pojedynczych obserwacji I pary
gwiazd,
V
— błędy pozorne liczone jako różnice między po
szczególnymi φ a średnimi, otrzymanymi od
dzielnie przed- i za południkiem.
Ten sam błąd wyznaczony z 96 pojedynczych obserwacji
II pary gwiazd wynosi:
mɪ1 = ± 0,32'
Sredni błąd pojedynczej obserwacji wyznaczony na podstawie teoretycznej analizy dokładności, wynosi:

Błąd mu wyznaczony został w podobny sposób jak błąd
mt. Mianowicie:
„J1W/JT = const dla tych samych wartości kąta godzin
nego,
AM—różnica odczytów mikrometru między sąsiednimi
nitkami,
JT- różnica czasu przejścia gwiazdy między tymi sa
mymi nitkami”.
Z rozbieżności wartości AM/AT, spowodowanych błędami
przypadkowymi, charakteryzującymi dokładność nacelowania na gwiazdę, wyznaczony został błąd mjM/j’r·
W oparciu o błędy mt i mjΛf,jτ wyznaczony został
błąd tum ί. uwzględnieniem nacelowania na 6 nitek. Uzyskane wyniki w, w zależności od kąta godzinnego, przed
stawione są na rysunku 5.
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Rys. 5

Z wykresu widać, że błąd pomiaru Hiikrometrycznego
dla gwiazdy N rośnie wraz ze wzrostem kąta godzinnego,
natomiast dla gwiazdy S maleje. Zbyt krótki okres obser
wacji, a przede wszystkim mała ich ilość, nie pozwoliła na
dokładne przeanalizowanie tego zagadnienia.
Do redukcji φ bierze się różnicę AM = Mn— Ms. Gdzie
Mn i Ms są średnimi z sześciu nacelowań. Błąd tej różnicy
wyznaczony na podstawie błędów m.w,v ɪ m¾ wynosi:
mjM = ± 0,006rj= ± 0,25'
i jest stały dla wszystkich zakresów kąta godzinnego, w
zakresie których wykonywane były obserwacje gwiazd
I pary.
Zmiany nachylenia osi celowej w czasie obserwacji są
rejestrowane przez libele H-T. Graficznie zależność zmian
nachylenia od kąta godzinnego przedstawia linia prosta.
Rozbieżności pomiędzy linią prostą, uzyskaną na drodze
wyrównania graficznego a wartościami nachylenia dla po
szczególnych przejść, spowodowane są błędami libel i błę
dami ich odczytu. Z rozbieżności tych wyznaczone zostały
błędy m↑, dla gwiazdy NiS.

^ɪ^teor — ɪ 0,41

przy założeniu:
∏iχ = i 0,18 mjM = ± 0,004r ⅛ = ± O,3dl
Wartości poszczególnych błędów do analizy teoretycznej
przyjęto na podstawie pracy autorów metody pod tym sa
mym tytułem oraz na podstawie „Biuletynu Informacyj
nego nr 40/1” B. Kołaczek. Ten sam błąd wyznaczony dla
metody klasycznej Talcotta przy tych samych danych wy
nosi:
rnφ teor klas. = i 0,24
Średni błąd średniej arytmetycznej wieczoru, uzyskany
z 8 pojedynczych obserwacji gwiazd I pary metodą zmo
dyfikowaną wynosi:
mlφw = ± 0,11"
Sredni błąd średniej arytmetycznej wieczoru dla II pary
gwiazd, która składa się z 32 pojedynczych obserwacji wy
nosi:
∏*φ 1w = ± 0,06"
W metodzie klasycznej jedna grupa składa się z 6 par, wo
bec tego średni błąd średniej grupowej wynosi:
">φg = ± 0,10"
Otrzymane błędy mφ oraz mfw wskazują na dużą do
kładność metody i potwierdzają analizę teoretyczną. Zna
czne zmniejszenie błędu mlfw móżna uzyskać przez dobór
takiej pary gwiazd, dla której można będzie wykonać dużą
ilość obserwacji, na przykład para II — 32 obserwacje.
Najkorzystniej jest obserwować takie pary gwiazd, dla któ
rych:
1) odległość Zenitalna znajduje się w granicach 10° do 20°,
2) różnica odległości Zenitalnych pary gwiazd jest w
przybliżeniu równa zeru (mniejsza od zakresu mierniczego
mikrometru). A Z może być większa od zakresu miernicze
go mikrometru, jest to dużą zaletą metody, ale wtedy nie
korzystny wpływ na ostateczny wynik φ mają błędy reje
stracji czasu i systematyczne błędy rektascenzji i długości
geograficznej, które eliminują się przy obserwacjach syme
trycznych względem południka miejscowego.
3) kąty godzinne, w zakresie których wykonuje się ob
serwacje, powinny się zawierać w granicach do 20 minut.
Większe odległości Zenitalne powodują wystąpienie dużej
różnicy w pozornych szybkościach gwiazd północnej i po
łudniowej oraz zwiększenie wpływu refrakcji na dokład
ność wyznaczenia φ.
Wyznaczone na podstawie obserwacji błędy τnt i m.ιι>
wskazują na dużo większą dokładność pomiarów w po
równaniu z analizą teoretyczną, natomiast większa wartość
błędu pomiaru mikrometrycznego spowodowana jest celo
waniem na gwiazdę poruszającą się ukośnie.
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5. Uwagi, wnioski i spostrzeżenia

Analiza otrzymanych wyników i wyznaczenie poszczegól
nych błędów w pełni potwierdziło analizę teoretyczną i du
żą dokładność metody.
1. W metodzie zmodyfikowanej jest możliwość obserwa
cji gwiazd przy ∆z większym od pola widzenia instru
mentu, wobec tego zmiany deklinacji gwiazd nie spowodu
ją konieczności zmian całego programu, umożliwiając otrzy
manie na Jxidstawie długoletnich obserwacji jednej krzy
wej zmian szerokości z jednego programu obserwacyjnego.
2. Obserwacje jednej pary wpłyną na usunięcie lokalnych
’zniekształceń krzywej zmian szerokości, wynikających
z błędów katalogowych deklinacji poszczególnych gwiazd
w programie grupowym.
3. Możliwość wyboru jasnych par gwiazd w dokładnym
systemie katalogu FK-4 bez konieczności przeliczania
współrzędnych średnich na pozorne.
4. Pary jasnych gwiazd pozwalają na wykonanie obser
wacji przez cały rok, co w efekcie pozwala na wykonywa
nie badań zmian szerokości z różnych punktów widzenia,
na przykład:
— badanie zmian dobowych,
— badanie wyrazu Kimury,
— badania anomalii refrakcyjnych.

Doc. dr inż. KAZIMIERZ TROJANOWSKI

5. Dokładność pojedynczego wyznaczenia szerokości me
todą zmodyfikowaną jest równorzędna z dokładnością jed
nej grupy programu wzorowanego na międzynarodowym.
Przy optymalnych warunkach pary gwiazd, gdy odległość
Zenitalna zawarta jest w granicach IO0—20°, a różnica od
ległości zenitalnych bliska zeru, wówczas dokładność wy
znaczenia φ można zwiększyć, wykonując większą ilość
nacelowań na gwiazdy w znacznie skróconym czasie ob
serwacji w porównaniu z metodą klasyczną.
6. Okres obserwacji pary gwiazd wpływa niekorzystnie
na błędy anomalii refrakcyjnych, spowodowanych zmiana
mi warunków atmosferycznych. Najbardziej niekorzystny
wpływ tych błędów będzie w przypadku obserwacji dzien
nych, kiedy na lunetę bezpośrednio padają promienie sło
neczne.
7. Przebieg obserwacji komplikuje dodatkowa rejestracja
czasu na taśmie Chronografu piórkowego.
8. Duża pracochłonność przy opracowywaniu wyników.
Zastosowanie elektronicznych maszyn cyfrowych do obli■ czenia poprawek KiL znacznie skraca czas redukcji.
Proces redukcji można równocześnie uprościć j>rzez wpro
wadzenie tabel pomocniczych pozwalających na wyinterpoIowanie poprawek KiLw zależności od t i δ.
Obecnie w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geo
dezyjnej PW prowadzi się badania nad tą metodą w celu
uzyskania bogatszego materiału obserwacyjnego w stosun
kowo dłuższym okresie czasu.

UKD 622.1:528
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Założenia okresowych obserwacji geodezyjnych szybów, górotworu
i powierzchni przy eksploatacji pokładów węgla w filarach szybowych
Polskie placówki naukowe i naukowo-badawcze, w tym
również i Główny Instytut Górnictwa, od szeregu lat pro
wadzą badania nad możliwościami przeciwdziałania szkod
liwym wpływom eksploatacji górniczej na powierzchnię
i górotwór. Osiągnięcia nauki i praktyki polskiego gór
nictwa pozwoliły na przemysłowe rozwiązywanie zagad
nień bezpiecznej eksploatacji w filarach ochronnych pod
miastami, osiedlami, zakładami przemysłowymi i szlakami
komunikacyjnymi naszych zagłębi.
Prowadzone periodyczne pomiary pozwalają na kontrolę
zachowania się powierzchni i porównanie rzeczywistego
stanu jej deformacji z prognozowanym. Analizy i interpre
tacje wyników tych periodycznych obserwacji pozwalają
na wyciągnięcie ważnych gospodarczo wniosków, uzasad
nionych aktualnym stanem wiedzy, co do dalszego rozwo
ju eksploatacji i ewentualnej korekcji założeń projekto
wych, przyjętych a priori, biorąc pod uwagę względy bez
pieczeństwa budowli oraz obiektów powierzchniowych
i podziemnych a także zmniejszenie szkodliwych wpływów
podziemnej eksploatacji górniczej do możliwego minimum.
W problematyce eksploatacji górniczej w filarach ochron
nych szczególne znaczenie ma zagadnienie odzyskiwania
zasobów węgla, uwięzionych w filarach dla czynnych szy
bów i urządzeń kopalnianych. Znaczenie ekonomiczne tego
zagadnienia jest duże, gdyż w filarach szybów zalega
1,9 miliarda ton węgla, przy czym wypada zaznaczyć, że
produkcja węgla z tych filarów cechuje się stosunkowo
niskimi kosztami własnymi, do czego przyczynia się w
głównej mierze skrócenie dróg przewozowych oraz możli
wości dużej koncentracji wydobycia. Z drugiej jednak
strony eksploatacja w filarach szybowych jest znacznie
trudniejsza niż w filarach dla obiektów powierzchniowych,
gdyż wpływy eksploatacji oddziałują też na górotwór
i wydrążoną w nim rurę szybową stanowiącą jedną z nie
licznych dróg wiążących powierzchnię z podziemiem ko
palni, ważną dla bezpieczeństwa pracy, przewozu ludzi,
transportu, przewietrzania, przesyłania energii, podsadza
nia wyrobisk itp. Ze względu na możliwe deformacje wy
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wołane wpływami podziemnej eksploatacji górniczej trzy
pierwsze z wymienionych wyżej funkcji szybów są szczegól
nie ważne, zwłaszcza że w górnictwie nie można nie li
czyć się z losowym występowaniem najrozmaitszych za
grożeń. To było powodem panujących do niedawna obaw
przed nadmiernymi uszkodzeniami obudowy i zbrojenia
szybów, tak że eksploatacji w obrębie filarów szybowych
u nas w ogóle nie prowadzono, pomijając sporadyczne
przypadki likwidacji szybiku, czy kopalni.
Z tego względu brak było również niezbędnych doświad
czeń praktycznych oraz rozpoznania procesu deformacji
rury szybowej pod wpływem eksploatacji górniczej, co
z kolei utrudniało lub wręcz uniemożliwiało projektowanie
i wdrażanie eksploatacji w filarach szybowych. Ten stan
rzeczy zmienił się całkowicie w ostatnim okresie, gdy
Główny Instytut Górnictwa zainicjował opracowywanie za
sad i metod prawidłowej eksploatacji w filarach ochron
nych dla szybów oraz metod zabezpieczania ich obudowy
i urządzeń przed niedopuszczalnymi odkształceniami. Prace
w tym zakresie prowadzone są w ramach działającej przy
Głównym Instytucie Górnictwa, pod przewodnictwem wi
ceministra prof. Μ. Boreckiego, specjalistycznej komisji
która też opiniuje konkretne projekty do realizacji w ko
palniach. Obecnie dysponuje się już doświadczeniami
z eksploatacji 8 filarów szybowych, przy czym dla ich uzy
skania niepoślednią rolę odgrywają też pomiary geodezyj
ne. Każdej wdrażanej eksploatacji w filarze szybu towarzy
szy bowiem jednoczesne wdrożenie systematycznych, okre
sowych badań i obserwacji geodezyjnych nad zachowaniem
się górotworu i wyrobisk, w szczególności szybu, pod wpły
wem prowadzonej eksploatacji górniczej.
Powodzenie
dotychczasowych,
eksperymentacyjnych
eksploatacji w filarach ochronnych dla szybów pozwolić
może na jej uintensywnienie i zachęca do przewidywania
jej rozwoju. Ponieważ eksploatacja taka musi przebiegać
w sposób kontrolowany, wynika stąd sygnalizowana przez
głównego mierniczego resortu górnictwa i energetyki dr inż.
B. Skinderowicza konieczność badań nad metodyką pomia

rów dla potrzeb periodycznych obserwacji ruchów po
wierzchni i górotworu oraz deformacji rur szybowych,
a także opracowania ogólnych zasad i wytycznych prowa
dzenia, opracowywania, dokumentowania i projektowania
takich obserwacji, przy uwzględnieniu aspektów rucho
wych i naukowo-badawczych.
W wyniku przeprowadzanych badań przystąpiono do
opracowania takich ramowych wytycznych, przede wszyst
kim dla rejonów eksploatacji pokładów o niewielkim na
chyleniu, w górotworze nie zaburzonym tektonicznie. Wy
tyczne takie muszą być oczywiście bardziej obszerne niz
dotychczasowe wytyczne obserwacji ruchów powierzchni,
gdyż oprócz pomiarów deformacji powierzchni muszą obej
mować:
— pomiary odkształceń górotworu w poziomych i pochy
łych wyrobiskach górniczych,
— pomiary odkształceń obudowy rury szybowej,
— pomiary wyboczeń osi pionowej szybu i deformacji
jego uzbrojenia,
— pomiary deformacji wieży szybowej i przemysłowych
urządzeń powierzchni kopalni.
Wypada zauważyć, że najbardziej wrażliwe i ważne pod
względem funkcjonalnym obiekty i urządzenia przemysło
we kopalń zlokalizowane są przy szybach kopalnianych,
najczęściej przy szybach głównych. Założenia wytycznych
obserwacji zjawisk występujących przy eksploatacji pokła
dów węgla kamiennego, w ogólnym zarysie przedstawiają
się następująco.
1. Cel obserwacji. Obserwacje ruchów powierzchni i góro
tworu przy eksploatacji filarów szybowych powinny być
prowadzone z dwojakiego rodzaju względów:
a) ze względów ruchowych, dla zapewnienia bezpieczeń
stwa i ciągłości pracy szybu oraz urządzeń na powierzchni,
przez terminowe usuwanie uszkodzeń w obudowie, uzbro
jeniu szybu oraz w obiektach przyszybowych, jakie mogą
powstać wskutek oddziaływania przewidywanej eksploatacji
górniczej;
b) ze względów naukowo-badawczych, dla zgromadzenia
odpowiednio obszernego materiału empirycznego, który po
odpowiednim opracowaniu statystycznym w placówkach
naukowo-badawczych mógłby pozwolić na uzyskanie:
— jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistości obrazu
czasoprzestrzennego procesu deformowania się górotworu
pod wpływem podziemnej eksploatacji górniczej, w prze
kroju górotworu od poziomu realizowanej eksploatacji do
powierzchni, oraz poniżej poziomu eksploatacji,
— danych do statystycznego porównania obserwowanych
wielkości deformacji z wielkościami deformacji prognozo
wanych,
— rozpoznania skutków oddziaływania eksploatacji, ujaw
niających się w obudowie i uzbrojeniu rury szybowej oraz
w obiektach na powierzchni,
— kontroli skuteczności zastosowanych zabezpieczeń pro
filaktycznych obudowy szybu i jego uzbrojenia,
— danych dla porównywania różnych metod obserwacji
i dalszego ich doskonalenia.
Udokumentowany i wnikliwie przeanalizowany materiał
doświadczalny, uzyskany z okresowych pomiarów prowa
dzonych w poszczególnych rejonach eksploatacji, a następ
nie w całości opracowany statystycznie, będzie mógł być
wykorzystany jako cenna pomoc przy podejmowaniu decvzji o eksploatacji w obrębie granic filarów ochronnych
dla czynnych szybów kopalnianych.
2. Ogólny zakres obserwacji i zasadnicze ich rodzaje.

Obserwację ruchów powierzchni i górotworu oraz zmian
wywołanych wpływami eksploatacji górniczych prowadzi
się w rejonach eksploatacji filarów szybowych (zwanych
w dalszym ciągu krótko rejonami obserwacji) z reguły spo
sobami:
∙z
a) obserwacji geodezyjnych,
b) obserwacji fizyko-mechanicznych (tensometrycznych,
dynamometrycznych itp.),
c) oględzin i przeglądów kontrolnych.
W zakresie tych zasadniczych rodzajów wyróżnia się
oczywiście cały szereg poszczególnych, odrębnych rodzajów
pomiarów ze względu na metodykę lub fragment obserwo
wanego zjawiska.
Przez rejon obserwacji należy w zasadzie rozumieć (przy
poziomym zaleganiu pokładu) część górotworu wraz z od
powiadającym jej obszarem powierzchni, tworzącą w przy
bliżeniu stożek ścięty, ograniczony:

— od dołu powierzchnią prawidłowo wyznaczonego fila
ru dla szybu i obiektów powierzchniowych z ewentualnym
dodatkowym obszarem,
— od góry rzutem powierzchni pokładu, tworzącej filar,
na powierzchnię terenu, powiększonym o obszar pasa (stre
fy) wpływów zewnętrznych, o szerokości co najmniej 2 R,
gdzie R oznacza zasięg wpływów bezpośrednich podziemnej
eksploatacji górniczej, miarodajny dla danego rejonu,
z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia wynikającego
z lokalnych warunków zalegania złoża i budowy górotworu.
Obserwacje projektuje się w rejonie obserwacji jako
kompleksowe, to znaczy wykonywane są w górotworze, w
rurze szybowej i w jej sąsiedztwie, obejmując obudowę
szybu i elementy jego uzbrojenia, na powierzchni oraz w
wyrobiskach poszczególnych poziomów kopalni nad pokła
dem przewidywanym do eksploatacji.
Obserwacjami obejmuje się przede wszystkim ważniejsze
obiekty powierzchniowe, a także i inne obiekty. Obserwacje
projektuje się również na odcinku rury szybowej nad prze
widywanym do eksploatacji pokładem oraz ewentualnie
(w przypadku zaistnienia możliwości) w wyrobiskach nie
których poziomów (lub pokładów) poniżej tego pokładu.
Te ostatnie prowadzi się w celu stwierdzenia zmian i de
formacji, związanych z ruchami wypiętrzającymi w góro
tworze, wywołanymi ciśnieniem warstw zalegających nad
odbudowaną przestrzenią.
Z natury rzeczy większość obserwacji koncentruje się
w centralnej partii rejonu obserwacji wokół szybu; a więc
we właściwym filarze szybowym, rozmieszczając tylko nie
które elementy osnowy obserwacyjnej w peryferyjnych
partiach rejonu obserwacji.
Dla rejestracji deformacji rejonu obserwacji zakłada się
osnowy obserwacyjne. Osnową obserwacyjną nazywa się
zespół punktów' oraz odcinków pomiarowych i urządzeń
lub ich fragmentów, założonych na stałe w .rejonie obser
wacji w celu rejestracji ruchów i zmian wywołanych od
działywaniem eksploatacji górniczej.
Szkielet obserwacji okresowych jako całości stanowią
okresowe obserwacje geodezyjne, pozwalające na określenie
form niecki osiadania na powierzchni i ewentualnie w
przekroju całego górotworu oraz na ustalenie ich związku
z rozwojem eksploatacji górniczej. Obserwacje te muszą być
uzupełniane periodycznymi, systematycznymi oględzinami
i przeglądami kontrolnymi oraz obserwacjami wykonywa
nymi metodami fizyko-mechanicznymi dla uzyskiwania z od
powiednią częstotliwością odpowiednio obszernych zbio
rów danych i informacji, pozwalających na prawidłowe ich
wykorzystanie do rozwiązania zagadnień określonych ce
lem obserwacji.
Systematyczne oględziny oraz przeglądy kontrolne stanu
obudowy rury szybowej, uzbrojenia szybu, wieży wyciągo
wej, obiektów powierzchniowych i tym podobnych obiek
tów, wykonywane będą przez specjalistów kopalni (dział
głównego mechanika oraz dział remontowo-budowlany).
Sporządzane na tej podstawie notatki, szkice, zdjęcia foto
graficzne, stanowić będą cenny materiał obrazujący cha
rakter skutków oddziaływania wpływów eksploatacji gór
niczej. Na podstawie rezultatów tych oględzin kopalnia mo
że postulować zagęszczenie częstotliwości wykonywania
kompleksowych obserwacji lub poszczególnych ich rodza
jów.
Celowość prowadzenia obserwacji instrumentalnych me
todami geodezyjnymi lub Tiiegeodezyjnymi może być uza
sadniona również względami naukowo-badawczymi w
aspekcie uzyskania wstępnych lub kontrolnych danych dla
budowy lub rozbudowy aparatury, instrumentów, czy też
urządzeń pomiarowych. Celowość prowadzenia tych obser
wacji może być uzasadniona również względami praktycz
nymi, a mianowicie: koniecznością konfrontacji wyników
uzyskiwanych przy stosowaniu różnych metod pomiarów
oraz statystycznego sprawdzenia stopnia niezawodności
i pewności działania aparatury lub przyrządów, czy też
dla określenia ekonomicznej opłacalności stosowania nowej
techniki pomiarów. W takich przypadkach podstawę obser
wacji dla celów podanych w punkcie 1, stanowić muszą
dotychczas ogólnie stosowane metody, sprawdzone już prak
tycznie, stwarzające jednocześnie wyjściową bazę dla
wspomnianych wyżej porównań i konfrontacji.
Wyniki tych badań powinny być gromadzone w jednej
wytypowanej resortowej jednostce naukowo-badawczej, dla
umożliwienia pełnej naukowej i praktycznej analizy po-
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lównawczej oraz statystycznego i syntetycznego opracowa
nia uzyskiwanych rezultatów i systematycznie, wnikliwie
analizowane, również w tym aspekcie.
3. Częstotliwość obserwacji. Kompleksowe obserwacje ru
chów powierzchni i górotworu prowadzi się w określonych
odstępach czasu lub w sposób ciągły. Terminy wykonywa
nia poszczególnych rodzajów obserwacji na powierzchni
i w różnych miejscach górotworu w rejonie obserwacji po
winny być z sobą odpowiednio zsynchronizowane w czasie.
Częstotliwość obserwacji geodezyjnych ustala się w zasa
dzie dla danego rejonu obserwacji w zależności od takich
czynników, jak charakter- górotworu, głębokość eksploatacji,
grubość eksploatowanego pokładu (warstwy), system
eksploatacji, postęp itp. Ze względu na aspekt naukowo-badawczy w uzasadnionym zakresie wykonuje się co naj
mniej 25 cyklów obserwacyjnych w okresie zasadniczej
fazy procesu ruchów, pomijając w tym okresy chwilowego
zatrzymania frontów eksploatacji. Liczba ta pozwala na
orientacyjne określenie odstępów obserwacji w uwzględ
nieniu spodziewanego rozwoju eksploatacji, biorąc pod
uwagę wymiary filara i zakładając ciągły rozwój wybie
rania pokładu lub warstwy przy określonej prędkości
eksploatacji, oraz te rodzaje obserwacji, które są najbar
dziej niezbędne dla ustalenia szkodliwego oddziaływania
wpływów prowadzonej eksploatacji.
W tych samych odstępach czasu wykonuje się obserwacje
w początkowej i końcowej fazie ruchów, charakteryzującej
się stopniowym asymptotycznym zanikaniem procesu ru
chów, oraz w okresach przerw w eksploatacji, z uwzględ
nieniem ewentualnych korekcji uzasadnionych miarodajny
mi wynikami obserwacji. W okresie wybierania tak zwanej
kostki szybowej (partia pokładu w najbliższym sąsiedztwie
szybu) częstotliwość obserwacji lub określonych ich rodza
jów może być odpowiednio zagęszczona. Podobnie zagęsz
cza się częstotliwość obserwacji w okresach istotnie zwięk
szonych postępów eksploatacji, lub po stwierdzeniu wystę
powania bardziej intensywnego — niż przewidywany —
procesu ruchów.
Korekcję częstotliwości przeprowadza się na ogół na pod
stawie analizy wykresów przebiegu ruchów w czasie oraz
na podstawie przewidywanego usytuowania frontu eksplo
atacji względem szybu.
Okresowe oględziny i przeglądy kontrolne, dokonywane
przez specjalistów kopalni, zasadniczo wykonuje się w za
kresie i w odstępach czasu przewidywanych przepisami
władz górniczych ɪ). W razie istotnej potrzeby zakres oglę
dzin i przeglądów lub określonych ich rodzajów może zo
stać odpowiednio poszerzony, a częstotliwość zwiększona,
według zaleceń właściwego terenowo okręgowego urzędu
górniczego, na wniosek kopalni lub według zaleceń prowa
dzących interpretację wyników obserwacji, w tym przy
padku w razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby poszerze
nia zbioru danych i informacji. Wyniki okresowych oglę
dzin mogą stanowić też podstawę do zwiększenia częstotli
wości obserwacji lub określonych ich rodzajów.
Obserwacje wykonywane metodami fizyko-mechanicznymi powinny zasadniczo zapewniać ciągłość uzyskiwania
informacji w czasie. Oprócz takich mogą być jednocześnie
wykonywane obserwacje metodami fizyko-mechanicznymi
pozwalające na uzyskanie informacji w określonych odstę
pach czasu. W takich przypadkach odstęp pomiarów po
winien być nie mniejszy niż w przypadku zagęszczonych
obserwacji geodezyjnych.
W przypadku przewidywania różnych odrębnych często
tliwości pomiarów dla poszczególnych rodzajów obserwacji
(na przykład wykonywania w pewnym zakresie pomiarów
zagęszczonych) należy odpowiednio zsynchronizować z sobą
terminy wykonywania poszczególnych rodzajów pomiarów
w pełnych cyklach obserwacji, obejmujących wszystkie ro
dzaje pomiarów. Synchronizacja ta może mieć również
aspekt przestrzenny, w zależności od rejonizacji pomiarów
w górotworze oraz obserwowanej lokalnie intensywności
ruchów.
Synchronizację przeprowadza się również w niepełnych
cyklach obserwacji, gdy obejmują one kilka rodzajów po
miarów.
1) Wyższy Urząd Górniczy i decyzje okręgowych urzędów górni
czych.
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4. Ogólne zalecenia w zakresie dokładności

obserwacji.

Na dokładność obserwacji, od której zależy mniej lub wię
cej dokładne poznanie badanego zjawiska i wyjaśnienie
wpływu czynników ubocznych, składa się cały szereg czyn
ników o charakterze systematycznym, stałym lub przypad
kowym, a między innymi dokładność pomiarów.
Dokładność pomiarów wykonywanych metodami geode
zyjnymi lub fizyko-mechanicznymi z reguły powinna być
możliwie jak najwyższa.
Do pomiarów należy stosować odpowiednio dokładne
przymiary, instrumenty, aparaturę i urządzenia pomiarowe
oraz optymalne metody pomiarowe. Urządzenia, przymiary,
instrumenty i aparaturę pomiarową powinny cechować po
nadto:
— stabilność wskazań,
— możliwość komparacji, rektyfikacji lub kontrolnego
cechowania,
— możliwość eliminacji wpływów czynników stałych lub
systematycznych przez dobór odpowiedniej metodyki po
miaru, rektyfikację lub wprowadzenie poprawek rugują
cych.
Do pomiarów należy w zasadzie używać zawsze tych sa
mych sprawdzonych Zrektyfikowanych i Skomparowanych
przed każdym cyklem obserwacji narzędzi (przymiarów,
instrumentów, aparatury lub urządzeń) pomiarowych.
Oprócz zasadniczego kompletu przyrządów wskazane jest
posiadanie kompletu kontrolnego, Skomparowanego wraz
z kompletem zasadniczym. Dobór aparatury, instrumentów,
przymiarów i urządzeń pomiarowych poprzedza się analizą
warunków pomiarów w danym rejonie obserwacyjnym i po
trzeb nakreślonych celem obserwacji.
5. Nawiązywanie pomiarów. Na dokładność obserwacji
i uzyskiwanego z nich obrazu zjawiska ma również nie
wątpliwy wpływ nawiązywanie pomiarów do stałych punk
tów geodezyjnych, cechujących się dużą dokładnością wy
znaczenia ich położenia w płaszczyźnie poziomej i piono
wej. Funkty nawiązania obejmują:
a) punkty nawiązania bezpośredniego, czyli punkty wyj
ściowe,
b) punkty kontrolne, służące do okresowego sprawdzania
stałości punktów nawiązania.
Rozróżnia się nawiązanie wysokościowe dla określenia
cech wysokościowych i położenia w płaszczyźnie pionowej
obserwowanych punktów, oraz nawiązanie sytuacyjne dla
określenia położenia tych punktów w płaszczyźnie pozio
mej. Podobnie podzielić można również punkty nawiązania.
Gdy nie zachodzi potrzeba wyszczególniania, oba rodzaje
nawiązania wysokościowe i sytuacyjne określa się jednym
mianem: nawiązanie. Dotyczy to również odpowiednio
tów nawiązania.
Okresowe pomiary nawiązuje się bezpośrednio do sta
łych, sprawdzonych pod tym względem punktów wyjścio
wych. Do poszczególnych rodzajów nawiązywania (wyso
kościowe, sytuacyjne) mogą służyć odrębne punkty stałe.
Stałość punktów wyjściowych sprawdza się okresowo za
pomocą pomiarów kontrolnych, do bardziej odległych od
rejonu obserwacji i rejonu eksploatacji górniczej, stałych
i sprawdzonych punktów podstawowych osnów geodezyj
nych. Jest to tak zwana kontrola zewnętrzna.
Punkty kontrolne nawiązania obiera się co najmniej w
liczbie potrzebnej dla analitycznego rozwiązania danego
zagadnienia. Ze względu na charakter rejonów górniczych
wskazane jest obieranie większej liczby punktów kontrol
nych, a szczególnie wtedy, gdy obserwacje będą trwały
przez dłuższy okres czasu.
Punkty nawiązania bezpośredniego obiera się w takic-j
liczbie, która pozwala na uzyskanie wystarczającej kon
troli wewnętrznej, wynikającej z warunków nawiązania,
oraz na prawidłowe wyrównanie wyników. Punkty nawią
zania wyjściowe i kontrolne obiera się poza strefami
aktualnego i spodziewanego w przyszłości oddziaływania
wpływów eksploatacji górniczej, a więc z reguły poza re
jonem obserwacji. Punkty nawiązania obiera się z reguły
na powierzchni, w szczególnych przypadkach można obrać
te punkty w kopalni. Wybór punktów nawiązania powinien
być poprzedzony analizą spodziewanych ruchów i analizą
dokładności.
Punkty nawiązania wyjściowe i kontrolne powinny po
siadać cechy wysokościowe Z oraz współrzędne X, Y wy
znaczone co najmniej z dokładnością odpowiadającą naj
dokładniejszym pomiarom tego samego rodzaju w rejonie
obserwacji.

Zarówno pomiary nawiązania bezpośredniego, jak i po
miary kontrolne należy w zasadzie wykonywać z tą samą
częstotliwością jak pomiary ruchów i zmian w rejonie
obserwacji, oraz co najmniej z taką dokładnością jak naj
dokładniejsze pomiary odpowiadającego im rodzaju w re
jonie obserwacji.
W razie potrzeby poprawiania warunku kontroli we
wnętrznej zakłada się punkty węzłowe lub węzłowo-oporowe ≡).
Punkty węzłowe zaleca się zakładać w razie możliwości
podwójnie, z uwzględnieniem odpowiednio odległych a za
razem odpowiednio rozmieszczonych punktów rejonu obser
wacji, pozwalających na ustalenie w każdym cyklu pomia
rów odpowiedniej ich rejonizacji, na podstawie stwierdzo
nego aktualnymi pomiarami występowania wpływów
eksploatacji górniczej, i ich aktualnej intensywności. W ra
zie potrzeby obiera się również punkt (lub punkty) odnie
sienia pomiarów w rejonie obserwacji lub w rejonie szybu.
Punkty te powinny spełniać warunek stałości co najmniej
w okresie trwania jednego cyklu pomiarów. Warunek ten
jest kontrolowany przed rozpoczęciem i po zakończeniu
obserwacji danego cyklu.
Dział mierniczo-geologiczny kopalni, prowadzący eksploa
tację w rejonie obserwacji, analizuje systematycznie roz
wój eksploatacji wewnętrznej i zewnętrznej, ustalając dla
każdego cyklu wytyczne dotyczące kolejności i rejonizacji
pomiarów, zagęszczenia lub rozrzedzenia obserwacji, mo
mentu rozpoczęcia końcowej fazy ruchów w rejonie obser
wacji lub w filarze szybowym, albo też ewentualną zmianę
punktów nawiązania, węzłowych, czy odniesienia. Zalecenie
zmiany punktów nawiązania może nastąpić tylko w osta
teczności i musi być uzasadnione ważnymi przyczynami,
przede wszystkim zagrożeniem ich stałości.
Odległość punktów nawiązania od centrum rejonu obser
wacji ustala się w uwzględnieniu wpływu nieuniknionych
niedokładności pomiarów nawiązania na wielkość obserwo
wanych ruchów bezwzględnych: osiadań i przesunięć po-,
ziomych. W szczególnych przypadkach, gdy wskutek ko
nieczności odbioru odległych punktów nawiązania (w związ
ku z rozwojem eksploatacji górniczej) niedokładności na
wiązania zmuszają do liczenia się z możliwościami wystę
powania dużych odchyłek, po przeprowadzeniu wnikliwej
analizy pewne rodzaje ruchów bezwzględnych traktuje się
jako względne (stosunkowe) w tym sensie, że odniesione
zostają względem (obliczane są w stosunku do) punktu,
który uległ pewnym ruchom; pomiary nawiązania służą
wtedy tylko do okresowej kontroli pewności wnioskowania,
umożliwiając ewentualne stwierdzenie lub wykluczenie
możliwości oddziaływania nagłych i niespodziewanych
większych ruchów.
Powyższe dotyczy z reguły tylko pomiarów sytuacyjnych.
6. Rozpoczęcie i zakończenie obserwacji. Właściwe roz
poczęcie obserwacji ma niewątpliwy, systematyczny wpływ
na ustalenie prawidłowego obrazu obserwowanego zjawiska
oraz na prawidłowość interpretacji i wyciąganych z nich
wniosków. Przed rozpoczęciem obserwacji należy dokonać
stabilizacji wszystkich punktów i urządzeń osnowy obser
wacyjnej, według odpowiednio opracowanego projektu, do
stosowanego do warunków lokalnych.
Dla podwyższenia dokładności obserwacji oraz stopnia
ufności do początkowych wyników, stanowiących jedyną
podstawę określenia zmian wywołanych wpływami eksploa
tacji górniczej, początkowe dwa (co najmniej) cykle pomia
rów wykonuje się w krótkich po sobie odstępach czasu,
wraz z pomiarami nawiązania. Należy przeprowadzić też
oczywiście kontrolę stałości punktów wyjściowych.

,) Tak nazwano punkt węzłowy częściowo związany z punktami
wyściowymi na powierzchni, częściowo — z punktami wyjściowy
mi w podziemiu kopalni, przez jej orientację.

Pożądane i zalecane jest, by początkowe dwa cykle obser
wacji dokonane zostały przed ujawnieniem się wpływów
eksploatacji zewnętrznej i wewnętrznej na rejon obserwacji
lub przynajmniej na rejon filara szybowego, albo też ewen
tualnie po wygaśnięciu ruchów wywołanych -wpływami
wcześniejszych eksploatacji. Warunkuje to prawidłowość
interpretacji i wnioskowania w przypadku obserwacji o cha
rakterze naukowo-badawczym, mających za zadanie do
kładne ustalenie przebiegu procesu ruchów i zmian w cza
sie. Nie może to dotyczyć oczywiście przypadków, gdy wa
runki ruchowe zmuszają do eksploatacji filara szybowego,
trzeba się jednak liczyć w takich przypadkach z możli
wościami obniżenia pewności interpretacji.
Dalsze pomiary prowadzi się z częstotliwością określoną
według już poprzednio podanych zasad, z uwzględnieniem
odpowiednich korekcji, w zależności od tempa i rozwoju
eksploatacji górniczej w rejonie obserwacji oraz faz inten
sywności ruchów.
W końcowej fazie ruchów, po zakończeniu eksploatacji,
w rejonie obserwacji lub w filarze szybowym, częstotliwość
obserwacji może być odpowiednio zmniejszona, po stwierdze
niu występowania wyraźnej fazy zanikania ruchów, i ogra
niczona do terminów niezbędnych do ustalenia momentu
zakończenia obserwacji. Zakończenie obserwacji następuje
po stwierdzeniu wygaśnięcia ruchów przez co najmniej trzy
kolejne obserwacje, dokonane w dużych odstępach czasu.
Odstępy te, jak i rząd wielkości ruchów wskazujących na
możliwość uznania tego procesu za zakończony, określa się
na podstawie analizy przebiegu w czasie procesu ruchów w
rejonie obserwacji, biorąc pod uwagę przede wszystkim ru
chy o maksymalnych amplitudach i największej intensyw
ności, uwzględniając też przy tym punkty najbliższe partiom
wybranym w końcowej fazie rozwoju eksploatacji.
W szczególnych przypadkach okres trwania periodycz
nych obserwacji może być przedłużony na czas dobrany
odpowiednio do lokalnych warunków, mimo stwierdzenia
wygaśnięcia ruchów według zasad podanych powyżej
Może to odnosić się ewentualnie tylko do pewnych wyty>
powanych rodzajów obserwacji. Pomiary takie moga oka
zać się na przykład konieczne dla wyjaśnienia uszkodzeń
obiektów lub rury szybowej, gdyby te ujawniły się w koń
cowej fazie eksploatacji.
7. Uwagi końcowe. Opracowywane obecnie, w uwzględ
nieniu przedstawionych założeń, ramowe wytyczne obser
wacji zjawisk występujących przy eksploatacji w filarach
szybowych, będą uwzględniać również zasady projektowa
nia i zakładania osnów obserwacyjnych, wytyczne metodyki
pomiarów, zasady opracowywania i dokumentowania wyni
ków obserwacji oraz typowania terenów do obserwacji.
Przyjmuje się, że w zależności od potrzeb i warunków
lokalnych możliwe będą trzy rodzaje obserwacji:
— obserwacje o charakterze naukowo-badawczym, obej
mujące program „maksimum”;
— obserwacje o charakterze naukowo-technicznym, obej
mujące program „pośredni”,
— oraz obserwacje o charakterze usługowo-technicznym,
obejmujące program minimum badań.
Jak już wyżej wspomniano, wytyczne opracowane będą
dla przypadków poziomego zalegania pokładów i górotworu
nie zaburzonego tektonicznie. Tym niemniej, wykorzystując
pewne przesłanki wynikające z dotychczasowych fragmen
tarycznych badań, w wytycznych tych będzie można już
teraz uwzględnić pewne założenia umożliwiające wstępne
ich stosowanie w przypadkach zalegania złoża odbiegającego
od poziomego oraz występowania mniejszych zaburzeń gó
rotworu.
W tych przypadkach konieczne będzie jednak także bar
dziej ścisłe konsultowanie się z zespołem specjalistów, szcze
gółowe konsultowanie projektu obserwacji z zespołem opra
cowującym ekspertyzę geologiczno-górniczą, stanowiącą pod
stawę eksploatacji w filarze szybu.
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0 osnowach realizacyjnych w aspekcie ich trwałości i przydatności w procesie budowy
1. Wstęp

Wraz z szybkim rozwojem budownictwa przemysłowego
wzrasta znaczenie prac geodezyjnych w budownictwie. Bu
dowa wielkich zakładów przemysłowych, rozprzestrzenio
nych na obszarze wielu setek hektarów, obejmuje cały
zespół budowli i urządzeń. Na obecnym poziomie wyposa
żenia technicznego budownictwo w ogóle, a przemysłowe
w szczególności, buduje z elementów prefabrykowanych, co
wymaga wysokiej dokładności montażu. Od szybkości i do
kładności tyczenia i odbioru zależy zmniejszenie przestojów
przedsiębiorstw budowlanych. Tolerancje budowlane dla
obiektów wykonywanych z elementów prefabrykowanych są
stosunkowo małe, a każde ich przekroczenie wymaga z re
guły wprowadzenia kosztownych poprawek do wadliwie wy
konanych fragmentów budowli.
Wszystkim stadiom budowy, a więc: projektowaniu, mon
tażu i kontroli w czasie eksploatacji towarzyszą pomiary
geodezyjne. W związku z tym niezwykle istotny jest pro
blem osnów geodezyjnych na terenie zakładów, ciągle dy
skutowany i nie rozwiązany ostatecznie.
Autorzy artykułu pragną podzielić się swoimi spostrzeże
niami na temat zakładania osnów realizacyjnych, na pod
stawie doświadczeń i spostrzeżeń na placach budów wiel
kich inwestycji przemysłowych.
2. Rodzaje sieci realizacyjnych

W szeregu publikacji dotyczących osnów realizacyjnych
jak i w praktyce przyjmuje się, że sieć główna I rzędu po
winna obejmować kilka, względnie kilkanaście punktów,
które będą stanowiły podstawę do zagęszczenia osnowy sie
ciami niższych rzędów. Osnowa główna może występować
w postaci:
— czworoboku geodezyjnego,
— sieci Xnikrotriangulacji,
— sieci kwadratów lub prostokątów,
— sieci ciągów poligonowych.
Rodzaj i kształt osnowy szczegółowej (zagęszczającej) po
winien być uzależniony od warunków terenowych, ukształ
towania przestrzennego, rozmiarów i profilu technologicz
nego budowy zakładu przemysłowego.
W praktyce sieć kwadratów (prostokątów) jest najbardziej
rozpowszechnioną — niemal jedyną — formą geodezyjnej
osnowy sytuacyjnej dla obsługi zakładów przemysłowych.
Ten rodzaj osnowy zapewnia wysoką dokładność wyznacze
nia punktów, ale jest bardzo pracochłonny i mało opera
tywny ze względu na wieloetapowy proces wykonania
(wstępne tyczenie, pomiar, wyrównanie, wprowadzenie po
prawek, pomiar kontrolny).
Osnowa poligonowa nie była dotychczas stosowana jako
sieć realizacyjna, uważana była za konstrukcję ekonomicz
nie nieopłacalną ze względu na uciążliwe i kosztowne po
miary liniowe o dużej dokładności. Obecnie, kiedy pomiary
liniowe mogą być wykonane za pomocą dalmierzy elektrooptycznych, konstrukcja ta staje się najodpowiedniejsza do
praktycznego zastosowania. Przemawiają za tym następu
jące względy:
1. Możliwość korzystnego usytuowania punktów tak ze
względu na stabilność gruntu, jak i mniejsze prawdopodo
bieństwo zniszczenia lub uszkodzenia znaku oraz możliwość
uniknięcia (ominięcia) przeszkód przy wykonaniu pomia
rów.
2. Wyeliminowanie prowizorycznej stabilizacji znaków
pomiarowych i wstępnego trasowania punktów sieci.
3. Łatwość zagęszczenia sieci stosownie do istniejących
potrzeb.
4. Możliwość szybkiego odtworzenia zniszczonych punk
tów bez uszczerbku dla całej konstrukcji, pod względem
dokładnościowym.
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3. Analiza sieci realizacyjnej Kombinatu Chemicznego „P”
i perspektywy czasu

Powszechne stosowanie osnów realizacyjnych w formie
regularnych figur (prostokątów, kwadratów) mogłoby suge
rować, iż jest to rozwiązanie optymalne. Brak jest jednak
krytycznej oceny tych sieci z punktu widzenia ich przy
datności w czasie budowy.
W ostatnich latach koncepcje zakładania sieci ulegały
zmianom. Zmiany te dotyczą jednak tylko zastosowania
pewnych konstrukcji przy realizacji sieci, natomiast za
sadniczy typ osnowy pozoetaje ten sam.
Tymczasem problemem zasadniczym, z jakim spotyka się
służba geodezyjna na placach budowy, jest sprawa utrzy
mania wykonanej sieci w należytym stanie podczas obsługi
procesu powstawania zakładu i wykonywania szczegóło
wego planu Porealizacyjnego.
Na przykładzie osnowy realizacyjnej założonej dla budo
wy Kombinatu Chemicznego „P”, pragniemy przedstawić
wszystkie mankamenty stosowania sieci kwadratów na
obszarze projektowanej budowy zakładu i wynikające z te
go trudności w sprawnej obsłudze geodezyjnej prac budow
lano-montażowych.
Konfrontacja naszych analiz i doświadczeń z analizami
podobnych sieci umiarowych na placach budów dwóch in
nych wielkich inwestycji pozwala nam stwierdzić, że te
same problemy występują przy geodezyjnej obsłudze bu
dowy wszystkich wielkich inwestycji przemysłowych.
W przypadku naszej sieci realizacyjnej zaprojektowano
założenie osnowy w dwu etapach:
— pierwszym etapem było założenie sieci w formie miLrotriangulacji, która miała stanowić podstawową osnowę
geodezyjną dla wytyczenia sieci kwadratów. Ostateczny
kształt zrealizowanej sieci triangulacyjnej (rys. 1) jest kon

strukcją zbliżoną do podwójnego łańcucha trójkątów, złożo
ną z 19 punktów. Obejmuje ona obszar około 1200 ha. Więk
szość punktów zlokalizowano na zewnątrz obszaru objętego
planem szczegółowej zabudowy, mając na uwadze ich
trwałość;
— drugim etapem było wykonanie sieci kwadratów. Za
mierzono wykonać sieć główną o bokach 360 m oraz przetyczonych punktów wewnętrznych, które tworzyłyby szcze
gółową sieć kwadratów o bokach 120 m. Wstępne wyzna
czenie ramy siatki zamierzano zrealizować w oparciu
o 6 punktów, które miały być wyniesione na podstawie da
nych analitycznych w oparciu o punkty triangulacyjne. Po
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wstępnym wyniesieniu punktów figur głównych, projekto
wano wykonać pomiar, a następnie wyrównać główną sieć
kwadratów.
W pierwszej kolejności miano wykonać zasadniczy frag
ment sieci o wymiarach 1,440 m × 1,800. Pozostałe fragmen
ty miały być zakładane sukcesywnie i wyrównywane w
dowiązaniu do istniejących już punktów sieci głównej.
Wykonanie sieci zgodnie z podanymi uprzednio założenia
mi okazało się niemożliwe. Stabilizacja punktów sieci kwad
ratów mogła być wykonana dopiero po wykonaniu niwe
lacji terenu przeznaczonego pod budowę. Z drugiej zaś
strony wraz z niwelacją terenu wykonywane były prace
budowlane: budowa dróg, magistrali kanalizacyjnych i ener
getycznych, prace hydrotechniczne. Tak więc potrzeba reali
zacji niektórych obiektów przed ukończeniem niwelacji te
renu, stawiała przed służbą geodezyjną problem punktów
geodezyjnych, będących podstawą do wytyczenia elemen
tów zabudowy i uzbrojenia terenu, które związane są funk
cjonalnie w procesie technologicznym z obiektami wznoszo
nymi później.
Względy te zmusiły służbę geodezyjną do wykonania sieci
w sposób odbiegający od uprzednio podanych założeń.
W terenie wyznaczono jedynie dwa punkty sieci głównej
(P, K) metodą biegunową od punktów PT5 i PT7 sieci
mikrotriangulacyjnej (rys. 2). W oparciu o te punkty prze-

i.

Sieć kwadratów — jak już wspomniano — jest osnową
o dużej dokładności, ale też zarazem bardzo drogą.
Tymczasem o dokładności obsługi prac montażowych, po
miarów kontrolnych i powykonawczych decyduje we
wnętrzna dokładność punktów osiowych, które muszą być
zakładane dla każdej działki produkcyjnej, a nawet więk
szych budynków (hal, magazynów itp.), zgodnie z obowiązu
jącym zarządzeniem [2].
Przykładem sieci punktów osiowych, jakie zakładane są
sukcesywnie w miarę aktualnych potrzeb, może być sieć
założona dla jednej z wytwórni na terenie Zakładu Che
micznego „P” (rys. 3), w oparciu o którą prowadzono całą

Rys. 2

tyczono odcinek PK i po Zaniwelowaniu terenu wzdłuż tego
pasa Zastabilizowano dalsze dwa punkty sieci głównej oraz
punkty pośrednie co 120 m. Odcinek ten pomierzono dru
tami stalowymi, a na wszystkich głowicach wyznaczono
punkty po wprowadzeniu poprawek trasowania. Następnie
wyznaczono linie prostopadłe do odcinka PK, który przy
jęto za wielkość bazową. Wzdłuż tych prostych (AD, EF,
GH, IJ) wykonano niwelację terenu do poziomu projekto
wanej zabudovzy. W dalszej kolejności Zastabilizowano na
tych liniach punkty główne (co 360 m) i pośrednie (co
120 m). Dla wszystkich punktów określono poprawki tra
sowania dla długości, które mierzono drutami, i kątów
prostych odłożonych od prostej PK. Powstała w ten spo
sób swoista sieć prostoliniowych ciągów o dużej dokład
ności, które służyły jako podstawa do sukcesywnego roz
budowania sieci punktów osnowy realizacyjnej.
Wraz z postępem robót ziemnych uzupełniano punkty
sieci kwadratów metodą przecięć dwoma teodolitami, wy
konując równocześnie pomiary kontrolne wielkości linio
wych.
Przeprowadzona analiza i pomiary Kontrolne wykazały
dużą dokładność wewnętrzną tej sieci. Błędy względne dłu
gości w sieci głównej (kwadratów) mieściły się w grani
cach 1 : 40 000.
Dalsze fragmenty sieci zrealizowane zostały w oparciu
o zachowane punkty zasadniczej części siatki (A — I —
J — ɔ)ɪ które bardzo często były już punktami wznawia
nymi (nieraz wielokrotnie). Ogółem Zastabilizowano 50 punk
tów sieci głównej oraz 104 punkty sieci szczegółowej.

obsługę geodezyjną w procesie budowy i wykonywano po
miary inwentaryzacyjne dla sporządzenia planu porealizacyj∏θgo∙
Duży procent zniszczenia punktów sieci kwadratów już
we wstępnej fazie prac budowlanych, niestabilność punk
tów usytuowanych często w niekorzystnych Warunkachoraz
obniżenie dokładności punktów wznawianych, wszystko to
spowodowało, że w momencie przystąpienia do zasadni
czych prac budowlano-montażowych musiano punkty osio
we dla poszczególnych obiektów zakładać w oparciu o frag
menty sieci. Było to powodem wielu trudności w wyzna
czaniu punktów osiowych.
4. Uwagi o sieciach umiarowych

We wszystkich osnowach realizacyjnych, w formie sieci
umiarowych (prostokątnych), usytuowanie punktów warun
kuje kształt osnowy. Biura projektowe, opracowują plany
generalne, zakładają wykonanie osnowy realizacyjnej w po
staci sieci kwadratów. Sieć taka jest zwykle zgodna z siat
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ką modularną stosowaną w budownictwie. Rozwiązanie ta
kie ułatwia i upraszcza prace projektowe, ale utrudnia
ochronę znaków przed zniszczeniem. Kształt figur jest sta
wiany, na pierwszym miejscu, a tym samym lokalizacja
punktów siatki jest opracowywana na planie generalnym
w sposób schematyczny. Biura projektowe, a także i inwe
storzy nie przywiązują większej wagi do kosztów prac geo
dezyjnych, które stanowią nieduży procent globalnych kosz
tów budowy. Jednak ich wielkość bezwzględna wyraża się
tak znacznymi kwotami, że warto podjąć starania dla osiąg
nięcia znacznych oszczędności.
Dla przykładu, koszt wykonania omówionej uprzednio
osnowy realizacyjnej wyniósł 952 000 złotych. Już po upły
wie 1—1,5 roku od chwili rozpoczęcia szczegółowej zabu
dowy, osnowa realizacyjna uległa zniszczeniu w 80°∕o. Po
ciągało to za sobą konieczność stałego wznawiania zniszczo
nych punktów przez specjalne zespoły geodezyjne. Rosły tym
samym· koszty z tytułu prac geodezyjnych, a także z tytułu
przestojów przedsiębiorstw budowlanych, które nie otrzy
mywały właściwej obsługi geodezyjnej w określonym termi
nie. Odrębną sprawą jest problem wartości wznawianych
wielokrotnie punktów osnowy. Jeżeli osnowa realizacyjna
zaprojektowana została jako Powierzchniovza sieć kwadra
tów na całym obszarze planowanej budowy, wówczas wy
konanie tego założenia wymaga przezwyciężenia wielu proolemów.
Zakładanie punktów sieci kwadratów przed zakończeniem
niwelacji terenu jest powodem ich niestabilności. Wynika
to z tytułu posadowienia ich na gruntach nasypowych, bądź
też na gruntach o nieustabilizowanych stosunkach wod
nych.
Drugą — nie mniej istotną — sprawą jest zagadnienie
usytuowania punktów sieci, które zależne jest od kształtu
figur osnowy realizacyjnej. Konieczność zachowania geome
trycznych warunków takiej sieci (kwadratów lub prostoką
tów) wyklucza przeprowadzenie szczegółowej analizy usy
tuowania punktów w stosunku do budowanych obiektów
i urządzeń z punktu widzenia optymalnej stabilności i trwa
łości punktów, gdyż lokalizacja punktów osnowy jest na
rzucona z góry w wierzchołkach przecięć linii modular
nych.
Tak więc bardzo istotny czynnik wpływający na jakość
osnowy realizacyjnej, jakim jest trwałość punktów, które
przez cały okres budowy powinny zachować niezmienne po
łożenie, nie jest możliwy do zapewnienia już we wstępnym
okresie wykonawstwa sieci umiarowych. Gdyby można byio
założyć, że właściwie zaplanowane i Skoordyncwane roboty
ziemne na terenie przeznaczonym pod budowę zakładu poz
wolą na wykonanie sieci kwadratów zgodnie z projektem,
to i tak sztywny warunek usytuowania punktów w miej
scach przecięć linii modularnych nie pozwala na zapewnie
nie optymalnej stabilności punktów podczas procesu bu
dowy.
Skutkiem tego pracochłonne i kosztowne osnowy realiza
cyjne tracą swoją wartość z powodu przemieszczeń (piono
wych i poziomych) znaków pomiarowych, a także ich nisz
czenia przez przedsiębiorstwa wykonujące prace budowla
no-montażowe.
Podstawową przyczyną przemieszczenia się znaków geode
zyjnych na gruncie jest niestabilność w górnej warstwie
ziemi, która ulega deformacjom pod wpływem procesów
Przyrcdniczych i mechanicznych. W przypadku osnów reali
zacyjnych najważniejszymi przyczynami, które powodują
deformację górnych warstw ziemi są:
a) procesy związane z działaniem czynników meteorolo
gicznych (zmiany temperatury i wilgotności),
b) procesy zachodzące w gruntach o naruszonej struktu
rze naturalnej warstw ziemi (grunty nasypowe, zmiana po
ziomu wód gruntowych),
c) skutki technicznej działalności na placu budowy (do
datkowe dynamiczne obciążenia wywołane transportem
i składowaniem materiałów budowlanych).
Na trzech budowach przemysłu chemicznego, na terenie
szczegółowej zabudowy, osnowa realizacyjna, mająca kształt
figur regularnych, zestala zniszczona w 30% już w pierw
szej fazie organizacji planu budowy.
Dalsza dewastacja punktów osnowy postępowała sukce
sywnie wraz z rozwojem prac budowlano-montażowych
i osiągała wielkość 75—80% całego stanu punktów, po upły
wie jednego do półtora roku. Negatywnym czynnikiem, któ
ry przyczynia się do takiego rozwoju wypadków jest fakt
koncentracji działań kilku przedsiębiorstw na działkach bu
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dowlanych w krótkim okresie czasu. Utrudnia to, a w zasa
dzie wręcz uniemożliwia, zapewnienie stałości i trwałości
punktów osnowy.
Masywna stabilizacja punktów, wykonywanie oznakowa
nia i ogrodzeń nie rozwiązują także tego problemu, gdyż
nasilenie robót na działce bywa tak duże, że tylko samo
kontrola i dyscyplina przedsiębiorstw wykonujących prace
budowlano-montażowe mogłaby zmniejszyć ilość strat z ty
tułu niszczenia znaków pomiarowych. Położenie punktów
siatki jest bardzo często tak niefortunne, że są one już
w momencie zakładania skazane na zniszczenie. Dlatego też
słuszne jest postulowanie, aby możliwość zapewnienia ma
ksymalnej trwałości znaków była czynnikiem decydującym
o kształcie osnowy realizacyjnej.
Typy osnów realizacyjnych, stosowane obecnie na na
szych placach budów, zostały w przeważającej części opra
cowane w oparciu o wzorce radzieckie w latach, kiedy za
kłady przemysłowe budowano na rozległych terenach (bu
dowa „wszerz”) metodami tradycyjnymi. Obecnie, kiedy
wzrasta koncentracja obiektów, urządzeń i uzbrojenia te
renu na stosunkowo małym obszarze, uległy zmianie wa
runki obsługi geodezyjnej budowy.
Szybki i dynamiczny rozwój prefabrykacji oraz mechani
zacji prac budowlanych powoduje konieczność projektowa
nia i wykonywania takich osnów realizacyjnych, które w
szerokim zakresie uwzględniałyby specyfikację warunków
panujących na placu budowy.
5. Koncepcja nowej metody zakładania osnów realizacyjnych

Na podstawie przeprowadzonych analiz, doświadczeń prak
tycznych oraz konfrontacji spostrzeżeń zespołów geodezyj
nych zatrudnionych przy podobnych budowach przemysło
wych, sądzimy, że osnowę realizacyjną należy wykonywać
w sposób odmienny niż się to odbywało dotychczas.
Proponujemy założenie osnowy głównej wzdłuż obwod
nicy obejmującej cały teren zabudowy zakładu, powinna
to być sieć lokalna o wysokiej dokładności. W zależności od
warunków terenowych i kształtu obszaru przeznaczonego
pod budowę, należy stosować mikrotriangulacje lub ciąg
obwodowy poligonizacji precyzyjnej. Pozwoli to na przygo
towanie niezbędnego minimum punktów o wysokiej do
kładności na terenie projektowanej zabudowy.
Następnie w oparciu o sieć główną należy zakładać sieć
szczegółową w miarę postępu robót ziemnych (niwelacji te
renu) i wzrostu potrzeb na placu budowy.
Najodpowiedniejszą konstrukcją będzie sieć prostolinio
wych ciągów poligonowych biegnących równolegle i prosto
padle do osi technologicznej zakładu. Zasadniczo będą to
ciągi poligonowe o podwyższanej dokładności, dla których
kryteria dokładnościowe i warunki wykonania będą zależne
od rodzaju obsługiwanych prac, aktualnych potrzeb i wa
runków terenowych.
W pierwszym okresie budowy wykonuje się głównie pra
ce hydrotechniczne oraz uzbrojenie terenu, a więc śą to
prace o dużych tolerancjach dokładnościowych, co pozwalâ
na wykonywanie (na tym etapie) ciągów o mniejszej do
kładności (na przykład ciągu poligonizacji technicznej),
a zarazem mniej pracochłonnych. Ma to duże znaczenie
z uwagi na największy procent zniszczenia znaków pomia
rowych (punκtow) na tym etapie prac.
Położenie punktu poligonowego nie jest zdeterminowane
geometrycznym kształtem sieci, a więc miejsce posadowie
nia znaku można zaprojektować w oparciu o gruntowną
analizę sytuacji budowanych obiektów i urządzeń, mając
na uwadze jego trwałość. W przypadku zniszczenia punktu
poligonowego, j.ego wznowienie jest łatwiejsze niż wzno
wienie analogicznego punktu sieci umiarowej i nie wpływa
na obniżenie dokładności całej konstrukcji.
Wraz z postępem prac budowlano-montażowych ulegają
zmianie warunki obsługi geodezyjnej. Dlatego też często
powstaje konieczność zmiany punktów osnowy, mając na
względzie ich optymalne położenie z punktu widzenia trwa
łości i użyteczności do dalszej obsługi. Przykładowo można
wskazać szereg urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej i ka
blowej, które mają charakter konstrukcji stabilnych (ko
mory, studzienki, fundamenty itp.), gdzie w ich części na
ziemnej można umieścić znaki pomiarowe Znaki takie są
łatwe do wykonania (na przykład zabetonowanie płytki lub
wykonanie znaku w metalowej części głowicy komory)
i zwiększa się ich trwałość wynikająca ze stałego charak
teru tych urządzeń w czasie budowy i po jej zakończeniu

Sieć poligonowa daje możność nasycenia terenu zabudo
wy wystarczającą ilością punktów, w oparciu o które moż
na wyznaczyć punkty osiowe.
Ponieważ powiązania technologiczne odległych od siebie
obiektów nie wymagają większej dokładności ich wzajem
nego położenia niż ± 10 cm, a gdyby zaistniała konieczność
większej dokładności, to można temu stosunkowo łatwo
sprostać przez wzajemne powiązanie punktów osiowych do
datkowymi elementami, dlatego wyniesienie punktów osio
wych poszczególnych obiektów w oparciu o punkty poligo
nowe zapewnia wystarczającą dokładność, realizacji.
Zakończenie i wnioski ogólne

1. Zakładanie geodezyjnych osnów realizacyjnych w for
mie regularnych sieci jest bardzo żmudne i pracochłonne.
2. Lokalizacja poszczególnych punktów sieci regularnej
na placu budowy narzucona jest przez jej warunki geome
tryczne, bez względu na sytuację terenową. W wielu przy
padkach punkty te muszą być usytuowane w miejscach pla
nowanych prac budowlanych. Z tego powodu znaczna część
punktów ulega zniszczeniu już w czasie początkowych prac
budowlano-montażowych.
3. Założenie osnowy realizacyjnej w formie sieci kwadra
tów lub prostokątów daje w rezultacie:
a) okrągłe liczby współrzędnych ułatwiające obliczenia,
b) regularny układ linii równoległych i prostokątnych,
ułatwiający pomiary realizacyjne.
Korzyści te jednak — w porównaniu z pracochłonnością
zakładania osnów w postaci sieci regularnych — są raczej
problematyczne. Operowanie okrągłymi liczbami współrzęd
nych punktów siatki w pracach rachunkowych nie daj.e tak
dużych oszczędności jakby się to mogło wydawać. Na skutek

przesunięć znaków występujących podczas budowy, współ
rzędne te i tak ulegają zmianom w stosunku do ich war
tości nominalnych.
4. W przeciwieństwie do sieci regularnych osnowy reali
zacyjne, zakładane w formie sieci poligonowej, posiadają
następujące poważne zalety:
a) możliwość korzystnego usytuowania punktów tak ze
względu na stabilność znaków geodezyjnych, jak i na wa
runki pomiarów kątowych i liniowych,
b) po zakończeniu budowy ta sama sieć poligonowa, od
powiednio uzupełniona i sprawdzona, może służyć za pod
stawową osnowę geodezyjną dla różnego rodzaju prac geo
dezyjnych wykonywanych w przyszłości na terenie zakładu
przemysłowego.

*
Niektóre prace realizacyjne prowadzone przez Szczeciń
skie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze, wykonywane są
w oparciu o osnowy w formie ciągów poligonowych. Płynące
stąd doświadczenia i spostrzeżenia potwierdzają w pełni
słuszność stosowania tego typu osnów podczas obsługi róż
nego rodzaju inwestycji przemysłowych.
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Projektowanie płaszczyzn bilansowych
Część I
W pionowym planowaniu przestrzennym może zachodzić
potrzeba takiego przekształcenia istniejącego ukształtowa
nia terenu, by został zachowany warunek bilansu robót
ziemnych. Warunek ten nabiera szczególnego znaczenia
w przypadku zmechanizowanego sposobu wykonywania ro
bót ziemnych za pomocą spychaczy, co pozwala na wyeli
minowanie kosztownego transportu mas ziemnych.
W ogólnym przypadku projektowana powierzchnia bilan
sowa może być powierzchnią topograficzną dowolnego stop
nia, natomiast w przypadkach poszczególnych będzie po
wierzchnią pierwszego stopnia, to jest płaszczyzną.
Ponieważ przekształcenie istniejącej rzeźby terenu na
płaszczyznę ma często zastosowanie w budownictwie prze
mysłowym, miejskim i drogowym, więc temu głównie za
gadnieniu poświęcona jest niniejsza praca.
Płaszczyzną bilansową lub ekwiwalentną będziemy nazy
wać taką płaszczyznę, która ogranicza bryłę o identycznej
objętości jaką posiada bryła ograniczona dowolną powierz
chnią topograficzną (przy założeniu wspólnej podstawy obu
brył, stanowiącej rzut poziomy płata powierzchni topogra
ficznej). Innymi słowy, projektując w miejsce istniejącej
rzeźby terenu płaszczyznę bilansową na określonym obsza
rze, należy spełnić warunek zerowego bilansu wykopów
i nasypów.
Szczególnym przypadkiem płaszczyzny bilansowej jest
płaszczyzna pozioma o równaniu Z = Hs, gdzie Hs jest śred
nią wysokością obszaru objętego projektowaniem (średnią
wartością funkcji topograficznej). Dla określonego obszaru
ograniczonego powierzchnią topograficzną można zaprojek
tować nieskończenie wiele płaszczyzn bilansowych, przy
czym płaszczyzny te posiadają wspólną właściwość, to zna

czy posiadają jeden wspólny punkt o współrzędnych: Xs>
Ys, Hs, gdzie Xs i Ys stanowią współrzędne środka ciężkości
obszaru objętego projektowaniem, natomiast Hs — jest
średnią wysokością terenu objętego przekształceniem.
W zależności od sposobu przyjęcia warunków początko
wych można zaprojektować jednoznacznie szereg płaszczyzn
bilansowych spełniających dodatkowe warunki istotne dla
projektanta.
Najczęściej występują następujące przypadki:
I. Dla projektowanej płaszczyzny zadany jest kieruneκ
(azymut) linii największego spadu a oraz wartość najwięk
szego spadu k.
II. Projektowana płaszczyzna powinna przejść przez dwa
punkty AiB.
III. Projektowana płaszczyzna powinna przejść przez je
den punkt oraz zachować zadany kierunek (azymut) linii
największego spadu a.
IV. Projektowana płaszczyzna powinna przejść przez je
den punkt oraz posiadać zadaną wartość największego
spadu k.
V. Projektowana płaszczyzna powinna być tak wkompo
nowana w teren, aby suma kwadratów głębokości wyko
pów i wysokości nasypów była najmniejsza: [W] = mini
mum.
VI. Projektowana płaszczyzna bilansowa powinna wyzna
czać z góry zadaną objętość robót ziemnych:
ΔV = Vκ- Vn
Każda z podanych wyżej płaszczyzn posiadać będzie pewne
cechy ważne dla projektującego lub ściśle uzależnione od
właściwości terenu. Ponieważ wszystkie płaszczyzny bilan-
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Wyznaczenie współrzędnych środka ciężkości

Współrzędne środka ciężkości obszaru płaskiego wyzna
cza się z wzorów:
Jfxdxdy
X, = -¿---------(1)
P

ffy dxdy
Ya = --ʃ---------(2)
P
Za pomocą wzorów (1) i (2) można wyznaczyć ściśle współ
rzędne środka ciężkości obszaru ograniczonego krzywą, dla
której znana jest ciągła funkcja y — f (x). Ponieważ jed
nak w większości przypadków projektowania powierzchni
topograficznych ustalenie funkcji y = f(x) będzie niemożli
we lub znacznie utrudnione, zachodzić będzie potrzeba wy
znaczania współrzędnych środka ciężkości metodami przy
bliżonymi.
Jeżeli rozważany obszar można podzielić na skończoną
ilość figur regularnych, na przykład kwadratów lub prosto
kątów, to wyznaczenie współrzędnych środka ciężkości ca
łej figury można uzyskać sposobem analitycznym, oblicza
jąc współrzędne środków ciężkości poszczególnych figur re
gularnych, a następnie obliczyć współrzędne całej figury
z wzorów:
_ X1P1 + ¾Λ+ ··· +ɪnʃ'n
A8 —
P1+P2+ ...+Pn

y1p1+y2p2+ ...+YnPn
+i + P2 + ∙ ∙ ∙ + Pn
Zadanie powyższe można rozwiązać również sposobem gra
ficznym [1J. W przypadku gdy obszar objęty projektowa
niem ma kształt bardziej skomplikowany współrzędne środ
ka ciężkości można wyznaczyć sposobem analityczno-graficznym, za yomocą wzorów przybliżonego całkowania:
y,=

Sposób ten zostanie w dostatecznym stopniu zilustrowany
podanym niżej przykładem (rys. 1). Przedstawia on mapę
sytuacyjno-wysokościową w skali 1: 1000 działki o niere
gularnym kształcie, dla której należy zaprojektować płasz
czyznę ekwiwalentną.
W celu obliczenia współrzędnych środka ciężkości działki
całą działkę przedstawioną na rysunku 1 podzielono na
paski równoległe do osi układu współrzędnych (za pomocą
specjalnej paletki przypominającej planimetr harfowy),
a następnie pomierzono na mapie następujące elementy:
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a) dla pasków równoległych do osi X:
Vi — współrzędna środka i-tego paska,
x, 'iχ'i — współrzędne x początku i końca i-tego pa
ska;
b) dla pasków równoległych do osi Y:
x¡ — współrzędna środka i-tego paska,
y'i, y∣" — współrzędne początku i końca i-tego paska
(rys. 2).
Współrzędne środka ciężkości obleczone z wzorów:
χ:+χ:

2P

2
Ys' +Ys"

2P

Wyniki pomiaru i obliczeń zestawiono w tablicy 1.
Tablica I

1∙i'
1
2
3
! 4
I 5
6
7
8
. 9
10

y;

0,92
1,50
2,50
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
8,50
9,50
i ɪɪ 10,50
: 12 11,50
13 12,50
13,50
ɪ
16 15,50
17 16,50
18 17,50
19 18.50
20 19.50
21 20,20

X.
i

3,0
2,86
2,61
2,41
2,22
2,03
1,83
1,88
1,96
2,09
2,23
2,30
2,04
1,74
1,50
1,31)
1,50
1,80
6,50

4 ≈ti+
*i'
10,90
12,27
13,50
13,84
13,81
13,78
13,60
13,10
12,50
11,15
10,41
10,41
10,40
10,45
10,84
11,18
11,00
10,20
9,50

12,60
13,90
15,13
17,74
16,25
16,03
15,81
15,43
14,98
14,46
13,24
12,64
12,70
12,44
12,19
12,34
12,38
12,50
12,00
16,00

*i
*i'1,10
7,90
9,41
12,52
11,43
11,59
11,75
11,77
11,22
10,54
9,06
8,18
8,10
8,36
8,71
9,34
9,98
9,50
8,40
3,00
0,40

Σ,(<-⅛≈ 182,26

2598,3668
-------------- = 7,106 cm
2-182,82
3569,2740
2 182,82

= 9,762 cm

ostatecznie:
= 7,09 cm

xi

yf

y'í

1,7
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5

4,40
1,19
1,03
0,86
0,74
0,87
1,00
1,13
1,23
1,82
2,67
3,40

19,20
18,90
18,95
19,28
19,60
19,92
20,22
19,70
15,50
10,40
9,65
8,10

y'i+y'í y'í -y.
33,20
23,60
20,09
19,98
20,14
20,34
20,79
21,22
20,83
16,73
12,22
12,32
11,50

4,30
14,80
17,41
17,92
18,42
18,86
19,05
19,22
18,57
14,27
8,58
6,58
4,70

∑(y'l -Λ)≈ 183,38
∑,(* i+¾ )(<-

Xi)

= 2598,3668

) (y'í - yj) = 3569,2740
∑yi⅛- ⅛ = 1782,7900
P

z, x.∙σi 182,26 + 183,38

2

182,82

Uwagij

sowę przechodzą przez punkt, którego współrzędne płaskie
są współrzędnymi środka ciężkości a wysokość jest średnią
wysokością terenu objętego projektowaniem, w pierwszej
kolejności omówione zostaną sposoby wyznaczania współ
rzędnych środka ciężkości oraz średniej wysokości powierz
chni topograficznej.

Uuzględniając skalę mapy 1 :1000
współrzędne środka ciężkości:
X, = 70,9 m

otrzymamy

Y, = 97,6 m

Dokładność wyznaczenia współrzędnych środka
ciężkości w omawianym przykładzie nie jest mniej
sza od graficznej dokładności mapy, dokładność ta
zależy między innymi od szerokości pasków, na
jakie zostanie podzielona cała działka.
Obliczenie średniej wysokości terenu Hs

Średnią wysokość dla ograniczonej powierzchni
topograficznej można obliczać z wzoru:
V

h∙=P

(7)

gdzie:
V — objętość bryły ograniczonej powierzchnią to
pograficzną,
P — powierzchnia działki.

Rys. 2

Uwaga. Punktów Λfi — nie przyjmowano do
interpolacji.
Gdyby było znane równanie poWnerzchni topograficznej
w obszarze P F(xyz) = 0 lub z — f(xz) — objętość V obli
czono by z wzoru:
r=*
y)d
fff(
<
fy

(8)

P

W ogólnym przypadku funkcja z = /(xy) jest nieznana i w
związku z tym powierzchnia topograficzna może być apnoksymowana jednym z poniższych sposobów.
1. Współrzędnych x,y,z wierzchołków siatki kwadratów
lub prostokątów.
2. Planu Warstwicowego.
3. Współrzędnych x, y, z wierzchołków trójkątów dopusz
czających liniową interpolację „z”, przy ustalonych x i y
między sąsiednimi wierzchołkami trójkątów.
4. Elementów L, S, Z określających położenie punktu na
przekroju podłużnym lub poprzecznym.
5. Za pomocą algebraicznych wielomianów n-tego stopnia
modulujących ograniczony obszar powierzchni ziemskiej.
Każdy z podanych sposobów posiada szereg zalet i wad,
a wybór właściwego sposobu aproksymacji zależeć będzie
od przeznaczenia oraz sposobu opracowania danych (na
przykład dla obliczeń na maszynach elektronicznych naj
korzystniejszy jest sposób trzeci).
W celu zbadania przydatności poszczególnych sposobów
aproksymacji rzeźby terenu dla potrzeb projektowania
płaszczyzn bilansowych wykonano następujące prace ba
dawcze.
W terenie 0 wymiarach 100 × 100 m (rys. 2) wykonano
pomiar rzeźby terenu metodami:
a) niwelacji siatkowej 5 × 5 m,
b) niwelacji punktów rozproszonych,
c) niwelacji wybranych punktów Mt, ɪ [3 i 4],

Na podstawie wykonanych pomiarów sporządzono czte
ry mapy wysokościowe interpolując warstwice co 0,25 m;
mapy te opracowano dla siatki kwadratów 5 ×5 m, 10 ×
X 10 m, 20 × 20 m oraz niwelacji punktów rozproszonych.

Badany teren podzielono dodatkowo na cztery symetrycz
ne części, przy czym w dalszych obliczeniach rozpatrywa
no oddzielnie ,następujące obszary: A, B, C, D, A-PB
C + D, A + C, B + D, A + B +C + D (rys. 2).

Na rysunku 2 uwidocznione są również punkty Mi, 1 któ
re posłużyły do obliczenia objętości za pomocą „kubaturo
wej” formuły M. L. Franka [3]. Objętości oraz średnie wy
sokości obliczano dla pierwszego, drugiego, trzeciego i pią
tego sposobu aproksymacji terenu, przy czym główny na
cisk położono na porównanie metody pierwszej i drugiej.
Podstawowym bowiem celem przeprowadzonych badań było
stwierdzenie, w jakim stopniu mapa warstwicowa może
zastąpić niwelację siatkową.

Wiadomo bowiem, że projektanci niechętnie korzystają
z map warstwicowych w szczegółowym planowaniu piono
wym, żądając w tych przypadkach map z pomiarem rzeźby
terenu metodą niwelacji siatkowej.
I. Obliczenie V i Hs z pomiaru metodą niwelacji siatko
wej. W przypadku tym obliczono objętości 9 konturów dla
siatek kwadratów co 5 m, 10 m, 20 m. Objętość obliczano
z wzoru:
E4Σ,∕ι1 + 22⅛, + ∑fc,

: ------------------------------------------ a2

:

*

(9)

oraz
(10)

gdzie-

h1 — rzędne terenu wspólne dla 4 kwadratów siatki,
hi — rzędne terenu wspólne dla 2 kwadratów siatki,
h3 — rzędne terenu występujące tylko w jednym kwa
dracie,
a ■— bok kwadratu,
n — ilość kwadratów w siatce.
II· 9blicze™e V i Hs z map warstwicowych. Obliczono
objętości 9 konturów dla każdej mapy wysokościowej w
skali 1 : 500, 0 cięciu warstwie co 0,25 m, sporządzonych na
podstawie pomiaru rzeźby terenu metodą niwelacji siatko
wej 5 × 5 m, 10 × 10 m, 20 × 20 m oraz niwelacji punk
tów rozproszonych. Objętość obliczano z wzoru:

F = y(tf. + 2U1 + 2Ue + 2U,+ ... + Un-1 + Un + 1 un) (11)
[2[

317

Niwelacja 5 X 5 m
Działka

H.

A

B

4,899
4,889

V2
V2
d
10
10

5,582
5,573

C

6,785
6,783

D
D

7,641
7,643

9
9

2
2

A±B

5,240
5,230

A-I-C

5,842
5,838

Vl
V2
d

H1
H1

Vl
V2

4,867
4,864

32
35
3

4,852
4,863

-13
-4
9

5,595
5,586

d

Niwelacja
punktów
rozproszonych

H1
H1

47
36
-11

4,899
4,877

5,640
5,590

-58
-8
50

5,582
5,628

6,785
6,820

7,641
7,652

6,792
6,787

-7
—2
5

6,816
6,761

-31
24
55

7,643
7,636

-2
5
7

7,667
7,666

-26
-25
1

-2
_2

7,213
7,214

10
10

4
4

_ɪ

[vɪɪ'ɪ] = 1246
Γt∙2vs] = 1270
[<M] = 164
Af1 = ±18 mm
Af2 = ±18 mm
Af3 = ± 5 mm

Vl
V2
d
22

-46
F

-35
-

a — bok kwadratu Ogranicza-

Formuła Franka

czający obszar przybliżo
H1
H1

fi

4,899
4,847

52
—
—

5,582
5,524

58
—
—

6,785
6,850

-65
—
—

7,641
7,551

90
—
—

—

6.611
6.620

-9
-9

[∙v>l = 7210
= 2561
[dd] = 5647
Af1 = ±42 mm
Af2 = ±25 mm
Af3 = ±27 mm

-11
—

[v1v1] =
[∙>>t∙>] = 3946
[</</] =

V2
d

'Sb
S

nego całkowania,

Ji0, hj — rzędne terenu w punktach
Mbi

współrzędnych

o

(rys. 2):
M0 (0,0)
M1 (+0,91fl, + 0,58α)

1

[ɪvɪ] = 18393
[f,l>1] = —
[<W] =
Af1 = ±68 mm

M3 (—0,91a, —0,58a)
M1 ((—0,58a, —0,91a)

ħ

M5(+0,58aj0)

Af2 = ±31 mm

M6 (+O, +0,58a)

5,231
5,225

9
15
6

5,242
5,230

-2
10
12

5,240
5,251

5,830
5,831

12
11
-1

5,836
5,815

6
27
21

5,842
5,835

7,218
7,220

-5
-7
-2

7,221
7,215

-7
-2
6

7,213
7,239

6,613
6,625

-2
-14
-12

6,640
6,632

-29
-21
8

6,611
6,643

-1

B±D

Niwelacja
20×20 m

M2 (—0,58a, + 0,91a)

Γv∙v∙l = 189
[dd] = 189
Af1 = ±θ
M2 = ±7mm
Af3 = ± 5 mm

C±D

Niwelacja
10 X 10 m

1

gdzie:

Tablica 2

Λ

-

M7 (—058a, O)
M8 (O, —0,58a)
7
—

Należy zastrzec, że w publikacjach
[3 i 4] podano różne współczynniki

-26
—

przy ho, mianowicie: wpracy [3]
4
współczynnik ten wynosi — na81
1
tomiast w pracy [4] — —- ; wpraw-

-32
—

81

[r,tɪ] =
[t∙,v,l = 198
[<M] = 198

[vɪt'i] = 1270
[r2v2l = 254
[dd] = 185

[ɪvɪ] = 930
[ι∙,v,) = 1274
[dd] = 685

[* ,λ] =
[ι>,t⅛] = 1870
[<M] =

dzie w pracy [3] są dwa przykłady

M1 = ±0

Af1 = ± 8 mm
Af2 = ±12 mm
Af3 = ± 5 mm

Af1 = ±15 mm
Af2 = ±18 mm
Af3 = ±9 mm

Af2 = ±22 mm

muły Μ. L. Franka, lecz żaden z po

-W, = d -7 mm
Af3 = ± 5 mm

obliczenia objętości za pomocą for

danych tam wyników nie jest zgod
A±B±
±C±I)

6,226
6,222

—

4
4

! Λf, = ±0
i Af. = 4-4 mm
Af3 = ±3 mm

6,224
6,228

2
-2
4

Af1 = ± 2 mm
Af2 = ±2 mm
. Af3 = ±3 mm

6,227
6,226

-1
0
1

Af1 = ± 1 mm
Af, = ±0 mm
Af3 = ± 1 mm

6,226
6,247

-11
-21
-10

Af1 = ±11 mm
Af2 =±21 mm
Af3 = ±7 mm

6,226
6,334

-108
—
-

M1 = i 108 min

ny z wynikami obliczonymi na pod
stawie wzoru (13), ani z wynikami

D
SZOl

A ■+

mie

Z
koś>
forr
kw;
V
kosi
dziɛ
(dzi
A 4maj
błęt
V
trac
nas-

obliczonymi z wzoru, w którym
występuje

przy

ho

współczynnik

— . Ponieważ jednak wyniki obli

U0, U1, U2... Un — powierzchnie pól ograniczonych odpo
wiednimi warstwicami,
h — cięcie warstwicowe.
III. W przypadku aproksymacji terenu za pomocą siatki
trójkątów (niwelacji punktów rozproszonych) obliczono
objętość całej działki na podstawie wzoru:
K = yD(⅛1 + A2 + ⅛8)ι∙P1

(12)

gdzie:
hi, h¡¡, h3 — rzędne terenu w wierzchołkach i-tego trój
kąta,
Pi — powierzchnia i-tego trójkąta.
IV. W przypadku aproksymacji terenu (rzeźby) za pomo
cą algebraicznych wielomianów n-tego stopnia obliczono
objętość 5 konturów (A, B,C,D'i A + B + C + D) za po
mocą formuły Μ. L. Franka [3 i 4]:
¿=4

i=8

czone za pomocą wzoru (13) są obarczone mniejszym błę
dem do dalszych obliczeń przyjęto ten właśni wzór.

Formuła (13) jest szczególnym przypadkiem „wzorów
kubaturowych” i jest ona słuszna w przypadku, gdy po
wierzchnię topograficzną aproksymuje wielomian szóstego
stopnia, przy czym stopień wielomianu n oblicza się
z wzoru:
(14)

We wzorze (14) N oznacza ilość charakterystycznych punk
tów powierzchni topograficznej. W omawianym przypadku
teren przedstawiony na rys. 2 pomierzono metodą niwelacji
punktów rozproszonych za pomocą N = 26 pikiet> co daje
z wzoru (14) n = 5,7 6. Na tej podstawie do dalszych
obliczeń przyjęto wzór (13).

W tablicy 2 zestawiono wyniki obliczenia średniej wy
sokości działek: A, B, C, D, A + B, A + C, C + D, B + D,
Λ + B + C + D. W tablicy tej oznaczono:
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H0 — średnia wysokość działki obliczona z niwelacji
siatkowej 5 × 5 m za pomocą wzoru (10),
H1 — średnia wysokość działki obliczona z niwelacji
siatkowej 10 X 10 m lub 20 X 20 m, za pomocą
wzoru (10),
H2 — średnia wysokość działki obliczona z mapy warStwicowej za pomocą wzoru (11).
H3 — średnia wysokość działki obliczona za pomocą wzo
ru (13),
V1 — błąd wysokości obliczony z wzoru v1-H0— H1
przy założeniu, że średnia wysokość H0 jest bez
błędna (υ1 — błąd prawdziwy),
V2 — błąd wysokości obliczony z wzoru v2 = H0 — H2
przy założeniu, że średnia wysokość H0 jest bez
błędna (v2 — błąd prawdziwy),
d — różnica średnich wysokości obliczona ze wzoru
d = H0 — H2 lub d = H1 — H2,
M1 — średni błąd wysokości obliczony z wzoru:

M2 — średni błąd wysokości obliczony z wzoru:

M3 — średni błąd wysokości obliczony z wzoru:

Dla działki zdjętej sposobem niwelacji punktów rozpro
szonych obliczono średnią wysokość z wzoru (12) tylko dla
■A + B + C + D, a to ze względu na niesymetryczne roz
mieszczenie trójkątów w konturach A, B, C, itd.
Z tych samych względów nie obliczono średnich wyso
kości dla działek A + B, A + C, B + D, C + D za pomocą
formuły (13), gdyż wzór ten ma zastosowanie dla działek
kwadratowych.
W tablicy 3 zestawiono błędy średnie średnich wyso
kości terenu, przy czym osobno podano błędy średnie dla
działek o powierzchni 0,25 ha (działki A, B, C, D), 0,50 ha
(działki A + B, A + C, C + D, B + D) oraz 1,0 ha (działka
■A + B + C+D); w tym ostatnim przypadku błędy M1 i M2
mają charakter błędów prawdziwych przy założeniu bez
błędności H0.
W tablicy 3 podano średnie wartości błędów w milime
trach. Z analizy zestawionych błędów średnich wynikają
następujące wnioski:

Tablica 3
Niwelacja
Dział

średni
Λfl∙

siatka
5x5 m

0,50 ha

1,00 ha

siatka
20 X
X 20 m

±18

±42

M,

±7

±18

±25

M,

±5

±5

±27

«i

0,25 ha

siatka
10×
X 10 m

punkty
rozpro
szone

FormuIa
Franka

±68
±31

-

-

ʌfɪ

-

±8

±15

-

ΛΓ,

±7

±12

±18

±22

Λij

±5

±5

±9

-

-

Mi

-

±2

±1

±n

±108

%

±4

±2

±0

±21

-

%

±3

±3

±1

±7

1. Dokładność obliczonych objętości brył topograficznych
za pomocą rzędnych terenu jest taka sama jak za pomocą
mapy Warstwicowej.
2. Ze wzrostem powierzchni działki wzrasta dokładność
obliczonych objętości.
3. Wyniki uzyskane za pomocą formuły M. L. Franka
obarczone są znacznie większymi błędami niż w pozosta
łych metodach. Wydaje się, że krytyczna ocena tej meto
dy, zawarta w pracy [4], znajduje praktyczne potwierdze
nie w uzyskanych wynikach. Za wnioskiem takim prze
mawia również fakt, że podany w pracy [3] przykład obli
czenia objętości formułą M. L. Franka, daje błąd objętości
2o∕o a nie 0,8%, jak podano tamże w tablicy 1 (str. 34).
4. Zastosowanie w szczegółowym projektowaniu piono
wym map Warstwicowych zamiast tradycyjnie stosowanej
niwelacji siatkowej zapewnia równorzędną dokładność przy
nieznacznym zwiększeniu nakładu pracy zespołu projektu
jącego.
Należy wyjaśnić, że nieznacznie gorsze wyniki, uzyskane
z niwelacji punktów rozproszonych, nie stanowią dowodu
wyższości niwelacji siatkowej nad niwelacją punktów roz
proszonych. W omawianym przykładzie ograniczono bowiem
ilość punktów charakterystycznych terenu, zdjętych metodą
niwelacji punktów rozproszonych do niezbędnego minimum
tak, by obliczony z wzoru (14) rząd wielomianu „n” by i
równy 6.
c.d.n.

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 środwiska 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
wonj yświatowej,
— wykaz strat polskiego środowiska
— działalność Stowarzyszenia Geode
tów Polskich w okresie 1945—1968,
— wykaz członków Stowarzyszenia
Geodetów Polskich według stanu po
danego przez oddziały na rook 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: Stowarzyszenia
Geodetów Polskich. Zarrząd 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 biblioteco każdego geodety.
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Metoda pośredniego pomiaru zmian rozwarcia szczelin dylatacyjnych
1. Wstęp

Dynamiczny rozwój budownictwa przemysłowego i miesz
kaniowego w Polsce stawia przed geodetami wzrastające
zadania w zakresie obsługi geodezyjnej budowli lądowych
i wodnych tak w czasie realizacji, jak również w okresie
ich eksploatacji.
Jednym z zasadniczych zadań ekspertyz obiektów budow
lanych jest orzeczenie o bezpieczeństwie budowli oraz opra
cowanie doraźnych zaleceń odnośnie ich dalszej eksploatacji.
Podstawowe znaczenie przy przeprowadzaniu analizy statyczno-budowlanej mają wyniki okresowych badań od
kształceń elementów budowli. Między innymi badania Ie
dotyczą wielkości szczelinowatych rys podłużnych, powsta
łych na skutek różnicy temperatur i różnicy skurczu be
tonu starego i świeżo kładzionego w różnych fazach beto
nowania.
Szczególne znaczenie odgrywają również pomiary roz
wierania i schodzenia się szczelin dylatacyjnych w zależ
ności od aktualnie występujących warunków termicznych.
Pomiary tego rodzaju odkształceń wykonuje się naj
częściej w sposób bezpośredni metodami fizycznymi. Przy
rządami pomiarowymi znajdującymi obecnie zastosowanie
w wymienionych wyżej pomiarach odkształceń są: szczelinomierze, deformetry, tensometry i czujniki [1]. Zastosowa
nie metod fizycznych wymaga dostępu do badanego ele
mentu budowli.
Niejednokrotnie jednak zachodzi w praktyce geodezyjnej
potrzeba pośredniego pomiaru zmian rozwarcia szczelin
i szwów dylatacyjnych. Szczególnie wysokie wymagania dokładnościowe stawiane tego rodzaju badaniom odkształceń
(poniżej 0,1 mm) warunkują zastosowanie specjalnych metod
pomiaru.
Celem niniejszego opracowania jest zapoznanie szerszego
ogółu geodetów z wynikami badań nad możliwością zasto
sowania do wyżej wymienionych pomiarów odkształceń in
strumentu BRT-006 Carl Zeiss ■— Jena.

nie w lewo i w prawo od położenia środkowego o wartości
do 15 cm.
Prostopadłość celowej do płaszczyzny ściany w miejscu
usytuowania znaczków celowniczych wyznaczamy z wy
starczającą dokładnością za pomocą węgielnicy pryzma
tycznej. Nierównoległość płaszczyzny ściany budowli od
płaszczyzny przechodzącej przez bazę instrumentu o kąt
± Io 00' powoduje Zaniedbywalny błąd w pomiarze odstępu
znaczków celowniczych
mt =

± 0,015 mm

(dla odległości 30 m i odstępu znaczków 10 cm).
Poziomowanie dalmierza dokonujemy z grubsza libelką
pudełkową (przewaga ± 8'), a dokładniej — libelką kolimacyjną (przewaga ± 30"), umieszczoną na alhidadzie instru
mentu.
Pomiary wykonujemy przy górnym położeniu przełącz
nika redukcji odległości, to znaczy bez redukcji odległości
do poziomu.
2.1. Zasada pomiaru. Pokręcając śrubą mikroruchu pryzmatu ruchomego (rys. 2) doprowadzamy do koin

2. Metoda pomiaru szerokości dylatacji za pomocą dalmie
rza BRT-006

Pośredni pomiar szerokości dylatacji jest możliwy przez
wykorzystanie do tego celu bazowego tachimetru reduk
cyjnego BRT-006. Koncepcja zastosowania tego uniwersal
nego instrumentu do pomiaru szerokości podana została
swego czasu w Przeglądzie Geodezyjnym [2]. Do pomiaru
wykorzystano oba rozdzielone obrazy widoczne w polu
widzenia lunety, to jest obraz górny (stały) i obraz dolny
(ruchomy). Celem zwiększenia dokładności koincydencji
obrazów, po obydwu stronach dylatacji Zastabilizowano
dwa specjalne znaczki celownicze na żółtym tle, w odstę
pie około 10 cm i na wysokości 10,25 m nad poziomem
stanowiska instrumentu (rys. 1).

Rys. i

W odległości około 30 m przed badaną dylatacją usta
wiono dalmierz BRT-006. Indeks odczytowy w momencie
koincydencji obrazów znajdzie się wówczas w środku po
działu na szynie bazowej. Powyższy tok postępowania
umożliwia przesuwanie pentagonu ruchomego symetrycz-
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cydencji kreski obu znaczków celowniczych: a — dolny
obraz i b — górny obraz.
W tym położeniu (rys. 3) dokonujemy odczytu O1 na podziałce szyny bazowej z szacowaniem do 0,1 wartości działki

Rys. 3

nominalnej. Następnie przesuwamy pryzmat ruchomy w
lewo, doprowadzając do koincydencji kreski znaczka
a (górny obraz) z kreską znaczka b (dolny obraz) (rys. 4).
Na podziałce szyny bazowej dokonujemy odczytu O2.
Różnica odczytów O1—O2 stanowi podwójną wartość mie

rzonego odstępu znaczków celowniczych i wyrażona jest
w jednostkach podziału szyny bazowej. Ponieważ nominal
na wartość jednej działki podziału równa jest 0,5 mm,
ostatecznie odległość pomiędzy znaczkami celowniczymi wy
rażona w milimetrach, wynosi:
— dla jednej serii obserwacji:
O1 O2
b = --------(1)
4
— dla n serii obserwacji:
,
[ol-oi]
b = ------------(2)
4n
gazie:
b — odległość pomiędzy znaczkami celowniczymi, wy
rażona w milimetrach,
O1 — odczyt na podziale szyny bazowej, uzyskany z pierw
szej koincydencji (rys. 3),
O2 — odczyt na podziale szyńy bazowej, uzyskany z dru
giej koincydencji (rys. 4),
n — ilość serii obserwacji.

poziomej wykonano pośrednio dalmierzem BRT-006. Obyd
wa elementy kąt a i odległość d — pomierzono w sześciu
seriach niezależnie, przez dwóch obserwatorów „A” i „B”.
Do dalszych obliczeń przyjęto wartości średnie, zamiesz
czone w tablicy 2.
Tablica 2

Wyrównana wartość
kąta dwuściennego α z 12
serii obserwacji

αw = 10'02,34"¿0,28"

Wyrównana wartość
odległości poziomej z 12
serii obserwacji

dw = 34,699¿0,004m

Błąd średni pojedynczego
»postrzeżenia
m = ¿0,98"
Błąd średni średniej
arytmetycznej
nɪɪ = +0,28"

Błąd średni pojedynczego
spostrzeżenia
m = ¿12,6 mm
Błąd średni średniej
arytmetycznej
mx = ¿ 3,6 mm

Rys. 4

Wyniki pomiarów doświadczalnych, wykonanych wyżej
opisaną metodą pośrednią za pomocą dalmierza BRT-006,
podano w tablicy 1.
Tiblica 1
Obs≡rwator ,,A, ' Data: 15.IX.1969 r.

Nr
serii

0.

0,

O1-O1

1
2
3
4
5
6

550,8
550,9
550,1
550,5
550,3
550,4

144,7
144,5
144,7
144,7
141,3
144,8

406,1
406,4
405,4
405,8
406,0
405,6

h

[oɪ-o,l
4„

550,2
550,2
550,2
550,3
550,6
550,3

144,2
144,3
144,4
144,4
144,3
144,2

406,0
405,9
405,8
405,9
406,3
406,1

Ocena
dokładności

Błąd średni pojedynczego
spostrzeżenia:
mb = ¿0,07 ram
Błąd średni średniej arytmetycznej :

L(A) = 101,47

Obserwator ,,B” Data: 15.IX.1969 r.

1
2
3
4
5
6

⅛r (mm)
średnia arytme
tyczna z 12 serii
obserwacj i

fcśr = 101,48

mXb — ¿0,02 mm

6(B) =101,49

Odległość pomiędzy znaczkami celowniczymi wyliczamy
ze wzoru:
O-w
b=dιc~
(3)
e
Po podstawieniu do wzoru (3) wyrównanych wielkości
z tablicy 2, otrzymamy:
b = 101,33 mm
Wynik powyższy różni się w stosunku do odległości po
mierzonej bezpośrednio za pomocą podziałki transwersal
nej o 0,13 mm. Metoda kątowa zatem, w porównaniu z me
todą przy zastosowaniu dalmierza BRT-006, daje wyniki
mniej dokładne.
Zależpość funkcyjną zachodzącą pomiędzy błędami mb,
ma i odległością poziomą d, przedstawiono graficznie na
wykresie (rys. 6).

Odległość pomiędzy znaczkami celowniczymi pomierzo
na bezpośrednio za pomocą podziałki transwersalnej wy
nosiła:
b„ — 101,46 nun
Wartość wyrównana z dwunastu serii obserwacji wykona
nych za pomocą BRT-006 wynosiła:
b = 101,48 + 0,02 mm
Z porównania obydwu wyżej podanych wartości (b0 i b)
wynika, że różnią się one bardzo nieznacznie między sobą
(0,02 mm), potwierdzając wysoką dokładność metody po
średniej przy zastosowaniu dalmierza BRT-006.
3. Metoda kątowa pomiaru zmian rozwarcia dylatacji

Zasada tej metody polega na precyzyjnym pomierzeniu
kąta dwuściennego a pomiędzy obydwoma znaczkami ce
lowniczymi „a” i „b” oraz odległości poziomej d (rys. 5).
Z uwagi na bardzo małą wartość kąta dwuściennego «
(około 10') wielkość jego pomierzono tylko w jednym po
łożeniu lunety teodolitem WILD T-3. Pomiar odległości
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I. Wnioski końcowe i zalecenia
Analiza wyników badań doświadczalnych pozwala na
sprecyzowanie następujących wniosków i zaleceń:
a) zastosowanie do okresowych badań zmian rozwarcia
szczelin dylatacyjnych bazowego tachimetru redukcyjnego
BRT-006, pozwala na zastąpienie bezpośrednich metod fi
zycznych, metodą pośrednią, przy zachowaniu wymaganej
dla tego rodzaju badań dokładności pomiaru:
(mt,≤ + 0,1 mm)
b) uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru wymaga
zastosowania specjalnych znaczków celowniczych na żółtym
tle, Zastabilizowanych na stałe po obydwu stronach bada
nej szczeliny;
c) zaleca się wykonanie co najmniej sześciu serii obser
wacji. Celem wyeliminowania ewentualnych błędów osobo
wych należy śrubą mikroruchu pryzmatu ruchomego do
prowadzić do koincydencji na przemian ruchem prawoi Iewoskrętnym;
d) prosta obsługa instrumentu, duża ekonomika i wysoka
dokładność pomiarów przemawiają za stosowaniem dal
mierza BRT-006 w opisanych wyżej pomiarach odkształceń;

e) w czasie pomiarów należy bezwzględnie chronić in
strument, a szczególnie szynę bazową, przed bezpośrednim
nasłonecznieniem mogącym spowodować termiczne rozsze
rzenie podziałki odczytowej;
f) zastosowanie do wyżej opisanych badań odkształceń
metody kątowej nie zapewnia wymaganej dokładności po
miarów.
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Określenie giroazymutu metodą przejść
Przy określeniu azymutu giroskopowego danego boku
bardzo ważną czynnością jest dokładne wyznaczenie miej
sca spoczynku wirującego giroskopu N. Dokonać tego moż
na kilkoma metodami, przy czym wybór jednej z nich
uzależniony jest od żądanej dokładności wyznaczenia azy
mutu giroskopowego jak i od wyposażenia dodatkowego,
którym możemy dysponować w czasie pomiaru.
W dalszej części tego artykułu chciałbym opisać tak
zwaną „metodę przejść”, która umożliwia dokładne wyzna
czenie miejsca spoczynku wirującego giroskopu, a stosowa
nie jej u nas w praktyce jest bardzo małe, co wydaje się
niesłuszne ze względu na liczne dodatnie cechy tej metody.
Metoda przejść

W metodzie tej kierunek północy określany jest z nastę
pującej zależności:
IV = IV'+ ΔN
(1)
przy czym:
N — kierunek północy (miejsce spoczynku wirującego gi
roskopu),
N' — przybliżona wartość kierunku północy odczytana
z koła poziomego,
ΔΝ ■— poprawka.

ʃ-= tp-2z1T

(3)

Tp — ti + tp
Z zależności 3 i 4 otrzymujemy
ZlT= 1/4 zlt
a z wzorów (2) i (5) otrzymujemy:
zUV = α i sin

(4)

a

oraz

r<
pi

(5)

P’

W

(6)

ki

Operowanie przy obliczeniach poprawki ΔΝ funkcją sinus
jest niewygodne. W tym celu przedstawiamy ją w formie
wielomianu (n-1) przez rozwinięcie jej w szereg Maclaurina.
W praktyce wystarczy przyjęcie pierwszego wyrazu, a od
rzucenie wyrazów następnych, w związku z czym wzór (6)
można zapisać jako:

sl
to
ni
b]
pi
ai
Pt
ai
bi
śl

zlt)

śl
n<
Pi
m

Podstawy teoretyczne metody. Korzystając z tego, że wa
hania giroskopu mają charakter funkcji sinus, można wy
znaczyć wielkość poprawki ΔΝ z następującej zależności
(rys. 1).

Pi
Ί8 a
>

¡¿I

gdzie:
a — średnia amplituda wahań,
ΔΤ — przyrost czasu,
Tp — okres wahań dla metody przejść,
π — 3.142.

Obliczenie przyrostu czasu ΔΤ z bezpośrednich pomiarów
jest kłopotliwe, przy czym dużo prościej jest wyznaczyć
z nich wielkość:
∆t = tp-tt
Ze względu na to można zastąpić przyrost czasu ΔΤ, wiel
kością ∆t. Z rysunku 1 wynika:
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R;

gdzie: zlt — różnica czasu pomiędzy czasem tP i ti, przy
czym czas ti ma znak dodatni, a tP znak ujemny.
Przyjmijmy, że wstęga wahań giroskopu nie jest od
kształcana, a różnica amplitud czasowych zlt równa jest

ki
w,
w;
je

zero, to wtedy poprawka ΔΝ również jest zero, co świad
czy, że oś wirowania giroskopu znajduje się dokładnie
w południku, a siła F, naprowadzająca ją do tego połud
nika, też jest równa zero.
Gdy teraz oś wirowania giroskopu będzie odchylona od
północy, spowoduje to wystąpienie dodatkowej siły powsta
łej od torsyjności taśmy, na której zawieszony jest giroskop. I tak siła wypadkowa F zależy od siły związanej
z obrotem Ziemi Fz i torsyjności taśmy Fτ, co zapiszemy:
F =Fz+Fr
(8)
lub inaczej:

przypadkowego, to wtedy należy prowadzić obserwacje
w dalszym ciągu aż do momentu stwierdzenia charakteru
przypadkowego ∆tt). Ewentualność ta może zaistnieć, gdy
taśma torsyjna będzie odkształcona, przy czym do dal
szych obliczeń przyjmujemy ostatnie wielkości ∆ti. W punk
tach zwrotu odczytujemy zawsze na przykład prawą kra
wędź wskaźnika osi wirowania giroskopu i zapisujemy ja
ko amplitudę lewą ɑt lub prawą αp, zależnie od tego, czy
wskaźnik odczytano z lewej czy też z prawej strony środ
ka indeksu skali pomocniczej lunety autokolimacyjnej
(rys. 2), przy czym:
α∕ + "p

(ə)

2

Wiadomo, że siła Fz zależna jest od szerokości geograficz
nej φ w celu uwidocznienia tego można przyjąć
Fr
---- = κ
F,
W przypadku φ = 0 będzie κ0 («o obrazuje siłę naprowa
dzającą giroskop do północy, pochodzącą od torsyjności
taśmy dla φ = 0), a zależność (9) zapisać można jako:
F= F1(:

Xo

j

(10)
IH—
C0sφ I
Przez analogię do powyższych rozważań w odniesieniu do
wzoru (10). uwzględniającego działanie siły skręcającej
taśmę, można napisać, że wzór (7) przyjmuje postać:
π I
κ0 \
(H)
ΔN = a-At---- 1+---- —
2Tp ∖
cosφ /
(12
AN — a∙∆t - c
przyjmując, że

c= ʌ/ɪ-(ʌj

(13)

2Tp ∖
cosφ∣
a wzór (1) przybierze następującą postać:
N = N' + a∙c∙ At
(14
Z wzoru (13) wynika, że wielkość c zależna jest od sze
rokości geograficznej φ. Powołując się na [1 i 3] można
podać, że zmiana ΔΝ o 10" ze względu na zmianę c nastę
puje dopiero po zmianie φ o 2,2°, co upoważnia do trakto
wania wielkości c jako stałej instrumentalnej dla obszaru,
którego -wymiar wzdłuż południka wynosi 500 km.
Pomiar giroazymutu metodą przejść. Oś wirowania giro
skopu orientujemy do północy z dokładnością ±20c. W tym
to położeniu sprzęgamy alhidadę instrumentu z Iimbusem
na czas trwania pomiaru i dokonujemy odczytu N' (przy
bliżonej północy) na kole poziomym. W celu określenia po
prawki ΔΝ zwalniamy wirujący giroskop w ten sposób,
ażeby amplituda jego wahań mieściła się w zakresie skali
pomocniczej lunety autokolimacyjnej. Następnie czekamy,
aż wskaźnik obrazujący nam oś wirowania giroskopu prze
biegnie przez środek indeksu skali pomocniczej, co okre
ślamy jako zero, włączając równocześnie stoper.
Następne przejście wskaźnika przez środek skali okre
ślamy na stoperze za pomocą wolnej wskazówki, z dokład
nością do dziesiątej części sekundy i zapisujemy jako t∣,
przy czym wskazówka główna przez cały czas trwania po
miaru jest nie zatrzymywana.
Ponowne przejście wskaźnika przez środek indeksu za
pisujemy jako t2.

Sposób zapisu i obliczeń kierunku giroskopowego pokaza
no w dzienniku pomiarowym.
Wyznaczenie wielkości stałej c. Wielkością stałą c określa
się z dwóch różnych kierunków położenia alhidady N'
względem Iimbusa, rozwiązując układ dwóch równań
o dwóch niewiadomych N i c, a mianowicie:
1.

N = N'l+c∙al∙∆tl

2.

N = Ni +c∙at∙∆tl

(15)

*
Ni-N,i
c = ---------------(ɪɪ ∙ tɪ

(16)

do · tg

Wykonujemy to w ten sposób, że na przybliżoną północ
Nt' i Nj obieramy po IOc na wschód i zachód od połud
nika. Następnie przez kolejny pomiar dla NJ wyznacza
my α1 i At1 oraz dla N'z, α⅛ i ∆t2, wstawiając do równa
nia (16) otrzymujemy wielkość stałej c. Kontrolą popraw
nego określenia stałej c będzie pomiar giroazymutu w pła
szczyźnie południka.
Wielkość stałej c może być określona z większej ilości
równań, przy czym wtedy należało by przeprowadzić wy
równanie zgodnie z zasadami rachunku wyrównawczego.
Ocena dokładności wyznaczenia kierunku północy dla me
tody przejść. Dla wyznaczenia dokładności kierunku północy

N należy zróżniczkować wzór (14), przechodząc do błędu
średniego otrzymamy następujące wyrażenie:

,

√

/ mii,

mi

mi \

⅛-β⅛Ml=∣y+-- + ʌ

(17)

gdzie:
mjv- — średni błąd odczytu wstępnej orientacji na Iimbusie koła poziomego,
ma — średni błąd wyznaczenia amplitudy wahań,
mc — średni błąd wielkości c,
mjɪ —* średni błąd wyznaczania różnicy czasu pomiędzy
amplitudą wahań (lewą i prawą).
Dokładność wyznaczenia N może być określona jeszcze
przy wykorzystaniu faktu, że w poszczególnej serii obser
wacyjnej występują zazwyczaj wyznaczane cztery wielko
ści JN1, z których można określić średnią wartość ΔΝ i jej
błąd średni, która to wartość wykorzystana jest do okre
ślenia kierunku północy giroskopowej.
Porównanie giroazymutu określonego metodą punktów
zwrotu i metodą przejść dla nasadki GAK-I Wilda

Rys. 2. Sposób centrowania wskaźnika i pomiaru amplitudy „a"

W podobny sposób określamy od 5 do 7 przejść wskaźni
ka przez środek indeksu, przy czym kontrolujemy czy
wyznaczone przyrosty czasu ∆tι mają charakter przypadko
wy. Po takim stwierdzeniu podwieszamy giroskop (gdy
jednak wielkości ∆tι nie będą, wykazywały charakteru

Chcąc porównać metodę punktów zwrotu z metodą
przejść co do dokładności, jak i pracochłonności przy wy
znaczaniu giroazymutów, dokonano pomiaru 60 giroazymutów na tej samej bazie D-C w pawilonie C-4 AGH, parzy
czym 30 z nich miało określony kierunek północy metodą
punktów zwrotu, a pozostałe 30 metodą przejść. Należy za
znaczyć, że warunki obserwacyjne dla jednej i drugiej me
tody były takie same; obserwacje wykonane były przez
jednego obserwatora w ciągu półtora miesiąca. Wyniki po
miarów zestawiono w tablicy 1 (graficznie rys. 3), w której
podano wartość azymutów bazy dla jednej i drugiej me
tody, błąd średni pojedynczego wyznaczenia giroazymutu,
maksymalną różnicę pomiędzy giroazymutami dla danej
metody, jak również średni czas obserwacji wyznaczenia
jednego giroazymutu.
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Tablica 1

Metoda

Punk
tów
zwrotu
Przejść

Średnia wartość
gi roazymutu
bazy D-C

Średni błąd
pojedynczego
wyznaczenia
gi roazymutu

222g,10291

±55,5cc

213CC

37 min

222g, 10304

±47t3cc

238CC

32 min

Maksymalna róż Średni czas obser
nica pomiędzy
wacji jednego
giroazymutami
giroazymutu

Jak widać z tablicy 1 giroazymut bazy wyznaczonej dwo
ma metodami z 30 serii obserwacji różni się o l,3cc, co jest
wielkością bardzo małą i świadczy o dużej zgodności tych
metod.
Można przyjąć, że rząd dokładności wyznaczenia giroazymutu jedną i drugą metodą jest ten sam, a różnica 6,3ce
pomiędzy średnimi błędami nie upoważnia do określenia
metody przejść jako metody dokładniejszej. Criroazymuty
przy tym, wyznaczane w oparciu o jedną i drugą metodę,
nie podlegały jakimś warunkom.

Pod względem czasu trwania pomiaru metoda przejść,
jest szybsza średnio o 5 minut, co daje około 15% oszczęd
ności czasu w porównaniu do metody punktów zwrotu.
Zaletą metody przejść jest to, że nie wymaga:
1) stałej koncentracji uwagi obserwatora za wędrującym
wskaźnikiem,
2) równomiernego skręcania alhidady za tym wskaźni
kiem,
3) teodolitu posiadającego leniwkę alhidady obustronnie
obsługiwaną, o zasięgu co najmniej IOS
— co dla metody punktów zwrotu jest konieczne, chcąc
uzyskać dobrą dokładność określenia północy.
Wadą metody przejść jest to, że wymagana jest orien
tacja wstępna do północy, o dokładności nie mniejszej niż
20c, jak również posiadanie stopera z wolną wskazówką.
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Uwagi praklyczne

W celu zorientowania obserwatorów w dokładności wy
znaczenia giroazymutów metodą przejść dla nasadki giroSkopowej GAK-1, przeprowadziłem następujące rozumowa
nie, które w efekcie końcowym pozwoliło na ustalenie
wielkości parametrów ai At, w zależności od dokładności
AN.
Wartość AN określona jest wzorem (12), przy czym wiel
kość c występującą w tym wzorze potraktowano jako stałą.
Wartość stałej c dla nasadki GAK-I nr 2886, w zakresie
szerokości geograficznej φ (50° do 60°) równa jest 0,086
c/sek. Przy takim założeniu AN zależy od parametrów a
i At, a tym samym zależy od dokładności wyznaczenia tych
parametrów.
Zróżniczkujmy wzór (12) względem parametru a i przejdź
my do błędu średniego, to otrzymamy:
mJN = c∙ At ∙ma
(18)
znając błąd średni ma można ustalić przedziały wartości
parametru At, których nie należy przekraczać dla odpo
wiednich wielkości mjlv∙
Ptrzyjmijmy, że brzeg wskaźnika świetlnego określają
cego amplitudę wahań a na skali pomocniczej, określony
jest z dokładnością 0,1 działki (można uzyskać bez specjal
nych trudności), co daje na ma wartość 0,14 działki. W ta·
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Zadając dokładność m∣.v można wyznaczyć, z jaką do
kładnością należy określać mjɪ dla odpowiednio wielkiej
amplitudy a.
Zależność pomiędzy parametrem a i średnim błędem
nijl przy żądanej wielkości m ly podano na rysunku 4.
Z analizy otrzymanych krzywych wynika, że zmniejszenie
wielkości amplitudy a pozwala na dość znaczną tolerancję
Tablica 2
"∖

mΛ'[c] I

0,5

0,2

0,3

0,4

0,14

16,7

25,0

33,3

41,7

0,28

8,4

12,5

16,7

20,8

ma [dz]

określenia dokładności różnicy czasu przejść ∆t, przy rów
noczesnym zachowaniu dokładności wyznaczenia ΔΝ. Na
leży jednak zaznaczyć, że zbyt mała amplituda wahań a
powoduje trudności co do właściwego ustalenia momentu
przejścia wskaźnika przez środek indeksu. Należy dążyć,
ażeby amplituda ta nie była mniejsza niż 3, a większa od
12 działek skali pomocniczej w luneaie autokolimacyjnej.
W celu wyznaczenia kierunku północy N tą metodą z do
kładnością 50cc należy przyjąć, że maksymalna różnica
pomiędzy wielkościami ∆t w serii nie powinna być więk
sza od 2,5 sek. Wielkość ta została wyznaczona na pod
stawie 30 wyznaczeń giroazymutu metodą przejść.

w oparciu o metodę przejść jest określony z dokładnością
co najmniej taką samą jak w metodzie punktów zrwrotu
z tym, że może być określony dokładniej.
Metoda przejść jest mniej męcząca, nie wymaga ciągłej
koncentracji uwagi za wędrującym wskaźnikiem giroskopu.
Chcąc wyznaczyć giroazymut dokładniej niż 50cc, należy
tego dokonać metodą przejść, a to dlatego, że:
1. Istnieje większa możliwość narzucenia odpowiednich
warunków dokładności czynnikom określającym JN.
2. Skoncentrowanie całej uwagi na poprawnym uchwyce
niu momentu przejścia wskaźnika przez środek indeksu, co
jest sprawą łatwiejszą w porównaniu z poprawnym zaob
serwowaniem punktu zwrotu.
Oprócz tego metoda przejść lepiej nadaje się do wyzna
czenia giroazymutu w trudnych warunkach terenowych
i kopalnianych, ze względu choćby na parcie powietrza
i niską temperaturę, które to czynniki bardzo utrudniają
obserwacje wykonywane metodą zwrotu.
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0 problemach jakości sprzętu geodezyjnego produkcji krajowej
Na X Sesji Rady Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu
13 stycznia br. omówione zostały problemy związane z po
prawą zaopatrzenia jednostek państwowej służby geodezyj
nej i kartograficznej w sprzęt geodezyjny produkcji kra
jowej oraz niektóre zagadnienia związane z gospodarką tym
sprzętem. Syntetyczne sprawozdanie z tych obrad opubli
kowane zostało w Przeglądzie Geodezyjnym nr 5/1971 r.
Niektóre problemy związane z przyjętym systemem kon
troli jakości produkowanego sprzętu wymagają szczegółowszego naświetlenia. Zachodzi też konieczność bardziej
obszernego poinformowania ogółu geodetów o decyzjach po
danych w PG nr 5/71 w notatce pt. Komparacja narzędzi
geodezyjnych.
Jakość produkowanych w kraju instrumentów geodezyj
nych oraz tak zwanego sprzętu pomocniczego była zawsze
przedmiotem szczególnej troski środowiska zawodowego.
Czołowi producenci na świecie, w tym także Zakłady
Zeiss-Jena w NRD oraz MOM-Budapeszt rozwijają i do
skonalą swoją produkcję geodezyjnych narzędzi pomiaro
wych w oparciu o własne zaplecze naukowo-techniczne, za
trudniają także wysokiej klasy fachowców geodetów.
Jak to zagadnienie rozwiązywane było u nas w kraju?
W okresie powojennym, wraz, z powołaniem do życia
jednolitej organizacyjnie państwowej służby geodezyjnej
i kartograficznej, podjęta została w ramach tej służby pro
dukcja pomocniczego sprzętu geodezyjnego, realizowana
i rozwijana przez specjalistyczne przedsiębiorstwo Wytwór

nię Sprzętu Geodezyjnego (WSG). Z uwagi na ścisłe po
wiązanie WSG z b. Głównym Urzędem Pomiarów Kraju,
przekształconym następnie w Centralny Urząd Geodezji
i Kartografii, produkcja ta mogła się w tym okresie roz
wijać przy bardzo aktywnym współudziale fachowców
geodetów.
Produkcja instrumentów geodezyjnych, ze względu na
wymagania techniczne i technologiczne podjęta została
przez kluczowy przemysł precyzyjno-optyczny i ulokowana
w Polskich Zakładach Optycznych, w których jednak do
dnia dzisiejszego nie wykorzystano doświadczeń przodu
jących wytwórni zagranicznych, w sensie zatrudnienia geo
detów we własnym zapleczu naukowo-technicznym. Po
dejmowane były natomiast z obu stron różne formy współ
pracy mające na celu wykorzystanie opinii geodetów tak
przy projektowaniu lub udoskonalaniu instrumentów geo
dezyjnych, jak i dorywczej kontroli jakości tej produkcji.
Trzeba podkreślić, że w pewnym momencie zaistniały
także nie sprzyjające warunki dalszego rozwoju produkcji
pomocniczego sprzętu geodezyjnego w ramach organizacyj
nych państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
Z trudności tego okresu wymienić należy: niedostatek ma
teriałów objętych reglamentacją, ograniczone możliwości
uzyskania przydziałów maszyn i wykwalifikowanej kadry.
Srodki te kierowane były bowiem przede wszystkim do
zakładów przemysłu kluczowego. W tej sytuacji ówczesne
kierownictwo Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii
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zdecydowało się na przekazanie Wytwórni Sprzętu Geode
zyjnego do właściwego resortu gospodarczego, zarządzają
cego przemysłem precyzyjno-optyeznym, wiążąc z tym na
dzieję na usunięcie wspomnianych trudności. Zapewniono
sobie przy tym nie tylko utrzymanie aktualnego poziomu
produkcji WSG, ale niezbędny rozwój tej produkcji tak
ilościowy, rodzajowy, jak i jakościowy.
Zobowiązania te nie zostały jednak przez przemysł klu
czowy w pełni zrealizowane. Nie wchodząc w przyczyny
takiego stanu rzeczy stwierdzić należy osłabienie wpływu
geodezji również na produkcję pomocniczego sprzętu geode
zyjnego, której rozwój podporządkowany został innym prio
rytetowym zadaniom przemysłu kluczowego.
Pozostała więc jedynie droga rozwijania różnych form
współpracy, zapewniających „głos geodety” przy ustalaniu
planów, projektowaniu i produkcji sprzętu geodezyjnego.
Jak dalece formy tej współprac}' były niewiążące dla prze
mysłu świadczyć może fakt, że produkcja teodolitu noniuszowego TT-2 uruchomiona została według licencji zagra
nicznej przez PZO na rynek wewnętrzny bez żadnej kon
sultacji z geodezją. Instrument ten o całkowicie przesta
rzałej konstrukcji, ze względów wąsko pojętej ekonomiki
producenta (zamortyzowanie oprzyrządowania i uzyskanie
maksimum zysku z opanowanej już technologii) zamroził
na wiele lat prace konstrukcyjne nad nowoczesnym teodo
litem o optycznym systemie odczytowym. Skutki ekono
miczne tej decyzji przemieszczone zostały na przedsiębior
stwa geodezyjno-kartograficzne, które otrzymały narzędzie
o przestarzałych parametrach techniczno-ekonomicznych
(instrument niskiej klasy dokładności o małej wydajności>.
Opóźnione też zostało wykorzystanie możliwości eksportu
teodolitów produkcji krajowej.
W pewnym okresie omawianej współpracy zarysowały
się perspektywy poprawy. Na wniosek Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii oraz Instytutu Geodezji i Kartografii,
przez PZO zaangażowany został konsultant do spraw pro
dukcji geodezyjnych narzędzi pomiarowych, inżynier-geodeta (poza nawiązaniem ściślejszej współpracy PZO i IGiK).
Ograniczenia etatowe w PZO spowodowały jednak wkrótce
likwidację etatu wspomnianego konsultanta-geodety.
W tym stanie rzeczy bezpośrednie i bieżące oddziaływa
nie użytkowników sprzętu geodezyjnego produkcji krajo
wej na jakość i na modernizację tego sprzętu było bardzo
ograniczone. Partnerem geodetów był w tym zakresie także ·
handel, sygnalizujący napływające uwagi geodetów pro
ducentowi. Tego rodzaju akcje organizowane były także
za pośrednictwem i przy pomocy naszej organizacji zawo
dowej — Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Skuteczność
tych metod działania była jednak — jak już wspomniano —
dość ograniczona. Odczuwało się brak prawnych podstaw
regulujących zasady tej współpracy i wyraźnie określają
cych obowiązki i uprawnienia obu współdziałających part
nerów — przemysłu i geodezji.
Warunki poprawy przedstawionego stanu rzeczy zaistnia
ły dopiero w 1966 r. Wpłynęły na to dwie ustawy: z 17.VI.
1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar
oraz ustawa z tej samej daty o miarach i narzędziach po
miarowych (Dz. U. nr 23, poz. 147 i 148). CUJM uzyskał
daleko idące uprawnienia w zakresie oddziaływania na ja
kość krajowej produkcji przemysłowej. Wymienić tu na— instytucję legalizacji narzędzi pomiarowych, istniejącą
także i w okresie poprzednim, lecz znacznie poszerzoną,
— uprawnienia CUJM do zatwierdzania typu narzędzi
pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej,
— rejestrację zakładów wytwarzających i naprawiają
cych narzędzia pomiarowe.
Na tle wspomnianych ustaw oraz wydawanych na ich
podstawie zarządzeń wykonawczych Prezesa CUJM, upraw
nień Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar do prze
kazywania niektórych zadań CUJM w zakresie kontroli ja
kości produkcji innym, określonym jednostkom naukowo-badawczym i gospodarczym, wyłoniła się koncepcja praw
nego unormowania zasad współpracy przemysłu z geodezją.
System tej współpracy zbudowany został na następujących
zależnościach:
1. Centralny Urząd Jakości i Miar zatrzymał uprawnie
nia w zakresie legalizacji narzędzi pomiarowych, (tak
zwana legalizacja prawna), w tym — jeżeli chodzi o geo
dezję — wszelkich narzędzi kontrolnych oraz przymiarów
wstęgowych (taśm i ruletek).
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2. Prezes CUJM przekazał geodezji uprawnienia w za
kresie zatwierdzania typów geodezyjnych narzędzi pomia
rowych do seryjnej produkcji krajowej, z wyłączeniem na
rzędzi objętych obowiązkiem legalizacji.
3. Poza uprawnieniami wymienionymi w punkcie 2,
IGiK posiadał już uprawnienia w zakresie wydawania
norm, w tym również branżowych norm sprzętowych oraz
opracowywania projektów państwowych norm tego rodzaju.
4. W całościowym systemie kontroli jakości geodezyjnych
narzędzi pomiarowych nie można pominąć też takich me
tod, jak rektyfikacja i komparacja narzędzi oraz badania
geodezyjnych narzędzi pomiarowych, jako metody dodatko
we, stosowane w technologii pomiarów geodezyjnych dla
oceny wyników pomiarów i w miarę potrzeby odpowied
niego ich korygowania, które to metody można określić
pojęciem „legalizacji technologicznej” (pojęcie zapropono
wane przez Autora artykułu, wprowadzane obecnie do
słownictwa metrologicznego).
W tej dziedzinie działalności, w ostatnim już okresie,
IGiK — na podstawie specjalnego porozumienia zawartego
pomiędzy CUJM, GUGiK i IGiK — przejmuje z Central
nego Urzędu Jakości i Miar sprawdzanie (komparację) nie
których narzędzi do pomiarów geodezyjnych.
Wymienione wyżej ogniwa tworzonego obecnie systemu
kontroli jakości narzędzi geodezyjnych produkcji krajowej
wymagają dodatkowego naświetlenia.
Legalizacja narzędzi pomiarowych

Przy regulowaniu problemów legalizacji wyłoniły się
z początku pewne wątpliwości. Ustavza o miarach i na
rzędziach pomiarowych określiła ogólnie rodzaj narzędzi
podlegających obowiązkowi legalizacji, upoważniając Pre
zesa CUJM do wydania przepisów szczegółowych. Za na
rzędzia podlegające obowiązkowi legalizacji ustawa uznała.
1) narzędzia pomiarowe użytkowe, stosowane we wszyst
kich dziedzinach gospodarki narodowej do określania ilości
albo jakości rzeczy lub świadczeń rzeczy i usług w celu
uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, albo stoso
wane przy wszelkiego rodzaju czynnościach urzędowych
i zawodowych oraz przy innych czynnościach mających
znaczenie dla interesu społecznego;
2) narzędzia pomiarowe kontrolne, stosowane do spraw
dzania narzędzi pomiarowych użytkowych, służące do kon
troli narzędzi używanych do celów określonych w p. 1 oraz
do kontroli jakości surowców, materiałów, półfabrykatów
i wyrobów, do kontroli i regulacji procesów technologicz
nych w produkcji.
W świetle tych sformułowań zrodziła się początkowo ten
dencja administracji metrologicznej do objęcia obowiązkiem
legalizacji wszystkich podstawowych geodezyjnych narzędzi
pomiarowych, służących w geodezji do określania (wyzna
czania) wielkości kąta, długości i różnic wysokości, a więc
tak zwanych w metrologii narzędzi użytkowych.
Dla pełniejszego naświetlenia meritum zagadnienia na
leży wyjaśnić pojęcie legalizacji. Jest to kategoria prawna.
Narzędzie dopuszczone do legalizacji uzyskuje cechę lega
lizacyjną stwierdzającą dopuszczenie narzędzia do obrotu
handlowego i wykorzystywania go zgodnie z przeznacze
niem. Legalizacja prawna ma z punktu widzenia geodezyj
nego ograniczone znaczenie. Cechę legalizacyjna wydaje się
bowiem dla narzędzi, których dokładność mieści się w to
lerancjach przyjętych dla tego narzędzia. W technologii
pomiarów geodezyjnych na ogół konieczna jest jednak
znajomość bezwzględnej wielkości błędów instrumentalnych
lub zachodzących często skomplikowanych zależności funk
cyjnych, pozwalająca na wprowadzanie odpowiednich po
prawek, zastosowanie właściwego programu obserwacji,
bądź też uwzględnienia tych zależności przy opracowywa
niu wyników pomiaru.
Z drugiej strony obowiązujące przepisy wprowadzają
obowiązek legalizowania narzędzi pomiarowych każdorazo
wo po remoncie-konserwacji, zmieniających parametry za
twierdzane podczas legalizacji. W praktyce taki obowiązek
dotyczyć by musiał wszystkich instrumentów geodezyjnych,
każdorazowo po ich rektyfikacji.
Z powyższych względów, na wniosek IGiK-u, w zarzą
dzeniu Prezesa CUJM z 5.X.1966 r., w sprawie określenia
narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legali
zacji i warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji
(Μ. P. nr 58, poz. 282), znalazło się postanowienie wyłącza

jące spod tego zarządzenia narzędzia geodezyjne do odręb
nego uregulowania. Obowiązkiem legalizacji objęto jedynie
taśmy i ruletki stosowane w praktyce pomiarowej nie tyl
ko dla celów geodezyjnych.
Zatwierdzanie typu geodezyjnych narzędzi pomiarowych

Rezygnując w praktyce z instytucji legalizacji geodezyj
nych narzędzi pomiarowych, z wyjątkiem wspomnianych
wyżej przymiarów taśmowych (taśmy geodezyjne, ruletki),
nie pozostawiono luk w zakresie możliwości oddziaływania
tak na asortyment produkowanego w kraju sprzętu jak
i na jego jakość. Wręcz odwrotnie uzyskano wreszcie moż
liwość pełnego i bardzo skutecznego oddziaływania na ten
stan rzeczy.
Ustawa z 17.VI.1966 r. o miarach i narzędziach pomia
rowych wprowadziła obowiązek zatwierdzania typów na
rzędzi pomiarowych do produkcji seryjnej przez CUJM,
bądź też upoważnioną przez Prezesa CUJM jednostkę orga
nizacyjną, przy tym upoważnienie to ograniczone zostało
do zatwierdzenia przez instytuty naukowo-badawcze wy
łącznie narzędzi pomiarowych nie podlegających obowiąz
kowi legalizacji. W tym stanie rzeczy, na skutek wyłącze
nia w praktyce niemal wszystkich geodezyjnych narzędzi
pomiarowych z obowiązku legalizacji, zaistniała możliwość
przekazania Instytutowi Geodezji i Kartografii uprawnień
do zatwierdzania typów tych narzędzi do produkcji se
ryjnej.
Na wniosek Prezesa GUGiK uprawnienia takie otrzymał
Instytut na mocy zarządzenia Prezesa CUJM z 22.V.1968 r.
w sprawie obowiązku zatwierdzania typu niektórych geo
dezyjnych narzędzi pomiarowych oraz upoważnienia IGiK
w Warszawie do zatwierdzania typu tych narzędzi (Μ. P.
nr 24, poz. 158). Zasługują tutaj na podkreślenie dwa istot
ne postanowienia tego zarządzenia:
1) zakłady krajowe wytwarzające geodezyjne narzędzia
pomiarowe zostały zobowiązane do zgłaszania Instytutowi
rocznych planów nowych uruchomień produkcji tych na
rzędzi, najpóźniej w terminach przewidzianych do składa
nia tych planów organom nadrzędnym;
2) zakłady wytwarzające uprzednio sprzęt geodezyjny zo
stały zobowiązane do uzyskania zatwierdzenia typów pro
dukowanych narzędzi geodezyjnych przez Instytut, przed
kładając odpowiednie wnioski w określonym w zarządzeniu
terminie.
Obowiązkiem zatwierdzania typu objęte zostały w szcze
gólności następujące rodzaje geodezyjnych narzędzi pomia
rowych:
— narzędzia do pomiaru Iub wyznaczania elementów
kątowych, jak na przykład teodolity, teodolity tachimetry,
kierownice topograficzne, niwelatory, węgielnice, pochvlniki itp.,
— narzędzia do optycznego (elektromagnetycznego) po
miaru odległości, na przykład dalmierze, optyczne nasadki
dalmiercze, dalmierze radiowe i dalmierze świetlne,
— geodezyjne przymiary sztywne i drutowe, jak łaty po
ligonowe, łaty bazowe, noniuszowe, niwelacyjne, tachimetryczne, topograficzne, druty inwarowe,
— narzędzia do oznaczania celu, jak tarcze celownicze,
heliotropy itp.,
— narzędzia do astronomicznej i magnetvcznei orientach’
kierunku, jak nasadki astronomiczne do teodolitów i niwelatorów, busole geodezyjne itp..
— narzędzia do kartowania danych geodezyjnych oraz
kameralnego wyznaczania współrzędnych, na przykład koordynatografy, nanośniki, podziałki transwersalne itp.,
— narzędzia do wyznaczania powierzchni na mapach, jak
planimetry, polomierze itp..
— narzędzia do optycznego centrowania nad- i pod
punktem geodezyjnym oraz do wyznaczania celowych pio
nowych: piony optvczne, pionowniki itp.,
— inne specjalistyczne narzędzia pomiarowe do pomia
rów w zakresie geodezji inżynieryjnej.
O zaistniałych możliwościach skutecznego Oddzialvwania
za pośrednictwem Instytutu ze strony wszystkich użytkow
ników sprzętu geodezyjnego na jakość i dobór asortymen
towy. mówią warunki i tryb zatwierdzania typu narzędzi
pomiarowych do produkcji seryjnej (zarządzenie Prezesa
CUJM z 11.1.1967 r.. Μ. P.^ nr 4,'poz. 21).
Wniosek zakładu wytwarzającego zawierać musi nastę
pującą dokumentację:

a) opis narzędzia pomiarowego i dokumentację technicz
ną zawierającą: określenie przeznaczenia i zakres stosowa
nia, zasady działania, charakterystykę techniczną i metro
logiczną narzędzia pomiarowego i jego istotniejszych ele
mentów, charakterystykę urządzeń regulacyjnych, rektyfi
kacyjnych i justerskich, fotografię narzędzia i rysunki kon
strukcyjne, uzgodnione wstępnie z Instytutem w okresie
opracowywania założeń;
b) instrukcję o konserwacji, przechowywaniu i opako
waniu narzędzia pomiarowego,
c) protokół z wynikami pełnych badań fabrycznych,
przeprowadzonych we własnym zakresie oraz badań me
trologicznych, wykonanych na zlecenie wytwórcy przez In
stytut Geodezji i Kartografii, bądź też w przypadkach ko
niecznych, przez inne jednostki naukowo-badawcze, wska
zane przez Instytut,
d) świadectwo zakładowej kontroli technicznej, wysta
wione dla każdego dostarczonego do badań egzemplarza na
rzędzia pomiarowego, zawierające szczegółowe wyniki
sprawdzenia i stwierdzenia, że narzędzie pomiarowe odpo
wiada wymaganiom określonym w dokumentacji technicz
nej oraz obowiązującym normom;
e) instrukcję o użytkowaniu i obsłudze narzędzia pomia
rowego wraz z niezbędnymi rysunkami, schematami lub
fotografiami, gdy w grę wchodzą bardziej skomplikowane
konstrukcje.
Badania narzędzi pomiarowych, zgłaszane do IGiK w ce
lu zatwierdzenia typu do produkcji seryjnej, polegają nato
miast ze strony Instytutu na sprawdzeniu zgodności tych
narzędzi z przepisami o narzędziach pomiarowych, norma
mi i dokumentacją techniczną oraz na sprawdzeniu ich
użyteczności, niezawodności, trwałości wykonania, estetyki
wyglądu i opakowania, jak również stopnia, w jakim od
powiadają one potrzebom gospodarki narodowej i wyma
ganiom współczesnej techniki i nauki.
Część tych ustaleń kontrolnych będzie, ze zrozumiałych
względów przeprowadzana pomiędzy przemysłem a Insty
tutem w okresie konstruowania nowych narzędzi, bądź też
modernizowania typów już wyprodukowanych, to jest w
trakcie sporządzania dokumentacji technicznej i budowy
prototypów.
Zachodzi też możliwość w miarę potrzeby przeprowadza
nia innych badań dodatkowych, które IGiK uzna za nie
zbędne.
Istotnym uprawnieniem Instytutu jest możliwość:
— zezwolenia w okresie początkowym na wykonanie
określonej liczby lub też serii informacyjnej narzędzia po
miarowego, w celu ich sprawdzenia w produkcji geode
zyjnej,
—■ odmowy zatwierdzenia typu ze wskazaniem przyczy
ny i warunków, po których spełnieniu może być podjęta
produkcja seryjna,
— cofnięcia decyzji o zatwierdzeniu typu do produkcji
seryjnej, jeżeli dalsza produkcja narzędzi pomiarowych tego
typu jest niecelowa,
— dorywczej bądź okresowej kontroli jakości wytwarza
nych narzędzi.
Podkreślić należy, że warunkiem postępu technicznego
w produkcji krajowej narzędzi geodezyjnych musi być
jednak przede wszystkim współpraca obu partnerów: prze
mysłu i Instytutu. Przykładem tak pojętej współpracy może
być prowadzone obecnie uzgadnianie kierunku i zakresu
modernizacji instrumentów geodezyjnych produkcji PZO
pomiędzy wymienionymi wyżej instytucjami. Program tej
modernizacji oparto na założeniu, że w aktualnych warun
kach krajowych byłoby nieekonomiczne podejmowanie pro
dukcji nowych typów instrumentów kątomierczych o wy
sokich standardach dokładności. Cały wysiłek konstruk
cyjny i produkcyjny Skierowanyr będzie na produkcję i mo
dernizacje dwóch podstawowych instrumentów geodezvjnych. na które jest największe zapotrzebowanie nie tylko
ze stronv geodezji, lecz także innych zawodów inżynier
skich teodolitu tachimetru średniej klasy dokładności oraz
niwelatora technicznego.
Program wspomnianej modernizacji zakłada, według pro
jektu Instytutu i GUGiK, następujące zmiany konstruk
cyjne:
Teodolit-tachimetr. Zakres modernizacji tego instrumentu
ujęty został następująco:
— poprawienie optyki lunety.
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— poprawienie optyki i rozwiązań mechanicznych w sy
stemie odczytowym kręgów podziałowych,
— uzbrojenie lunety w celowniki kolimatorowe w miejsce
stosowanej dotychczas muszki i szczerbinki,
— przejście całkowite na rozwiązanie konstrukcyjne sy
stemu odczytowego kręgu pionowego z automatycznym sta
bilizatorem indeksu tego kręgu, przy jednoczesnym popra
wieniu estetyki obudowy tego systemu,
— poprawienie konstrukcji spodarki w celu wygodniej
szego dostępu do pokrętek śrub poziomujących oraz łatwiej
szej konserwacji tych śrub,
— poprawienie konstrukcji pionu optycznego wbudowa
nego w alhidadę instrumentu, przy jednoczesnym wprowa
dzeniu możliwości ogniskowania tego układu,
— dostosowanie spodarki do statywów Zeissa (przejście
na śrubę sercową M 16),
— rozważenie możliwości dostosowania lunety instrumen
tu do nasadek pomiarowych Zeissa — Jena,
— wprowadzenie czytelniejszej fiolki Iibeli okrągłej.
Niwelator techniczny

— poprawienie konstrukcji aktualnie produkowanych niwelatorów Iibelkowych, przejście na jeden typ tych niwelatorów w wersjach z i bez kręgu poziomego, według
uzgodnionego pomiędzy PZO i IGiK szczegółowego progra
mu podnoszącego standard tych instrumentów;
— podjęcie prac nad krajową konstrukcją niwelatora
automatycznego w wersjach z i bez kręgu poziomego.
W chwili obecnej program ten uzgadniany jest z prze
mysłem tak co do projektowanego zakresu modernizacji
i nowych konstrukcji, jak i terminu jego wdrożenia do pro
dukcji. W propozycjach Instytutu duży też nacisk położono
na szeregu drobnych usprawnień, które w praktyce ułatwi
łyby bieżącą konserwację instrumentów.
Normalizacja geodezyjnych narzędzi pomiarowych

Normalizację należy traktować również jako istotny
-czynnik oddziaływania na jakość produkowanych w kraju
instrumentów, rozumiejąc pod jakością nie tylko kryteria
dokładnościowe i standard wykonania, lecz także walory
użytkowe, w tym także łatwość konserwacji, rektyfikacji
i justowania narzędzia.
W gospodarce produkcyjnymi środkami trwałymi, tech
nicznym uzbrojeniem przedsiębiorstw wykonawstwa geo
dezyjno-kartograficznego, normalizacja zajmuje — jak wy
nika to z powyższego wyliczenia — dość istotne miejsce.
Efekty techniczno-ekonomiczne obejmują bowiem swoim
zasięgiem zarówno producenta jak i użytkownika.
Z punktu widzenia producenta normalizacja poszczegól
nych części i zespołów gwarantuje nie tylko utrzymanie
wymaganej jakości wyrobu, a co najistotniejsze zagwaran
towanie w produkcji seryjnej utrzymania wymaganego
standardu jakościowego. Znormalizowanie części i detali
(zespołów) pozwala na obniżenie kosztów produkcji przez
zastosowanie znormalizowanych elementów również i w in
nych pokrewnych konstrukcjach. Normalizacja gwarantuje
również, że łączone ze sobą lub współdziałające narzędzia
(instrumenty) i wyposażenia pasują do siebie w granicach
dopuszczalnych tolerancji. Wymienić tu można przykłado
wo: czop teodolitu sprzęganego z wymienną spodarka, Iibelę niwelacyjna montowaną na lunecie, skrzynkę drew
nianą bądź hełm metalowy służący jako opakowanie
narzędzia.
Normalizacja pozwala także na usprawnienie servisu re
montowego ze strony producenta, umożliwia bowiem szybką
wymianę uszkodzonych części lub detali, a nawet zespołów.
Ułatwia demontaż i montaż, dzięki znormalizowaniu wkrę
tów, wkrętaków i innych przyrządów (kluczy).
Z punktu widzenia użytkownika normalizacja ma nie
mniejsze znaczenie. Pod pojęciem jakości, interesuje użyt
kownika także sprawność narzędzia pracy, łatwość jego
obsługi, wygodne i czytelne rozmieszczenie elementów
obsługiwanych przez geodetę, portatywność całego instru
mentarium, trwałość i wytrzymałość sprzętu. Istotne jest
również, aby wyniki pomiarów uzyskiwane były tak przy
minimum wysiłku jak i w możliwie krótkim czasie. Obo
wiązujący w kraju system normalizacji stwarzać powinien
także warunki modernizacji narzędzi pracy, zmierzającej
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stopniowo do osiągalnego w praktyce eliminowania czyn
ności pomiarowych i zastępowania pracy żywej, przede
wszystkim czynności manualnych pracą automatów. Przy
kładem takiej modernizacji jest zastąpienie w niwelatorach
Iibeli niwelacyjnej samoczynnie działającym urządzeniem
kompensatorowym; zastąpienie Iibeli kręgu pionowego auto
matycznym stabilizatorem indeksu kręgu pionowego, me
mówiąc o dalej idących rozwiązaniach automatyzujących
nie tylko poszczególne czynności pomiarowe, ale też całe
fazy produkcji (teodolity kodowe, automaty kartujące, ma
szyny elektroniczne do przetwarzania danych itp.).
Jakość narzędzia pomiarowego w geodezji to także moż
liwość sklasyfikowania instrumentu, zaliczenie go do
określonej grupy (klasy) dokładnościowej, a tym samym
możliwość użycia narzędzia do określonych w instrukcji
technicznej zadań pomiarowych. Znormalizowanie klasy
fikacji wymaga doboru najwłaściwszych parametrów (mier
ników), według których poszczególne narzędzia mogą być
zaliczone do danej a nie innej klasy. Wybór tych mier
ników pociąga za sobą z kolei konieczność znormalizowa
nia metod kontroli wybranych parametrów. Przykładowo,
jeżeli przy klasyfikacji teodolitów przyjmiemy jako pod
stawowe kryterium, według którego zaliczać będziemy
teodolity do określonych klas dokładności, średni błąd po
miaru kąta, to należy znormalizować warunki wyznaczania
tego parametru. Zachodzi więc konieczność określenia, czy
badanie przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych,
czy polowych; przy użyciu jakich urządzeń pomocniczych,
według jakiego programu, jeżeli w warunkach polowych,
to przy jakim stanie pogody itp.
Norma klasyfikacyjna podstawowego sprzętu geodezyj
nego wiąże się nie tylko z efektami technicznymi. Umożli
wia ona dobór najwłaściwszego narzędzia pracy również
pod kątem efektów ekonomicznych (skrócenie czasu pracy,
niezawodność wyników bez angażowania do pomiaru in
strumentów o niewspółmiernie wysokich dokładnościach).
Ze względu na wspomianą wyżej konieczność systema
tycznej modernizacji narzędzi pracy, normy nie powinny
z drugiej strony zbyt daleko wkraczać w szczegóły kon
strukcyjne. Zamyka to bowiem drogę racjonalizacji i wy
nalazczości, krępuje producenta, a często sprzyja produkcji
przestarzałej.
Krajowe normy dotyczące sprzętu geodezyjnego nie’speł
niają niestety tego warunku, są zbyt szczegółowe i ograni
czające inwencję konstruktora. Z tego też względu podjęto
obecnie w IGiK programowe prace nad stopniową noweli
zacją tych norm, z założeniem pozostawienia niezbędnego
marginesu (pola manewru) dla doskonalenia konstrukcji
tak pod względem rozwiązań konstrukcyjno-funkcjo∣nalnych,
jak i użytych materiałów. Zachodzi też konieczność opra
cowania szeregu nowych norm wypełniających istniejące
luki.
W chwili obecnej obowiązują następujące normy:
Normy geodezyjne

PN-64/M-545J6 Przyrządy geodezyjne. Siatki kresek. Wy
miary
PN-63/N-99250 Sprzęt geodezyjny. Nazwy i określenia
PN-58/N-99300 Sprzęt geodezyjny. Tyczki
PN-53/N-99303 Sprzęt geodezyjny. Stojak do tyczki
PN-58/N-99312 Sprzęt geodezyjny. Komplety szpilek do taś
my
PN-58/N-99313 Sprzęt geodezyjny. Przymiary wstęgowe,
Taśmy zwykłe
PN-57/N-99314 Sprzęt geodezyjny. Kostur do taśmy geode
zyjnej
PN-69/N-99315 Sprzęt geodezyjny. Stalowe przymiary wstę
gowe. Ruletki
PN-60/N-99316 Sprzęt geodezyjny. Liniały stalowe sztywne
PN-69/N-99317 Sprzęt geodezyjny. Stalowe przymiary wstę
gowe. Taśmy typu lekkiego (L)
PN-60/N-99318 Sprzęt geodezyjny. Węgielnica dwupryzmatyczna
PN-69/N-99320 Sprzęt geodezyjny. Piony
FN-60/N-99321 Sprzęt geodezyjny. Poziomice do łat niwe
lacyjnych
PN-57/N-99370 Sprzęt geodezyjny. Podzialki geodezyjne
BN-63/8771-01 Sprzęt geodezyjny. Łaty niwelacyjne i taChimetryczne. Wymagania i badania tech
niczne
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ΒΝ-63/8771-02 Sprzęt geodezyjny. Łaty tachometryczne
ΒΝ-63/8771-03 Sprzęt geodezyjny. Łaty niwelacyjne
ΒΝ-63/8771-04 Sprzęt geodezyjny. Przyrząd do naprawy
taśm geodezyjnych
ΒΝ-63/8771-05 Sprzęt geodezyjny. Przebijak do taśm geo
dezyjnych
ΒΝ-63/8771-06 Sprzęt geodezyjny. Obcinak do taśm geode
zyjnych
ΒΝ-63/8771-07 Sprzęt geodezyjny. Wskaźnik do taśm geo
dezyjnych
ΒΝ-63/877Ι-08 Sprzęt geodezyjny. Komplet naprawczy do
taśm geodezyjnych
ΒΝ-67/8771-09 Sprzęt geodezyjny. Kwadratnica
ΒΝ-65/8771-10 Sprzęt geodezyjny. Szkicowniki połowę
ΕΝ-65/8771-11 Sprzęt geodezyjny. Statywy do teodolitów
i niwela torów
BN-66/8771-12 Sprzęt geodezyjny. Kostur do taśmy geode
zyjnej
BN-66/8771-13 Sprzęt geodezyjny. Tyczki
BN-69/8771-14 Sprzęt geodezyjny. Żabki niwelacyjne

Zestaw powyższy wskazuje na duże jeszcze luki, przy
jednoczesnym anulowaniu szeregu przestrzałych norm, jak:
norma na obraz krzyża, kresek lunet geodezyjnych, norma
klasyfikacyjna teodolitów i niwelatorów itd.
/
Geodezja jest w pełni zainteresowana prawidłową nor
malizacją sprzętu geodezyjnego również i z tego względu,
że okresowa konserwacja geodezyjnych narzędzi pomiaro
wych jest na ogół wykonywana we własnym zakresie
w większych jednostkach wykonawstwa geodezyjno-karto
graficznego. A więc — podobnie jak i u producenta —
istotna jest możliwość dokonywania- wymiany uszkodzo
nych lub zużytych części i detali, posługiwanie się znorma
lizowanym zestawem przyrządów pomocniczych, kluczy
i wkrętaków.
Ze względu na ograniczony asortyment sprzętu geode
zyjnego produkowanego w kraju, organa państwowej służ
by geodezyjnej i kartograficznej zmuszone są importować
znaczne ilości specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Geo
dezja jest więc żywotnie zainteresowana, aby proces nor
malizacji geodezyjnych narzędzi pomiarowych nie był
sprowadzony wyłącznie do normalizacji krajowej. Kom
pletowanie zestawów instrumentarium pochodzącego z róż
nych krajów nastręcza obecnie duże trudności, kompli
kując poważnie gospodarkę sprzętową. Oczywiste jest, że
zakres normalizacji przeprowadzonej w ramach RWPG
powinien być znacznie zawężony w porównaniu z norma
lizacją krajową. Powinien on obejmować te cechy użytko
we instrumentów, które uelastyczniłyby gospodarkę narzę
dziami pracy. Wjnnienic tu można przykładowo:
— znormalizowanie śruby sprzęgającej statyw z instru
mentem (Zeiss-Jena M 16, PZO M 20),
— znormalizowanie systemu łączącego teodolit-spodarka-podstawka, umożliwiającego kompletowanie zestawów po
miarowych, pozwalających na mechaniczne centrowanie in
strumentu, bez względu na producenta samego teodolitu,
spodarki, czy podstawki,
— znormalizowanie układów optycznych i ich obudowy
(lunety), pozwalające na stosowanie nasadek dalmierczych
jednej wytwórni do instrumentu drugiej wytwórni, a nawet
— znormalizowanie takich łatwych do uszkodzenia de
tali, jak ampułki libel okrągłych i rurkowych, śruby po
ziomujące, śruby naprowadzającej i zaciskowej.
Oceniając znaczenie normalizacji w gospodarce produk
cyjnymi środkami trwałymi należy podkreślić, że obecnie

czynnikiem wspierającym normalizację sprzętu geodezyj
nego, jest omówione wyżej powierzenie Instytutowi Geo
dezji i Kartografii uprawnień w zakresie zatwierdzania ty
pów geodezyjnych narzędzi pomiarowych do produkcji kra
jowej. W przyjętym trybie zatwierdzania istnieje — co na
leży jeszcze podkreślić — pełna możliwość oddziaływania
nie tylko na jakość produkcji, ale i rozwiązania konstruk
cyjne, ich nowoczesność i sprawność z punktu widzenia
użytkownika, w omówionym wyżej szerokim zakresie.
*

Wspomniana wyżej norma klasyfikacyjna instrumentów
geodezyjnych ma szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o kon
trolę jakości tych instrumentów i zaliczanie ich do odpo
wiednich klas dokładności. Omówienie tej normy przekra
cza jednak ramy niniejszego artykułu.
Badania instrumentalne

Badania instrumentalne prowadzone były dotychczas w
bardzo ograniczonym zakresie. Wiązały się one bądź z aktu
alnymi pracami naukowo-badawczymi, bądź też dotyczyły
badań precyzyjnych narzędzi pomiarowych w celu dokona
nia oceny wyników pomiarów polowych i wprowadzenia
poprawek do tych wyników, wreszcie oceny dokładności
badanych instrumentów pod kątem ich dalszej przydatności
do określonych prac pomiarowych.
Badania tego typu prowadzone były praktycznie w spo
sób metodyczny w jednym tylko przedsiębiorstwie oraz
wykonywane w ramach działalności usługowej przez bran
żowe ośrodki naukowo-dydaktyczne oraz Instytut Geodezji
i Kartografii. Wspomnieć też należy o istotnej roli jaką od
grywały w tych badaniach organa Centralnego Urzędu Ja
kości i Miar, których laboratoria prowadziły uwierzytelnia
nie narzędzi kontrolnych i komparację przymiarów linio
wych (taśm geodezyjnych, łat precyzyjnych) oraz wykony
wały inne badania zlecane tym laboratoriom przez zain
teresowane jednostki państwowej służby geodezyjnej i kar
tograficznej.
W chwili obecnej prace badawcze nabierają szerszego
znaczenia. Wiążą się one przede wszystkim z czynnościami
zatwierdzania typów poszczególnych narzędzi pomiarowych
do seryjnej produkcji krajowej wraz z okresowymi kon
trolami jakości produkowanych narzędzi.
Biorąc pod uwagę, że dotychczasowa baza laboratoryjna
służb geodezyjnych była nie wystarczająca dla bieżącej
kontroli jakości narzędzi pomiarowych, wyłania się obecnie
problem dostosowania zdolności badawczej tych laborato
riów do bieżących zwiększonych potrzeb i zadań.
I w tym zakresie zasygnalizować należy dość istotne
zmiany organizacyjne. 22 stycznia br. podpisane zostało
pomiędzy kierownictwem Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii a kierownictwem Centralnego Urzędu Jakości
i Miar porozumienie, na mocy którego dotychczasowe obo
wiązki komparacji i uwierzytelniania narzędzi geodezyj
nych przejmuje sukcesywnie z CUJM Instytut Geodezji
i Kartografii. W okresie przejściowym Instytut będzie ko
rzystał z pomieszczeń i urządzeń laboratoryjnych CUJM.
Zachodzi więc konieczność opracowania programu realiza
cji tych badań i dostosowania sieci laboratoriów pomia
rowych oraz ich wyposażenia do nowych zadań.
Ramy niniejszego artykułu nic pozwalają również na
szersze omówienie tego problemu. Autor poprzestaje więc
na zasygnalizowaniu zwiększonych zadań i zarysowującym
się kierunku organizacyjnego rozwiązania tego problemu.

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
Siowajzyszenia Geodetów Polskich
- jest obowiązkiem każdego geodety
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Kierownik Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Mińsku Mazowieckim

Dlaczego zmniejsza się ilość wniosków od rolników
o wdrażanie prac scaleniowych ?
Coraz częściej, a szczególnie ostatnio, mówi się i pisze
o tym, że każdy hektar ziemi musi być zagospodarowany
i to dobrze. Intencja ta jest zrozumiała, wzrasta bowiem
zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe i surowce po
chodzenia rolnego.
Racjonalne zagospodarowanie dotyczy zarówno gruntów
państwowych, jak i gruntów indywidualnych rolników.
Patrząc realnie na wieś mazowiecką stwierdzamy, że
w ogólnej ilości gospodarstw przeważają gospodarstwa ob
szarowo małe. Obszar średniego gospodarstwa rolnego wy
nosi około 4,9 ha użytków rolnych. Są liczne wsie, gdzie
średnia ta spada poniżej 4 ha, a nawet do 3 ha użytków
rolnych. Szachownica gruntów gospodarstw indywidualnych
i gruntów PFZ stanowi zasadniczą przeszkodę dla mechani
zacji prac ρolowych (działki Irrzywolinijne, wąskie i nad
miernie wydłużone, enklawy).
Nieprawidłowy bowiem- rozłóg wielu gospodarstw, to po
jakości gleby najistotniejszy czynnik żywotności gospo
darstw rolnych. Bardzo ważną sprawą przy tym jest kwe
stia transportu. Przejazdy do uprawy gleby, siewu, żniw,
kopania ziemniaków itp., pochłaniają bardzo dużo czasu,
gdy rolnik posiada ziemię w kilku „kawałkach”, często od
dalonych od siebie nawet parę kilometrów. Najuciążliwsze
jednak jest wywożenie obornika (w ogóle nawożenie)
i zwózka ziemiopłodów w przypadkach, gdy odbywa się to
po drogach rozmokłych od wiosennych roztopów i jesien
nych deszczów. Stąd jest jasne, jak duże znaczenie ma tu
odległość do pól od zabudowań gospodarczych.
A ileż to gruntów jest wytrąconych z produkcji rolni
czej i znajduje się pod miedzami i drogami polnymi na
działkach użytkownika?
Na pewno w skali kraju ziemi takiej jest bardzo dużo,
jeżeli dość często w jednej tylko wsi obszar ten wynosi
nawet do 100 ha.
Jeżeli ponadto weźmie się pod uwagę, że spore są areały
ziemi opuszczonej i źle zagospodarowanej przez rolników,
którym trzeba tę ziemię odebrać ze względu na za daleko
już posunięty upadek gospodarstwa, i że ziemię taką należy
skomasować i przekazać ją w ręce tych, którzy potrafią ją
wykorzystać, nie wykluczając dobrze funkcjonujących go
spodarstw indywidualnych, to możemy wnioskować, jak
duże rezerwy produkcji rolnej kryją się w nienależytym
ukształtowaniu i użytkowaniu gruntów.
Przy każdej okazji oraz na specjalnie organizowanych
szkoleniach, służba geodezyjno-urządzeniowa omawia na
zebraniach z rolnikami i charakteryzuj" oblicze wsi o nie
korzystnej strukturze gruntów. Co światleisi rolnicy (wie
lu z tymi problemami spotykało się przed wojna) wiedza,
że jedynym środkiem w takiej sytuacji, dającym warunki
do racjonalnego gospodarowania, są nowe scalenia grun
tów.
W dalszej treści nie o zasadach nrowadzenia scaleń
chciałem pisać. Temu problemowi geodeci, na spotkaniach
z rolnikami w poszczególnych wsiach, noświecaja nie jed
na godzinę. Drzekonuiac rolnika, jakie korzyści daje DrzervTowadzenie zabiecu urządzeniowo-rolnego, jakim jest sca
lenie gruntów. Rozmawia się nierzadko do późnych godzin
nocnych.
NiewatDliwie sa już efekty szeroko Dodjętej akcji uświa
damiającej. Wynikiem tvch Drac sa składane przez rolni
ków wnioski o wszczęcie postępowania scaleniowego. Już
obecnie można powiedzieć, źe prace scaleniowe prowadzo
ne sa u nas. w województwie warszawskim, na szeroką
skale. W okresie ostatnich trzech lat prace te przeprowa
dzono na obszarze około 72 000 ha. Ale czy w następnych
latach prace te beda dokonywane choćby na Doziomie ro
ku 1970 — osobiście mam duże wątpliwości, majac oczywi
ście na myśli ’!ość Drowadzonvch scaleń na wniosek rol
ników. Ta właśnie wątpliwość i analiza Drzyczyn zmniej
szającej się ilości wniosków wpływających do Wydziału
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Rolnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miń
sku Mazowieckim, skłoniła mnie do napisania na ten te
mat.
Niewątpliwie jedną z przyczyn, która w dalszym ciągu
będzie rzutować na przebieg tych spraw — to brak jesz
cze pełnego uświadomienia wielu rolników i niedocenianie
doniosłej roli komasacji gruntów.
Przyzwyczajenie do starego sposobu gospodarowania
i przywiązanie do swego pola, własne nieuzasadnione inte
resy trzeba będzie z trudem „przełamywać”. Na miejscu
propagatora tych prac instruktażowych, szczególnie tam,
gdzie napotyka się na trudności, powinien stanąć ktoś, kto
ma dar przekonywania, między innymi również i geodeta
urządzeniowiec, znający dobrze swój zawód i mający
ogromne doświadczenie i wreszcie cieszący się nieskazitel
ną opinią, społecznik.
Miałem nadzieję — jako że problem powyższy leży mi
na sercu — źe osoby podejmujące się roli propagatorów
prac scaleniowych będą bardziej ofensywne w zwalcza
niu u rolników poglądów wstecznych i aspołecznych i bę
dą ostro krytykowały ujemne zjawiska występujące w ży
ciu społecznym.
Najistotniejszym jednak głosem w dyskusji na temat
scalenia powinien być głos rolnika utrzymującego się
z pracy na roli, prowadzącego intensywną gospodarkę na
swoich gruntach. Głosy takich rolników nie powinny być
w ferworze dyskusji w żadnym przypadku tłumione.
Takie nadzieje pokładałem w środkach masowego prze
kazu: prasie, radiu, telewizji. Chodzi przecież o upowszech
nienie dobrych doświadczeń i inicjatyw.
Praktyka wykazuje, że jest inaczej. Prasa i radio,' wy
stępując publicznie w roli właśnie „propagatorów” prac
scaleniowych w naszym kraju, potrafią przy tym wyrządzić
wielką szkodę społeczną i gospodarczą. Ta szkodliwość spo
łeczno-gospodarcza polega na tym, że niektórzy redaktorzy
na falach eteru lub na łamach prasy, w nieodpowiedzialny
sposób propagują nieuzasadnione argumenty, powodując
w konsekwencji niechęć do podejmowania prac scalenio
wych. Wypowiedzi zasłyszane od pieniaczy, bez sprawdza
nia czy są prawdziwe, wyolbrzymiane są do ogromnych
problemów oraz komentowane w sposób nie mający uza
sadnienia w obowiązujących przepisach prawnych.
Stawia się niczym nie uzasadnione zarzuty nod adresem
urzędu i urzędników, powątpiewa sie bezpodstawnie i pu
blicznie o słuszności postępowania fachowców itp.
Takie, przez ogrom rolników wysłuchiwane audycje
i czytane artykuły, są wysoce tendencyjne i społecznie
szkodliwe. Rodza w środowisku wiejskim nastroje zwątpie
nia, zobojętnienia, niechęci do składania wniosków o pro
wadzenie scaleń gruntów. Oslabiaja inicjatywę rolników
w rozwiązywaniu problemów gospodarczych wsi oraz an
gażowanie sie służby rolnej w prace zmierzające do likwi
dowania szachownicy gruntów.
Nie trzeba chyba dowodzić, że każdy oczywisty fakt moż
na zniekształcić dowolnie, jeżeli sie do tego zmierza. Przy
kładami typowymi nieprzemyślanych opracowań i sformu
łowań sa następujące artykuły:
1. Trudny problem — komasacia — redaktora Floriana
Ruszkowskiego (zamieszczony w numerze 42 tygodnika
PT,ON z 18.X.1970 r.).
2. Komasacja na ODak — redaktora Zdzisława Bilskiego
(zamieszczony w TRYBUNIE MAZOWIECKIEJ z 18.111.
1971 r.).
Dodać do tego należy audycje radiowa nadana 24.ΙΠ. br..
w programie pierwszym o godzinie 1245 (kwadrans rolni
czy). a dotyczącą prac scaleniowych w Kiczkach I i II po
wiatu mińsko-mazowieckiego.
Analizuiac treść poszczególnych opracowań nasuwa się
wniosek, że posunięto się w nich za daleko, nie zastana
wiając się, jakie będą skutki takich poczynań.

Rozumiem, że w trakcie wykonywania skomplikowanych
prac komasacyjnych oraz po ostatecznym opracowaniu pro
jektu scaleniowego może okazać się, że niektóre osoby nie
będą zadowolone i będą wnosić zastrzeżenia i skargi.
Sprawa nie na tym jednak polega, aby ten czy inny re
daktor uchodził jedynie za współczującego w stosunku do
rzekomo wyrządzonych krzywd, i za wzór wspaniałomyślne
go i nieomylnego obrońcy, dającego fachową lekcję, jak
nie należy robić. Rzecz jest w tym, aby w wyniku anali
zowania problemu dojść do prawdy. Pisząc, trzeba wgłę
biać się w problem scalenia, a nie brać pod uwagę tylko
narzekań tych właśnie, którzy wykonane prace chcieliby
obalić, kierując się egoistycznymi przesłankami.
Trzeba wysłuchać obu stron, tych za i tych przeciw ko
masacji.
Są przecież i tacy rolnicy, którzy faktycznie są zadowo
leni z przydzielonych im w wyniku scalenia działek, ale
składają skargi, stwarzając tym pozory niezadowolenia.
Staje się w obronie tych rolników, nie biorąc pod uwagę
innych, to jest pozostałą więksźość rolników, którzy chcie
liby powstałe problemy rozwiązywać po gospodarku.
Bo i cóż można sądzić o niektórych z wielu sformuło
wań?
Cytuję wyjątki z artykułów: „posiniaczeń i potłuczeń
komisji nie zanotowano”; „nie można tu za niezałatwione
sprawy obwiniać komisji odwoławczej, bo i — prawdę
mówiąc — cóż urzędnicy z powiatu orientują się w tere
nie”; „dla chcącego nic trudnego”; „część użytkowników
ziemi została w ogóle pozbawiona swoich działek, które się
gdzieś zagubiły”; „generalne zarzuty skupiają się przede
wszystkim na niesprawiedliwych i krzywdzących decyzjach

podejmowanych przy wymianie gruntów, znikomych efek
tach scalenia, które bynajmniej nie likwidowało rozdrob
nienia, a nawet podwoiło liczbę właścicieli działek z 370 do
około 700 osób”; „dla niektórych w ogóle zabrakło ziemi”
i inne.
Nie mam zamiaru komentować wymienionych wyżej
słów, którymi operowano w wymienionych artykułach.
Znane są mi komentarze rolników i tych światlejszych,
i tych, którym słowa te imponują. Ci ostatni, zwyczajem
przyjętym w danej miejscowości, starają się te antyscaleniowe argumenty wykorzystywać przy każdej nadarzającej
się okazji, a w szczególności na spotkaniach z „urzędni
kami”.
Zresztą inne fakty mówią same za siebie. Ci rolnicy,
którzy już da"wno docenili doniosłą rolę scalenia, dopełnia
jąc obowiązku złożenia wniosku o jego przeprowadzenie,
teraz odwołują się i twierdzą, że scalenie nic im nie po
prawi, tym bardziej, że zostali publicznie ostrzeżeni przez
środki masowego przekazu, że może być później gorsza
jeszcze szachownica niż ta, która jest obecnie.
Nie pozostaje więc nic innego rolnikom wobec takich
obaw jak robić wszystko, aby złożony do urzędu wniosek
o przeprowadzenie komasacji został anulowany. To co się
stało i jeszcze stać się może, to nie tylko „niedźwiedzia”
przysługa panów redaktorów. Zniweczenie w wielu środo
wiskach wiejskich dorobku, jaki służba geodezyjno-urzą
dzeniowa wypracowała w ciągu wielu lat, na pewno nie
przyczyni się do postępu prac scaleniowych. Staraliśmy się
w tym okresie poświęcić wiele wysiłku na odpowiednie
przygotowanie rolników i uzyskanie tą drogą pełnej dojrza
łości społecznej. Jestem przekonany, że stosowane praktyki
antyscaleniowe zostaną i muszą być zaniechane.

Mgr BOLESŁAW MOŚCICKI

UKD 333.013.6

Warszawa

Podstawowe wiadomości dotyczące ograniczenia
podziału gospodarstw spadkowych na odcinku działu spadku
Część II
1. Zasady ogólne

Dział spadku może być przeprowadzony bądź na mocy
umowy notarialnej między spadkobiercami, to jest pozasą
dowy, bądź na mocy orzeczenia sądu (art. 1037, § 1 kodeksu
cywilnego), czyli sądowy.
Sąd wydający orzeczenie o dziale spadku obejmującego
gospodarstwo rolne obowiązany jest przestrzegać ograni
czeń podzielności tych gospodarstw. W tym przypadku nie
zachodzi potrzeba podejmowania przez właściwy do spraw
rolnych organ prezydium powiatowej rady narodowej de
cyzji stwierdzającej zgodność podziału z obowiązującymi
przepisami o normach obszarowych (§ 13, ust. 1 i 2 rozp.
wyk.) i). Sąd może jednak zwrócić się· do właściwego wy
działu rolnictwa i leśnictwa prezydium PRN o dostarcze
nie określonych danych niezbędnych do dokonania działu
spadku obejmującego gospodarstwo rolne (§ 10, p. 2 in
strukcji Ministra Rolnictwa). Wniosek o dział spadku obej
mującego gospodarstwo rolne może złożyć także właściwy
do spraw rolnych organ prezydium PRN (miejskiej, miasta
stanowiącego powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym
z województwa — art. 1074 k.p.c. § 21, rozp. wyk.) lub
prokurator (art. 7 k.p.c.). Dział spadku może nastąpić przez
umowę między spadkobiercami (dział pozasądowy — art.
1037, § 1, i 1071 § 1 k.c.).
’) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.XI.1964 r. (Dz. U.
nr 24, poi. 199 z 1970 r.).

Gdy do spadku należy nieruchomość rolna, umowa
o dział spadku powinna być zawarta pod rygorem nieważ
ności w formie aktu notarialnego (art. 1037 § 2 k.c.). Wa
runkiem dopuszczenia do dokonania działu umownego jest
przedstawienie notariuszowi decyzji właściwego do spraw
rolnych organu prezydium PRN, stwierdzającej zgodność
podziału gospodarstwa z obowiązującymi przepisami o nor
mach obszarowych (§ 13, rozp. wyk., § 30 instrukcji Mini
stra Rolnictwa nr 14). Wymóg ten nie jest konieczny, jeżeli
w wyniku umowy gospodarstwo spadkowe przypada jedne
mu spadkobiercy (nie zachodzi podział gospodarstwa).
Umowa o dział spadku może być także sporządzona jako
ugoda sądowa. Zawarcie przez spadkobierców ugody sądo
wej powinno być poprzedzone wydaniem decyzji stwier
dzającej, że projekt podziału gospodarstwa zgodny jest
z obowiązującymi przepisami (§ 13, ust. 3 rozp. wyk.; § 3Û
ust. 3, p. 9 instrukcji Ministra Rolnictwa nr 14).
Podstawowymi przepisami wprowadzającymi na odcinku
działu spadku ustawowe wymogi warunkujące przyznanie
gospodarstwa lub jego części są: artykuły 1071—1073 k.c.,
a jeśli dział dotyczy gospodarstwa należącego do spadku
otwartego przed dniem 5.VII.1963 r. — art. LV, LX i LXIIT
przepisów wprowadzających k.c.
Zawarte w tych przepisach ograniczenia podmiotowe od
noszą się do spadkobierców i mają na celu umożliwienie
przekazania gospodarstwa w ręce tego, który jest najbar
dziej ekonomicznie z gospodarstwem związany, który za
pewnia gospodarstwu właściwe kierownictwo oraz daje naj
lepszą gwarancję należytego zagospodarowania obiektu.

331

2. Warunki przyznania spadkobiercy części gospodarstwa
spadkowego

Jeżeli podział gospodarstwa ze względu na normę pod
stawową jest dopuszczalny na tyle części, ilu jest spadko
bierców dopuszczonych do dziedziczenia, każdy ze spadko
bierców może otrzymać swój udział w naturze. Przesłankę
warunkującą otrzymanie części gospodarstwa spadkowego
stanowi: dopuszczenie spadkobiercy do kręgu uprawnionych
do dziedziczenia gospodarstwa oraz możliwość podziału go
spodarstwa ze względu na normę podstawową. Norma pod
stawowa obejmuje — jak wiadomo — 8 ha użytków rol
nych 2). Gospodarstwo spadkowe o powierzchni, na przy
kład 16 ha, może być podzielone w drodze działu na dwie
części po 8 ha każda. Może ono być podzielone również na
4 części, pod warunkiem, że części otrzymane z podziału,
wraz z gruntami należącymi do spadkobiercy, tworzą ze
sobą gospodarstwo o powierzchni co najmniej 8 ha użytków
rolnych.
W przytoczonym przypadku każdy z czterech spadkobier
ców musiałby posiadać nie mniej niż 4 ha gruntów włas
nych. Przy dziale spadku nie wchodzą w rachubę normy
minimalne (art. 1070 k.c.).
Podane zasady nie mają zastosowania jedynie do spadko
bierców niezdolnych do pracy (art. 1059, § 1, p. 5 k.c.). Ta
kategoria spadkobierców wyeliminowana została z kręgu
uprawnionych do otrzymania części lub całości gospodar
stwa spadkowego. Otrzymują oni od spadkobierców, którym
przyznano odpowiednie części gospodarstwa w naturze —
jedynie spłaty. Może się jednak zdarzyć, że do dziedzicze
nia uprawnione są wyłącznie osoby trwale niezdolne do
pracy. W takich przypadkach gospodarstwo dziedziczy
Skarb Państwa z obowiązkiem dokonania na rzecz tych
osób spłat odpowiadających wartości ich udziału w gospo
darstwie spadkowym, po odliczeniu długów związanych
z prowadzeniem gospodarstwa spadkowego (art. 1063. § 2,
k.c.). Takie uregulowanie spraw spadkowych odnośnie osób
trwale niezdolnych do pracy uwzględnia społeczny i gospo
darczy aspekt tego zagadnienia.
Gdy chodzi 0 małoletnich albo pobierających naukę za
wodu lub uczęszczających do szkoły, to mogą oni otrzy
mać gospodarstwo tylko w przypadku, gdy nie ma innych
spadkobierców uprawnionych do otrzymania gospodarstwa
(art. 1071, § 1 k.c.).
Przytoczone zostały podstawowe przesłanki warunkujące
przyznanie w wyniku działu spadku, uprawnionemu do
dziedziczenia spadkobiercy części gospodarstwa spadkowe
go. Przepisy te mają zastosowanie do działów spadków
otwartych po wejściu w życie przepisów obowiązującego
obecnie kodeksu cywilnego (spadek otwiera się z chwilą
śmierci właściciela gospodarstwa). Wprowadzone w tym
kodeksie przesłanki, które warunkują otrzymanie w drodze
działu części gospodarstwa spadkowego są — jak z powyż
szego wynika — dość rygorystyczne.
Większa jest natomiast swoboda podziału gospodarstw,
które należą do spadków otwartych przed 5.VII.1963 r.,
dniem wprowadzenia ograniczeń podzielności gospodarstw
spadkowych. Zasady podziału gospodarstw należących do
spadków otwartych przed powyższym terminem wprowa
dza dyspozycja art. LX przepisów wprowadzających k.c.
Zawarte w tym przepisie zasady są bardziej liberalne.
Gdy spadek otwarto przed 5.VII.1963 r. — prawo do
otrzymania gospodarstwa rolnego lub jego części, przy za
chowaniu normy podstawowej, przysługuje wszystkim spad
kobiercom zachowującym na zasadzie art. LVI przepisów
wprowadź, k.c. prawo dziedziczenia gospodarstwa, nie wy
łączając nawet spadkobierców niezdolnych do pracy. Usta
wodawca wyszedł z założenia, że skoro spadkobierca nie
zdolny do pracy poradził sobie z gospodarstwem dotych
czas, to wszystko wskazuje na to, że zapewni on nadal te
mu gospodarstwu odpowiedni kierunek rozwoju. Krzywdą
byłoby pozbawienie takiego spadkobiercy prawa do otrzy
mania w drodze działu spadku gospodarstwa znajdującego
się niejednokrotnie od lat w jego posiadaniu. Uregulowa-

ɪ) § 8 rozp. R. Μ. z 28.XI.1970 r. — dopuszcza stosowanie odchyleń
od podstawowej normy obszarowej, w granicach 1 ha, jeżeli
w wyniku podziału gospodarstwa, powstaną gospodarstwa pełno
sprawne, zdolne do produkcji rolnej lub położenie gospodarstwa
(konfiguracja terenu) uniemożliwia dokonanie racjonalnego po
działu gospodarstwa.
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nie takie choć życiowe i 0 aspekcie humanitarnym, sprzyja
jednak podzielności gospodarstw spadkowych.
Jeżeli natomiast kilku spadkobierców użytkuje osobiście
wydzielone części gospodarstwa należącego do spadku
otwartego przed 5.VII.1963 r., a podział gospodarstwa mię
dzy tych spadkobierców nie jest dopuszczalny według prze
pisów 0 normie obszarowej, dział może być dokonany bez
zachowania tej normy (§ 2 art. LX p.w.k.c.). Zasada ta może
być stosowana, ale nie musi, na co wskazuje postanowie
nie Sądu Najwyższego z 1.VIII.1966 r. II-CO-68/65/O.S.N.
z 12 poz. 213 z 1966 r.
Z uzasadnienia cytowanego postanowienia Sądu Najwyż
szego wynika, że dyspozycja art. LX p.w.k.c. nie oznacza,
że „każdy spadkobierca, który zachował prawo do dziedzi
czenia gospodarstwa musi tym samym całość lub część tego
gospodarstwa otrzymać w drodze działu. Zdaniem Sądu
Najwyższego przepisu tego nie można tak rozumieć, gdyż
taka wykładnia oznaczałaby, że ustawodawca zapewnił
spadkobiercom, którzy zachowali prawo dziedziczenia go
spodarstwa, dalej idące uprawnienia, jeżeli chodzi 0 otrzy
manie tego gospodarstwa w naturze, aniżeli wynikało to
z przepisów dotychczasowych, a więc, że zezwolił na dalej
idące rozdrobnienie niż to było możliwe pod rządem tych
ostatnich przepisów.
Rzecz oczywista, że wykładnia taka nie dałaby się pogo
dzić z założeniami nowych przepisów 0 dziedziczeniu go
spodarstw rolnych”.
Ze stanowiska Sądu Najwyższego można wywnioskować,
że przepis art. LX p.w.k.c. uzależnia możliwość wydziele
nia spadkobiercom uprawnionym do dziedziczenia na zasa
dzie art. LVI p.w.k.c. sched w naturze nie tylko od zacho
wania przepisów 0 normie podstawowej, od spełnienia wa
runku z § 2, art. LX p.w.k.c. (od użytkowania przez spad
kobierców wydzielonych przed 5.VII.1963 r. części gospodar
stwa, ale także od spełnienia przesłanek, jakie wynikały
z prawa dotychczasowego 3).
W świetle powyższego spadkobierca, który nie daje na
przykład gwarancji należytego prowadzenia gospodarstwa,
lub gdy podział gospodarstwa jest sprzeczny z interesem
społeczno-gospodarczym, może nie otrzymać schedy w na
turze, choćby odpowiadał przepisom 0 normie podstawowej
lub spełniał wspomniany warunek zawarty w art. LX § 2
p.w.k.c. Przyznanie całego gospodarstwa może uzasadnić,
na przykład sytuacja rodzinna i majątkowa spadkobiercy
(przyznanie jedynie użytkowanej części gospodarstwa nie
zapewni spadkobiercy podstawy egzystencji, gdy tymczasem
drugi spadkobierca, poza użytkowaną częścią gruntów
spadkowych, posiada własne pełnorolne gospodarstwo). Sąd
Najwyższy zwrócił jednak uwagę w innym orzeczeniu z 4.V.
1967 r. na nieprzyznawanie gospodarstw jednemu z krzyw
dą dla innych 4).
Przyznanie całego gospodarstwa spadkobiercy rolnikowi
w sytuacji, gdy inni spadkobiercy użytkujący faktycznie
wydzielone części gruntów pracują na stałe w zawodach
nierolniczych, nie jest naruszeniem zasady wynikającej
z art. LX § 2 p.w.k.c. 5).
W przyznaniu gospodarstwa jednemu spadkobiercy dużą
rolę odgrywa odległość gruntów spadkowych od własnych
gruntów spadkobiercy (nie tworzy jedności gospodarczej)B).
Natomiast za dokonaniem podziału gospodarstwa i przy
znaniem użytkowanych jego części przemawia, na przy
kład długoletni stan posiadania, poczynienie nakładów,
Vzzniesienie budynków ’).
Możliwe jest także przyznanie spadkobiercy części gospo
darstwa spadkowego objętego przez niego przed 5.VII.
1963 r. w przypadku, gdy w drodze nieformalnej sprzedaży
zbył on niektóre działki wchodzące w skład tej części oso
bom spoza grona spadkobierców, jeżeli wyłączenie go od
■') Sąd Najwyższy miał na myśli ograniczenia wynikające z art.
147, 152, § 2 i 3 i 162 § 1 postępowania spadkowego (dawnego).
Podział gospodarstwa na schedy był dopuszczalny, jeżeli w wyniku
działu powstały gospodarstwa żywotne i podział taki nie był
sprzeczny z interesem społeczno-gospodarczym. Kryteria interesu
społeczno-gospodarczego sprecyzowano bliżej w uchwale S. N.
z 27.11.1960 r. I. c.o. 34/59 O.S.N. z 1960 r., nr 2, poz. 31. Stosownie
do postanowień uchwały należało unikać wydzielania sched spad
kobiercom nie dającym pełnej gwarancji należytego zagospodaro
wania wydzielonej części gospodarstwa.
<) Orzeczenie Sądu Najwyższego z 4.V.1967 r. III-CRN 22/67.
··) Orzeczenie Sądu Najwyższego z 22.XII.1967 r. — III-CRN 358/67.
·) Orzeczenie Sądu Najwyższego z 29.IX.1967 r. III-CRN 206/67.
’) Orzeczenie Sądu Najwyższego z 8.Π.1968 r. III-CRN 484/67.

pozostałych działek pozbawiłoby go jednocześnie podstawy
egzystencjis).
Przepis art. LX p.w.k.c. nie nakazuje stosowania zasad
pierwszeństwa w przyznaniu części lub całości gospodar
stwa, analogicznie jak przy działach spadków otwartych
po 5.VII.1963 r. (art. 1071 § 2 k.c.).
3. Warunki uzasadniające przyznanie spadkobiercy całego
gospodarstwa spadkowego

Jeżeli podział gospodarstwa ze względu na zachowanie
normy podstawowej jest niemożliwy, zostanie ono przyzna
ne jednemu ze spadkobierców, który spełnia warunki prze
widziane w art. 1071 k.c.
Nasuwa się pytanie, jakie to są te warunki, i który
z nich należy spełnić, aby otrzymać całe gospodarstwo
spadkowe. Przepis art. 1071 § 1 k.c. wprowadza mianowicie
zasadę uzależniającą przyznanie gospodarstwa w całości
przede wszystkim od woli wszystkich spadkobierców. Wola
spadkobierców w wyborze objemcy gospodarstwa została
zachowana w pierwszym rzędzie. Gospodarstwo obejmuje
ten spośród spadkobierców, na którego wyrażą zgodę
wszyscy Wspolspadkobiercy, jeżeli w chwili działu spadku
odpowiada on oczywiście warunkom do dziedziczenia go
spodarstwa rolnego i nie jest trwale niezdolny do pracy (ci
ostatni gospodarstwa nie otrzymują, lecz jedynie spłaty).
Natomiast spadkobierca małoletni albo pobierający nau
kę zawodu lub uczęszczający do szkoły może — jak juz
zaznaczono — otrzymać gospodarstwo rolne tylko w przy
padku, gdy nie ma innych spadkobierców uprawnionych
ɑo otrzymania gospodarstwa rolnego. Jest to pewne wska
zanie obowiązujące przy wyborze objemcy przez samych
Wspolspadkobier ców.
Wprowadzenie do przepisów kodeksu zasady uzależnia
jącej przyznanie gospodarstwa od zgody wszystkich spad
kobierców, stanowi wyraz pewnego uznania i uprzywilejo
wania spadkobierców reprezentujących zgodny pogląd co
do działu spadku. Jest to również wyraz poszanowania
przez ustawodawcę pewnych norm i więzów rodzinnych,
wywodzących się z poczucia jedności i spoistości rodziny
i jej majątku. Ustawodawca uznał, że w zasadzie sami
spadkobiercy powinni wybrać spośród siebie objemcę, któ
ry da najlepszą gwarancję należytego zagospodarowania
i właściwego pokierowania gospodarstwem. Zachowanie
i właściwe utrzymanie „ojcowizny”, leży przecież w inte
resie wszystkich spadkobierców. Warunek zgody dotyczy
oczywiście jedynie spadkobierców dopuszczonych do dzie
dziczenia gospodarstwa rolnego, a wśród nich także i spad
kobierców trwale niezdolnych dą pracy. Dla takich spad
kobierców nie jest obojętne, kto obejmie gospodarstwo
spadkowe (kwestia spłat).
Pewną wątpliwość budzi wskazanie płynące z dyspozycji
Przepisu art. 1071 § 1 k.c., że małoletni albo pobierający
naukę może otrzymać gospodarstwo rolne jedynie w przy
padku, gdy nie ma innych spadkobierców uprawnionych do
otrzymania gospodarstwa.
Jest to może zbyt surowe ograniczenie podmiotowe, krę
pujące w znacznym stopniu wolę współspadkobierców przy
wyborze objemcy. Zdarzyć się bowiem może, że spadko
bierca, który w niedługim czasie uzyska pełnoletność, daje
właśnie najlepszą gwarancję należytego prowadzenia go
spodarstwa. W braku zgody między Wspolspadkobiercami —
Pierwszeństwo otrzymania gospodarstwa, zgodnie z prze
pisami art. 1071 § 2 k.c., przypada według kolejności temu
spadkobiercy, który:
1) bezpośrednio przed działem spadku pracował na tym
gospodarstwie nieprzerwanie co najmniej od roku,
2) w chwili działu spadku jest członkiem rolniczej spół
dzielni produkcyjnej lub pracuje w gospodarstwie rolnym
takiej spółdzielni,
3) . w chwili działu spadku bądź prowadzi inne indywi
dualne gospodarstwo rolne, bądź też pracuje w gospodar
stwie rolnym swych rodziców, małżonka lub jego rodziców,
4) w chwili działu spadku ma kwalifikacje do prowadze
nia gospodarstwa i we właściwym czasie i trybie oświad
czył gotowość prowadzenia gospodarstwa spadkowego,
5) w chwili działu spadku jest małoletni, bądź też po
biera naukę lub uczęszcza do szkoły.
’) Orzeczenie z 26.1.1968 r. III-CRN 430/67 i 17.V.1967 r. III-CRN
65/67 — można takie zbyte działki przyznać nieformalnemu na
bywcy.

Przytoczone wyżej warunki uzasadniają przyznanie go
spodarstwa spadkowego z zachowaniem jednak podanej
kolejności. I tak na przykład spadkobierca, który spełnia
warunek drugi otrzyma gospodarstwo, gdy nie będzie spad
kobiercy spełniającego warunek pierwszy, a spadkobierca
spełniający na przykład warunek piąty otrzyma gospodar
stwo wówczas, gdy nie będzie spadkobierców spełniających
warunki od jeden do cztery.
Takie schematyczne ustalenie kolejności uprawnionych
do otrzymania gospodarstwa (art. 1071 § 2 k.c.) budziło
z punktu interesu społeczno-gospodarczego poważny za
strzeżenia. Ustalona w tych przepisach kolejność wiązała
sąd, co niekiedy w praktyce utrudniało przyznanie gospo
darstwa spadkobiercy dającemu najlepszą gwarancję nale
żytego prowadzenia gospodarstwa.
Praktyka wykazuje, że nie zawsze spadkobierca wywo
dzący swe prawa do otrzymania gospodarstwa, na przy
kład z p. 1 § 2, art. 1071 k.c. jest lepszym kandydatem od
spadkobiercy wywodzącego swe prawa na przykład z p. 3
§ 2 tegoż artykułu. Wymogi życia i interes społeczno-go
spodarczy uzasadniały odstąpienie od ustalonej kolejności,
co znalazło ostatecznie swój wyraz w uchwale całej Izby
Cywilnej Sądu Najwyższego z 9.1.1970 r. o wytycznych
wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach
o dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne (Mon.
Pol. z 1970 r. nr 3, p. 30). Sąd Najwyższy widzi w niektó
rych przypadkach możliwości odstąpienia, przy dziale
spadku, w skład którego wchodzi gospodarstwo, od zacho
wania kolejności przewidzianej w art. 1071, § 2 k.c.
Może to nastąpić w szczególnych przypadkach, gdy oka
zało się, że korzystanie przez uprawnionego w pierwszej
kolejności było sprzeczne ze społeczno-gospodarczym prze
znaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecz
nego (art. 5 k.c.). Jest to poważne odstępstwo teorii na ko
rzyść praktyki. Zaznaczyć należy, że warunki otrzymania
w drodze działu gospodarstwa przez jednego spadkobiercę
(art. 1071, § 2 k.c.) pokrywają się w zasadzie z warunkami
dziedziczenia gospodarstwa (art. 1059 k.c.)', omówionymi
dość szczegółowo w poprzednim artykule poruszającym
sprawy dziedziczenia gospodarstw spadkowych. Są też
pewne różnice wymagające wyjaśnienia, a mianowicie:
a) warunki dziedziczenia gospodarstwa (art. 1059 k.c.)
ocenia się w chwili otwarcia spadku (w chwili śmierci
spadkodawcy), gdy tymczasem warunki otrzymania gospo
darstwa w drodze działu ocenia się w chwili dokonania
działu spadku;
b) wśród warunków uzasadniających otrzymanie w dro
dze działu gospodarstwa spadkowego, brak jest warunku
z art. 1059, § 1 p. 5 k.c., który dopuszcza możliwość dzie
dziczenia gospodarstwa przez osoby trwale niezdolne do
pracy. Przepisy o dziale spadku nie przewidują — jak już
zaznaczono — możliwości przyznania takiemu spadkobiercy
w drodze działu — jedynie spłaty;
c) wśród warunków uzasadniających otrzymanie w dro
dze działu gospodarstwa spadkowego pominięto warunki
dziedziczenia gospodarstwa przez rodziców spadkodawcy
(art. 1061 k.c.).
Wyłoniły się w związku z tym wątpliwości, w jakiej
kolejności może otrzymać gospodarstwo rodzic spadkodaw
cy, dopuszczony do dziedziczenia z uwagi jedynie na po
siadane kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa albo,
że zstępni spadkobiercy nie mogą tego gospodarstwa dzie
dziczyć dla braku warunków z art. 1059 k.c. Praktyka idzie
w kierunku uznania takiego rodzica, gdy chodzi o przyzna
nie mu w drodze działu gospodarstwa na równi ze spad
kobiercą, który swe prawo do otrzymania gospodarstwa
wywodzi z p. 4 art. 1071 k.c. (w chwili działu spadku po
siada kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa).
Jeżeli w chwili działu spadku żaden ze spadkobierców
dziedziczących gospodarstwo rolne nie odpowiada warun
kom zawartym w art. 1071 k.c. gospodarstwo ulega sprze
daży w drodze licytacji.
Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu (art.
1073 k.c.). W podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży party
cypują wszyscy spadkobiercy dziedziczący gospodarstwo
rolne. Warto jeszcze dodać, że na żądanie dwu lub więcej
spadkobierców sąd może wydzielić im schedy spadkowe
w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pe
wien przedmiot lub pewne przedmioty należące do spadku
jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych
(art. 1044 k.c.).
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Istnieje zatem możliwość wydzielania kilku spadkobier
com w dziale spadku schedy łącznej, przy zachowaniu
przepisów o podstawowej normie obszarowej (o ile scheda
stanowi część gospodarstwa spadkowego). Występuje jednak
tendencja do unikania stosowania tej zasady szczególnie
tam, gdzie nie ma pewności, że spadkobiercy będą gospo
darować wspólnie. Zachodzi obawa, że tego rodzaju dział
stwarzający współwłasność między spadkobiercami, których
nie łączy wspólnota gospodarcza, prowadzi do formalnych
podziałów guo ad usum, a tym samym do podzielności go
spodarstwa spadkowego β).
9) Uchwała całej Izby Cywilnej S. N. z 28.IX.1963 r. (IΠ-Co-33∕62∕
/O.S.N. CP 164 poz. 22) — wytyczne wymiaru sprawiedliwości,
orzeczenie S. N. z 25.VI.1964 r.
x

Zasada ta może być stosowana ze względu na więź ro
dzinną i gospodarczą. Schedę łączną można wydzielić na
przykład małżonkom, małżonkowi i nieletniemu dziecku.
Przyznanie schedy łącznej spadkobiercom, których nie
łączy więź rodzinna znajduje uzasadnienie, gdy jest to po
żądane ze względów gospodarczych, na przykład przyzna
nie łącznie spadkowego lasu (podział niedopuszczalny ze
względu na ustawę z 14.VI.1960 r. Dz. U. nr 29, poz. 138).
Nie będzie także sprzeczne z zasadą wyrażaną w art. 1044
k.c. wydzielenie spadkobiercom schedy łącznej pod warun
kiem, że przypuszczalny udział każdego ze spadkobierców
w schedzie w połączeniu z użytkami rolnymi należącymi
do spadkobiercy odpowiada podstawowej normie obszaro
wej. W razie potrzeby podział może być dokonany w dro
dze zniesienia współwłasności (art. 1080 k.c.).
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0 pracy polskiego geodety w północnej Nigerii
Po dwudziestu blisko latach pracy w Polsce czarodziej
ska różdżka POLSERVICE’U przeniosła mnie na trzy lata
do miasta Kano w Północnej Nigerii. Miałem zaszczyt być
pierwszym Polakiem, który zaczął rysować plany nigeryjskich działek, mierzyć kąty, boki i przewyższenia w tym
pięknym i egzotycznym dla nas kraju.
Redakcja Przeglądu Geodezyjnego była tak uprzejma, że
zaproponowała mi napisanie artykułu o mojej pracy, któ
ry być może będzie czytany z zainteresowaniem przez ge
odetów, których ciekawią kraje afrykańskie. A może nie
jednemu z nich przyda się trochę informacji, gdy sam bę
dzie pakował walizki, aby wypróbować swoje umiejętności
pod gorącym afrykańskim słońcem, które w Kano dwukrot
nie w ciągu roku jest w zenicie — a wtedy przybliżone
centrowanie teodolitu wykonuje się w najprostszy sposób —
środek cienia musi pokrywać się z punktem, na którym
ustawiamy instrument.

alfabetem tekstów religijnych jest alfabet arabski, i dzieci,
które w szkołach podstawowych uczą się swojego języka,
używając alfabetu łacińskiego, muszą w szkółkach islamu,
istniejących w każdej wiosce, cierpliwie rysować na drew
nianych tabliczkach piękne arabskie litery, układające się
w wybrane teksty świętej księgi — Koranu.
Poza ludźmi, Kano posiada innych jeszcze mieszkańców —
jaszczurki, których tu wszędzie pełno, na ulicach, podwór
kach i w mieszkaniach. Do ich ciągłej obecności trzeba się
przyzwyczaić. W ogrodzie można spotkać pięknego kame
leona. W powietrzu krążą stada sępów. Mieszkania są od
wiedzane przez roje owadów, najbardziej przykre są ko
mary, więc śpi się obowiązkowo pod moskitierą. Na szczę
ście nie ma najbardziej niebezpiecznych dla ludzi skor
pionów.

♦

Kano leży w Północnej Nigerii, około 900 km na północ
od Oceanu Atlantyckiego i około 100 km na południe od
granicy Nigerii i Nigru, będącej w przybliżeniu granicą
pomiędzy sawanną i pustynią. Wybudowane zostało w pła
skim, gęsto zadrzewionym terenie. Dojeżdżając do Kano nie
widzimy więc w ogóle tego, co nazywa się sylwetką miasta,
jedynie wysoki maszt nadajnika telewizyjnego, ukazujący
się od czasu do czasu pomiędzy drzewami, informuje nas
jak daleko jeszcze jesteśmy od celu.
Monotonie sawanny urozmaicają masywy skalne wysokie
na kilka metrów i służące jako naturalne punkty trian
gulacyjne.
Kano jest stolicą jednego ze stanów Federacyjnej Repu
bliki Nigerii i liczy około pół miliona mieszkańców, jest
więc trzecim co do wielkości miastem w Nigerii, po Ibadanie, który jest największym miastem Czarnej Afryki
i Lagos. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym, rolę tę
pełni od wielu lat. Dlatego też na międzynarodowym lot
nisku pięknie ubrany trębacz hejnałem odgrywanym na
długiej trombicie, żegna odlatujący odrzutowiec, tak jak
przez wieki żegnano karawany odchodzące stąd na północ,
do krain Tuaregow i Arabów.
Miejscowa ludność należy w znacznej większości do ple
mienia Hausa, ale spotyka się też przedstawicieli narodów
Joruba i Fulani, a ostatnio, po zakończeniu wojny domo
wej, pojawiają się też coraz częściej rodziny łbów.
Od kilku miesięcy w naszym biurze pracuje mierniczy
Ibo, co przyjemnie osłabia wrażenia z opowieści o strasz
nych wydarzeniach, jakie kilka lat temu rozgrywały się
tu przed rozpoczęciem wojny domowej.
Etominuje jednak ludność Hausa wyznająca islam, przy
niesiony tu kilkaset lat temu przez Arabów. Dotychczas

Jeden z okazalszych domów mieszkalnych w Kano

VV Kano jest kilka zupełnie różniących się od siebie dziel
nic: Stare Miasto, czyli City, dzielnica przybyszów — Sabon Gari, dzielnica libańska, nowoczesna dzielnica handlo
wa i Nassarawa, czyli miasto białych ludzi. Jest tam też

kilka ośrodków przemysłowych. Ale my zajmiemy się tyl
ko najciekawszą i najpiękniejszą dzielnicą — City.
Stare Miasto otoczone jest glinianym wałem, zbudowanym
w XII wieku, niektóre jego partie są doskonale zachowane,
w miejscach tych widać wyraźnie pierwotną stromą kon
strukcję wału i fosy, z których wybrano glinę na budowę
wału. Ma on około 20 km długości, część terenów położo
nych wewnątrz jeszcze dotychczas nie jest zabudowana.

cy przynoszą rano na głowach skrzynki z grzebieniami,
perfumami, żyletkami, długopisami i innymi skarbami. Na
ulicach rozkładają się rzemieślnicy, reperujący rowery,
fryzjerzy, sprzedawcy papierosów, owoców, kopert do li
stów lotniczych. Pełno wszędzie dzieci noszących na gło
wach skrzynki z towarem, pełno również małych gaze
ciarzy.
Na peryferiach miasta w pobliżu zakładów przemysło
wych, małe dziewczynki noszą na głowach miski z jedze
niem, grupa takich dziewcząt tworzy jakby ruchomy bar
szybkiej obsługi, poza pożywieniem oferują klientom mi
seczki, łyżki z metalu lub z przeciętej tykwy, a zawsze
jest też osobne naczynie z wodą do zmywania.
Ale przejść przez Stary Market, to już zupełnie jak
obejrzenie egzotycznego filmu. Jest tu przeszło pięć tysięcy
stoisk, na których można kupić dosłownie wszystko: od
imitacji austrowęgierskich talarów z Marią Teresą, przez
oryginalne agaty, holenderskie tkaniny, ludowe wyroby
z tykwy do radioodbiorników, rowerów czy skuterów. Za
chwycają wyroby miejscowych rzemieślników z drzewa,
skór i metali, wytwórcy pracują na oczach kupujących
Niesamowita plątanina straganów z blachy, trzciny, drze
wa; kupcy słuchający audycji z odbiorników tranzystoro
wych lub modlący się, tłumy żebraków, często trędowa
tych; każdy z nich nosi blaszaną miseczkę na datki. Pół
nadzy lub prawie zupełnie nadzy kuglarze pokazujący
swoje magiczne sztuki, z hipnozą włącznie, czarownicy
z kobrami. Niebezpiecznie jest dostać się do rejonu, gdzie
sprzedaje się surowe mięso, można sobie tam obrzydzić
potrawy mięsne na całe życie.

Ulica w Kano

Wjeżdżamy do City przez jedną z piętnastu historycznych
bram, niektóre z nich są doskonale zachowane, niektóre
mocno zniszczone. Wybierzmy więc najbardziej efek
towną — Kofar Mata, czyli Bramę Kobiet. Łączy ona Sta
re Miasto z dzielnicą handlową libańską, więc ruch tu
wielki i trzeba dobrze uważać, aby nie zaczepić jakiegoś
pojazdu w wąskim łuku bramy.

Mierzenie boków

Widok osiedla nigeryjskiego

Tak jak w Europie wszystkie drogi prowadzą do Rzy
mu, tak w City drogi od wszystkich bram prowadzą do
Starego Marketu, który stanowi jądro Starego Miasta. Wą
skie uliczki lawirują wśród niewysokich glinianych domków, ruch olbrzymi: rowery, osły, motocykle, ciężarówki,
wielbłądy, a przede wszystkim mnóstwo, mnóstwo ludzi.
Handluje się tu nie tylko na markecie, w Kano i okolicy
handluje się dosłownie wszędzie. Nawet niektórzy robotni

Ciężkie zadanie ma jeden z polskich, pracujących w Ka
no specjalistów od zagadnień komunikacyjnych, wykonu
jący pomiary ruchu na tym Markecie.
Ludzie Hausa mają wielkie przywiązanie do tradycji
i obrzędów. Kiedy widzi się konnych jeźdźców — szefów
wiosek podległych emirowi Kano, tworzących jego orszak
w czasie uroczystości religijnych, ma się zupełnie wrażenie,
że to czarne oddziały sułtana, tak pięknie opisane przez
Henryka Sienkiewicza w „Panu Wołodyjowskim”.
Wieczorem, kiedy na każdym ulicznym stoisku zapala
się lampka, a po ulicach snuje się nieprzebrany tłum ludzi,
Stare Miasto przypomina nasz cmentarz w czasie Zaduszek.
Skoro wjechaliśmy już do City, trzeba jeszcze obejrzeć —
tylko z zewnątrz oczywiście — Pałac Emira, w którym
przebywa podobno biała kobieta — jedna z żon; meczet
oraz wjechać na Goron Dutse, czyli Górę Orzeszkową, skąd
roztacza się piękny widok na całe Stare Miasto. Na hory
zoncie widać rzędy piramid, zbudowanych z worków z orze
szkami ziemnymi, piramidy te stanowią jedną z osobliwo
ści Kano.
A ponieważ Afryka to kraj kontrastów, więc wyjeżdża
jąc z obrębu wałów w kierunku południowym przez Kofar Pampo, czyli Bramę Wodną, spotkamy po drodze ultra
nowoczesne budynki uniwersyteckie, a gdybyśmy z tej

335

góry pojechali w kierunku północnym, natkniemy się przed
przekroczeniem wałów na piękny szpital tak nowoczesny,
że pozazdrościć by go mogło niejedno miasto w Polsce.
*

Pierwsze miesiące pobytu w Kano to nieprzerwane pasmo
wrażeń. Wszystko jest tu nowe, egzotyczne, nieznane. Ale
tak jak to zwykle bywa na świecie, uroki otoczenia, z któ
rymi człowiek styka się na co dzień powoli powszednieją.
Pomiary w mieście stają się nudne, charaktery i zwycza
je robotników są już znane. W pierwszym okresie pracy
nie rozstawałem się z aparatem fotograficznym, co kilka
minut było coś ciekawego do „zdjęcia”. Teraz film leży
w aparacie nieraz i miesiąc, a aparat w biurze po kilka
dni.
Mimo woli przyjąłem porządek dnia od lat praktykowa
ny przez białych ludzi w Afryce: śniadanie, praca, obiad,
drzemka, pływalnia, klub-piwo lub gin z tonikiem, plotki,
brydż, czasem trochę czytania, a potem spanie. Wszystko
to oabywa się w dzielnicy europejskiej, bo nawet pomiary
w City zdarzają się rzadko, człowiek zaczyna więc żyć jak
by w szklanej klatce, odizolowany od prawdziwego oto
czenia.
Dlatego też, mimo że mi się nie chce, przyjmuję zlece
nia na kilkudniowe wyjazdy w busz. Muszę przyznać, że
mój przełożony wysyła mnie tylko wtedy, kiedy sam zgło
szę chęć wykonania pomiarów terenowych. A jak już się
zgłoszę, nie wypada się wycofywać, więc wystarczy mieć
przez chwilę silną wolę, a potem trudno — trzeba jechać.
W kwietniu, w taki właśnie sposób otrzymałem zlecenie
na największą z dotychczasowych moich robót — założe
nie osnowy poligonowej dookoła obszaru, który ma być
wywłaszczony, zostanie bowiem zalany po ukończeniu za
pory, będącej właśnie w trakcie budowy.
Wyjazd we wtorek, więc w poniedziałek zakupy żywno
ści na cały, planowany na 10 dni, okres pracy.
W nowoczesnym domu towarowym usłużni sprzedawcy
wrzucają do mojej torby konserwy, makaron, ryż, sery,
sardynki, puszki ze skondensowanym mlekiem, butelki
z sokami owocowymi, papierosy. Moj Mohammed — ste
ward, czyli po prostu boy, kupuje na markecie zapas owo
ców — bananów, ananasów i pomarańczy, bo o tɔj porze
trudno o nie w buszu. Tylko chleb będzie się kupować na
miejscu, w najmniejszym miasteczku można dostać dobre
białe pieczywo.
Robotnicy przychodzą rano do pracy ze swoim tereno
wym wyposażeniem. Jest óno skromne: mata do spania,
trochę odzieży i naczyń. To wszystko wędruje na otwartą
ciężarówkę, razem ze sprzętem geodezyjnym, w skład któ
rego wchodzi między innymi zespół dalmierczy ,,DISTOMAT" Wilda, a poza tym to, co wszędzie musi mieć geo
deta: teodolit, taśma, tyczki, cement, prefabrykowane słup
ki, czcionki do wybijania numerów na cementowej głowi
cy. Dla mnie poza tym: łóżko połowę, moskitiera, brezen
towa miednica, filtr do wody, składany stół i krzesło.
Oprócz tego lampy naftowe, kuchenka naftowa i różne in
ne drobiazgi niezbędne do pracy i życia, z arytmometrem
włącznie.
Tak załadowana ciężarówka podjeżdża pod mój dom,
gdzie Mohammed ładuje żywność i moje rzeczy osobiste.
Sam lokuje się na ciężarówce, razem z siedmioma robotni
kami i pomocnikiem kierowcy. W szoferce z prawej strony
kierowca, z lewej — ja z arytmometrem na kolanach, a w
środku haedman, czyli starszy pomiarowy, będący zarazem
tłumaczem z angielskiego na hausański, w efektownym
zielonym kapeluszu, zielonej bluzie i wielkimi odznaka
mi swojej władzy — metalowymi trójkątami z napisem
„Northern Nigeria Survey” na piersi i na kapeluszu.
Sto kilkadziesiąt kilometrów drogi to bezustanna trzęsionka, jedziemy bowiem po Iaterytowej szosie. A szosy te
nazywają się w języku potocznym pralką, przyroda bowiem
rzeźbi je w sposób precyzyjny w poprzeczne rowki. Oczy
wiście są też w Nigerii nowoczesne asfaltowe szosy, ale
trzeba jechać tam, gdzie robota, a nie tam, gdzie dobra
szosa.
Gęsto zaludnione okolice Kano są tak podobne do siebie,
że podróż staje się monotonna. Po obu stronach niezmien
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nie ciągną się uprawne pola, które w kwietniu — miesią
cu pory suchej — są po prostu brunatonoczerwonymi po
łaciami ziemi wypalonej słońcem. Aż trudno uwierzyć, że
za trzy miesiące będzie tu wszędzie bujna, Soczystozielona roślinność. Dużo drzew, a najprzyjemniejsze dla oka są
zielone palmy i baobaby o koronkowej siatce gałęzi i ga
łązek, na których wiszą o tej porze wielkie owalne owoce
na długich patykach. Część drzew jest zielona, część po
kryta kwiatami, z tych ostatnich wyróżnia się drzewo,
zwane tu płomieniem lasu, pokryte gęsto czerwonymi
kwiatami.
Kierowca mówi o swoich kłopotach z dwoma żonami,
jedna z nich ma właśnie rodzić, więc prosi mnie, aby mógł
w drodze powrotnej naładować na samochód drewno opa
łowe, które w tych okolicach jest tańsze niż w Kano.
Zgodnie bowiem z tradycją, po porodzie kobieta musi się
przez czterdzieści dni codziennie kąpać w gorącej wodzie,
a poza tym czekają go jeszcze wydatki na ucztę z okazji
urodzin dziecka i na orzeszki kola i cukierki, które z tej
samej okazji powinien rozesłać wszystkim znajomym
i krewnym.
Co kilka kilometrów mijamy wioski podobne do siebie
jak dwie krople wody. Gliniane wysokie płoty, kryjące
wewnątrz izby i podwórka tak wysokie, aby jeździec na
koniu nie mógł zajrzeć do środka. Zdarzają się też często

Pomiarowy na stanowisku

okrągłe trzcinowe chatki o stożkowych dachach. Od tra
dycyjnej zabudowy wsi różnią się budowane obecnie w Ni
gerii w wielkiej ilości szkoły powszechne, najczęściej w
formie grupy parterowych budynków z prefabrykatów.
W każdej wiosce markecik, jeżeli dozwolone jest takie
zdrobnienie obcego słowa. Można tu kupić żywność, papie
rosy, wodę przechowywaną w glinianych dzbankach.
W każdej większej miejscowości, wysoki wiatrak pompu
jący wodę z publicznej studni.
Często spotykamy gromadki kobiet, idące gęsiego, dźwi
gające na głowach miski z tykw zastępujące nasze torby
i torebki. Większość z nich niesie na plecach, w kieszeni
utworzonej z szaty, dziecko, którego mała kędzierzawa
główka kołysze się w takt kroków matki. Mężczyźni na
ogół nie chodzą piechotą, tylko jadą na osiołkach. Rzadziej
zdarza się kawalerzysta na koniu lub gromadka wielbłą
dów. Kozy i osły nie zwracają zupełnie uwagi na nasz sa
mochód; kierowca z cierpliwością hamuje lub przystaje,
gdy przecinają one wolno szosę. Trzeba też przystanąć, gdy
przez szosę przechodzi stado bydła o wielkich rogach. Mały
pastuszek z warkoczykami, co oznacza, że jest z plemienia
Fulani, wyraża nam wtedy podziękowanie znaczącym spoj
rzeniem i uśmiechem.

Od czasu do czasu pojawia się elegancko ubrany kierow
ca skutera lub wielka „lorry”, czyli ciężarówka przysto
sowana do przewozu posażerów. Nad przednimi oknami
takiej -ciężarówki znajduje się zawsze napis reklamowy,
nieraz o treści zupełnie zaskakującej, na przykład:
. Apollo 12” lub dla odmiany „Bóg pomaga dobrym kie
rowcom”. A pasażerów zawsze takie mrowie, że aż trudno
sobie wyobrazić, co by było w wypadku wywrotki.
Po przyjeździe do miasteczka położonego obok zapory
trzeba zrobić to, czego geodeta najbardziej nie lubi — zna
leźć kwaterę dla siebie i dla zespołu. Załatwia się to
z przedstawicielami władzy terenowej, którzy odnoszą się
najczęściej do gości z niekłamaną serdecznością i życzli
wością.
Tym razem mam szczęście, bo wiem, że będę mieszkał
sam przy zaporze, gdzie wybudowano trzy nowoczesne
domki, dwa zamieszkałe przez rezydujących tu inżynie
rów, z których jeden jest Węgrem, trzeci domek zarezer
wowany jest dla takich gości jak ja, a oficjalnie nazywa
się „V.I.P. — Resthouse”. V.I.P. — skrót słów „Very
Important Person”, co po angielsku oznacza bardzo ważną
osobistość. Czuję się więc podniesiony na duchu.
Ale kiedy indziej trzeba mieszkać razem z pomiarowymi
w gościnnych pokojach, jakimi dysponuje zwykle każda
większa wioska. Czasem jest to kilka izb wspólnie ogro
dzonych i połączonych systemem podwórek, czasem w ma
łej miejscowości trzeba nocować w okrągłej chatce, gdzie
ledwo mieści się łóżko połowę.
Teraz mam jednak do swojej dyspozycji trzy pokoje,
kuchenkę gazową, niestety z pustą butlą, lodówkę naftową,
ale tak dobrze działająca, że codziennie mam świeży lód.
Porządne łóżko, szafka, wodociąg, łazienka z prysznicem
i światło elektryczne po południu i wieczorami. Komfort
zupełny, domek nowiutki, połowa kranów działa, okna się
nie domykają — coś mi to przypomina...
Wziąłem ze sobą kuchenkę elektryczną więc z obiadem
Mohammed nie będzie miał kłopotów, ale rano musi nie
stety biegać po gotowaną wodę do sąsiedniego domku.
Teren pomiarów okazuje się dość trudny, na ogół nie
można dojeżdżać do niego samochodem. Trudności przy
ciągłym przekraczaniu, suchej wprawdzie o tej porze roku,
ale o stromych, śliskich, gliniastych brzegach, rzeczki.
Z drżeniem serca patrzę, jak precyzyjne urządzenia dal
mierza wędrują na głowach pomiarowych z jednego brzegu
na drugi.
Prowadzony przez kilkunastu ochotników-przewodników
odszukuję triangulacyjny punkt nawiązania położony na

niewielkim wzgórzu. Trochę ze wzruszeniem oglądam ce
mentowy znak, który jakiś Anglik założył kilkanaście lub
kilkadziesiąt lat temu. Właściciel gruntu niezwykle po
dekscytowany wręcza mi papier, na którym jest jakiś tekst
w alfabecie arabskim. Nie ma akurat haedmana, który tego
dnia sam stabilizuje głowice punktów i nie ma mi kto
przetłumaczyć tekstu. Proszę właściciela, aby mi go poda
rował lub pożyczył — odmawia. Nie udało mi się na drugi
dzień go odszukać, więc niestety nigdy nie dowiem się co
tyło napisane w tym liście, przeznaczonym dla wszystkich,
którzy będą szukać tego punktu triangulacyjnego.
Tak jak zwykle moi chłopcy najbardziej wyżywają się
przy robieniu przecinek, machają wtedy maczetami tak
jakby pracowali na akord. A ja się cieszę, że maczety są
ostre i mocne, bo tylko one i ja jesteśmy „Made in Poland”.
Przez dwa dni wieje harmatan, północny wiatr, nano
szący chmury piasku z pobliskiej Sahary. Widoczność
spada wtedy do 200 metrów, komplikuje mi to robotę
i zmusza do pracy w niedzielę, aby dotrzymać przyrzeczo
nego terminu.
Przedostatniego dnia pracy wieczorem sprawdzam, czy
otrzymałem wysoką założoną dokładność 1 :8000, dla za
mkniętego ciągu obwodowego. Wszystko jest na szczęście
w porządku. DISTOMAT jest niezawodny, przeżyłem jed
nak chwilę emocji, zanim stwierdziłem, że obliczając jeden
z czwartaków odjąłem 200° zamiast 180°. Takie błędy robię
niestety często, zbyt długo bowiem wykonywałem oblicze
nia w systemie gradowym, a w Nigerii wszystko liczy się
w stopniach.
Obliczenia kończę już przy świetle kieszonkowej latarki,
potem z ulgą wychodzę przed dom, zapalam papierosa
i nasłuchuję dziwnych i pięknych głosów ptaków z ota
czającego mnie buszu.
Nazajutrz rano wracamy do Kano, wszyscy zadowoleni.
Ja— że już wracam, robotnicy, że mieli trochę godzin nad
liczbowych, kierowca, że napakował wóz drewnem, iż na
prawdę nie wiem jak się tam pomieścili.
Wieczorem przychodzi do domu wędrowny handlarz, cd
którego kupuję tanio jeszcze jedną maskę do kolekcji.
A pojutrze niedziela, więc zgodnie z tradycją pojedzie się
do małej wioski w pobliżu Kano, gdzie w każdą niedzielę
jest jarmark, na który przychodzą sprzedawcy ślicznych
wyrobów z tykw, precyzyjnie zdobionych nacięciami. Może
przybędzie więc jakaś „wystrzałowa” „sakaina”, „duma”,
„kwarya” lub „shantu”. A w poniedziałek rano w biurze
obliczy się jeszcze raz — tak jak każdego dnia — ile to
jeszcze dni pozostało do wyjazdu na urlop do Polski.

DO REDAKCJI
„W związku z artykułem pt. „Narada w Katowi
cach na temat problemów rozwoju geodezji miej
skiej”, zamieszczonym w Przeglądzie Geodezyjnym
nr 3/1971, proszę uprzejmie o skorygowanie tekstu do
tyczącego mojego wystąpienia na wymienionej wyżej
naradzie. Niektóre sformułowania zniekształcają bo
wiem całkowicie istotę mojej wypowiedzi, a szczegól
nie — w sprawie systemów wynagrodzeń w państwo
wych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego. Wy
powiedziałem się za stosowaniem zarówno systemu
akordowego, jak i systemu czasowo-premiowego. Sy
stem akordowy powinien być stosowany w tych
przypadkach, gdy ilość wykonanej pracy jest wy
mierna w konkretnych jednostkach (na przykład: ha.
kmb, punkt, dcm2), wynagrodzenie pracownika jest

wtedy współmierne do wydajności pracy. System cza
sowo-premiowy natomiast powinien być stosowany
przy pracach, dla których nie można ustalić racjo
nalnych norm pracy. Jeśli w niektórych zakładach
pracy ustalono na przykład normy zakładowe na
czynności, których właściwie normować nie można,
to na te czynności trzeba będzie rozszerzyć system
czasowo-premiowy.

Mgr inż. Paweł Niemczyk
Dyrektor Biura Koordynacji
Robót i Planowania
w Głównym Urzędzie
Geodezji i Kartografii

337

Z prac Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

W dniu 6 kwietnia br. odbyło się w
Kielcach zebranie Zarządu Głównego
SGP. Zebranie otworzył przewodniczą
cy Zarządu Oddziału SGP w Kielcach
kol. F. Banaśkiewicz, który po powi
taniu w serdecznych słowach wszyst
kich przybyłych, przekazał prowadzenie
obrad w ręce przewodniczącego Zarzą
du Głównego SGP kol. St. Pachuty.
Kol. St. Pachuta powitał przybyłych
na zebranie: wiceprezesa GUGiK kol.
K. Wojtowicza, dyrektora Departamen
tu Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rol
nictwa, kol. J. Kłopotowskiego oraz
kol. J. Szymańskiego, któremu z racji
pomyślnej obrony pracy doktorskiej,
złożył gratulacje.
W’ związku z 70 rocznicą urodzin i 40
rocznicą pracy prof. Mikołaja Modryjiskiego — członka korespondenta nasze
go Stowarzyszenia kol. St. Pachuta za
proponował przesłanie życzeń jubilato
wi od Zarządu Głównego SGP. Propo
zycję przyjęto jednogłośnie.
W związku ze śmiercią kol. Leopolda
Zimmera przewodniczący poprosił ze
branych o powstanie i uczczenie mi
nutą ciszy pamięć zmarłego.
Po przyjęciu porządku obrad kol. St.
Pachuta wygłosił krótkie przemówienie,
w którym nawiązał do VII Plenum KC
PZPR i wskazał zadania stojące przed
naszym Stowarzyszeniem. Ponieważ
sprawozdanie z prac Prezydium Zarzą
du Głównego zostało wcześniej rozesła
ne, przewodniczący SGP podał tylko
informacje dotyczące prac Prezydium
ZG z ostatniego okresu. Poniżej podane
jest sprawozdanie za okres od 13.1, do
6.IV.71 r.
Działalność organizacyjna

• Przyjęto na członków zbiorowych:
— Biuro Urządzeń Lasu i Projektów
Leśnictwa — Oddział w Białymstoku
-- Bydgoskie Okręgowe Przedsiębior
stwo Miernicze
— Powiatowe Biura Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w: Mrągowie, Bełżycach,
Łukowie, Żarach, Żaganiu, Działdowie,
Zamościu, Brodnicy i Opocznie.
— Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Go
spodarki Komunalnej w Szczecinie.
• Kol. A. Makowski opracował pro
jekt pomnika-nagrobka byłego prze
wodniczącego Zarządu Głównego SGP,
kol. R. Koronowskiego. Prezydium ZG,
po zapoznaniu się z tym projektem,
przedstawiło go żonie zmarłego z proś
bą o opinię.
• Zatwierdzono skład osobowy Sądu
Konkursowego dla przeprowadzenia
konkursu jakości robót geodezyjnych
w Ministerstwie Gospodarki Komunal
nej. Przewodniczący — kol. W. Płoski,
sekretarz kol. G. Pierścionek, członko
wie: S. Fonfarski, H. Fritz, E. Lukasie
wicz.
• Koledzy z Oddziału Katowickiego
SGP przesłali do Prezydium ZG album
i pismo z propozycją zlokalizowania
„Domu Geodety” w Wiśle.

338

Z ZYCIA OnCMiIZACJI
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• Dnia 8 lutego br. w gmachu NOT
zostało podpisane porozumienie o
współpracy pomiędzy Związkiem Za
wodowym Pracowników Rolnych a
Stowarzyszeniem Geodetów Polskich.
Tekst porozumienia został rozesłany do
oddziałów wojewódzkich SGP dla dal
szego przesłania do kół zakładowych
i terenowych, działających w resorcie
rolnictwa, tekst porozumienia został
także wydrukowany w Przeglądzie Ge
odezyjnym.
• Z NOT otrzymaliśmy pismo anu
lujące poprzednią decyzję o wstrzyma
niu wyjazdów zagranicznych w ramach
wymiany bezdewizowej, dalsze wyjazdy
zagraniczne naszych specjalistów celem
uczestniczenia w konferencjach nauko
wo-technicznych będą się odbywały
według zasad dotychczas obowiązują
cych.
Działalność merytoryczna

21 stycznia 1971 r. odbyło się w War
szawie seminarium pt. „Ocena użytków
rolnych dla celów scaleń gruntów”,
które zorganizowała Sekcja Geodezji
Urządzeniowo-Rolnej. Referat wprowa
dzający do dyskusji opracował i wygło
sił kol. S. Dawidziuk. Obecnych było
około 60 osób.
• Trwają intensywne prace przygo
towawcze do II narady pt. „Geodezja
Miejska”, która odbędzie się w Rado
miu. Będzie ona trwała 2 dni i będzie
połączona z wycieczką na budowę elek
trowni w Kozienicach. Przewodniczą
cym Komitetu Organizacyjnego narady
został kol. St. Napora.
• 26 lutego 1971 r. odbyło się zebra
nie sprawozdawcze członków Sekcji
Geodezji Urzgdzenieniowo-Rolnej, po
łączone z odczytem wygłoszonym przez
kol. Μ. Szymańskiego pt. Geodezyjne
przygotowanie terenów budowlanych
na wsi dla potrzeb budownictwa in
dywidualnego ze szczególnym uwzględ
nieniem strefy zurbanizowanej.
• Sekcja Kartograficzna zorganizo
wała w Warszawie w dniu 17 marca br.
sympozjum poświęcone omówieniu pro
blematyki kartograf iczno-wydawniczej
atlasu statystycznego. Referat przygo
tował i wygłosił kol. H. Cytowski.
• Sekcja Geodezji Miejskiej zorgani
zowała spotkanie członków swej Sek
cji oraz pracowników służby geodezyj
nej resortu MGK z przedstawicielami
Biura VEB Carl Zeiss — Jena, które
odbyło się w Warszawie i poświęcone
nyło informacji i demonstracji najnow
szych instrumentów geodezyjnych tej
firmy.
• Glovzna Komisja Szkolenia wspól
nie z Zarządem Oddziału SGP w Kra
kowie zorganizowała 26 i 27 marca 1971
roku w Krakowie sympozjum dla na
czelnych inżynierów przedsiębiorstw
geodezyjnych.
• 1 kwietnia br. odbyło się w War
szawie sympozjum zorganizowane przez
Sekcję Geodezji Urządzeń Rolnych.

Wygłoszono na nim 7 referatów przy
gotowanych przez pracowników nauko
wych Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej.
® Rozesłano do wszystkich członków
zbiorowych plan imprez krajowych or
ganizowanych przez Stowarzyszenie
Geodetów Polskich w 1971 r.
• Główna Komisja Techniki wystą
piła z propozycją przeniesienia narady
pt. „Szukamy wytwórców drobnego
sprzętu geodezyjnego” z Warszawy do
Poznania i przełożenie na jesień 1971 r.,
na co Prezydium wyraziło zgodę.
• Główna Komisja Regulaminowa
wspólnie z Główną Komisją Szkolenia
rozpatrzyły i zaopiniowały przedsta
wiony przez NOT regulamin korzysta
nia przez SNT z ośrodków doskonale
nia kadr.
• Główna Komisja Techniki i Głów
na Komisja Zawodu opracowały wspól
nie wnioski do projektu nomenklatury
zawodów — specjalności, przesłanego
nam do zaopiniowania przez NOT.
• Biuro Zarządu Głównego SGP ro
zesłało do oddziałów wojewódzkich
SGP regulamin Koła Seniorów Oddzia
łu Warszawskiego SGP, opracowany
przez kolegów — członków tego koła,
z prośbą o wnioski i propozycje roz
ciągnięcia regulaminu na wszystkie ko
ła seniorów działające w naszym Sto
warzyszeniu.
• Od dłuższego już czasu Stowarzy
szenie nasze występowało do Minister
stwa Sprawiedliwości i GUGiK w spra
wie niezawieszania rent biegłym sądo
wym, których zarobek z tego tytułu
przekraczał 750 złotych. Obecnie otrzy
maliśmy pismo z GUGiK z prośbą o
wyznaczenie przedstawiciela do robo
czego omówienia projektu przepisów.
Prezydium delegowało do tych prac
kol. W. Barańskiego.
° Opracowany został regulamin kon
kursu jakości prac scaleniowych w Mi
nisterstwie Rolnictwa i rozesłany do
oddziałów SGP z prośbą o opinię i
wnioski. Otrzymaliśmy szereg uwag,
które w większości zostały wprowadzo
ne do ostatecznej wersji regulaminu.
Powołano sąd konkursowy w składzie:
przewodniczący — prof. inż. W. Federowski, sekretarz — mgr inż. J. Żgierski, członkowie: dr inż. St. Trautsolt,
mgr inż. E. Nowosielski, mgr inż.
J. Niemira.
Współpraca z zagranicą

• Stowarzyszenie Geodetów NRD
zorganizowało w Dreźnie w dniach 20-21.V.1971 r. konferencję naukowo-tech
niczną pt. -„Systemy doskonalenia ka
dry geodezyjnej i kartograficznej w
NRD”. Z ramienia SGP wziął w niej
udział kol. A. Płatek z AGH w Kra
kowie.
• W konferencji pt. „Aktualizacja
pomiarów katastru ziemskiego”, która
odbyła się w Ohrid (Jugosławia), w
dniach 22—24.IV. br. z ramienia SGP
udział wzięli koledzy C. Lipert, Fr. Pi-

luś i W. Kłopociński (w ramach wy
miany bezdewizowej).
• Wystąpiliśmy do NOT o delegowa
nie kol. W. Sztompke do Londynu na
sympozjum jednej z komisji Międzyna
rodowego Towarzystwa Fotogrametry
cznego.
• Wystąpiliśmy do NOT o delego
wanie do Wiesbaden czterech osób na
Kongres FIG — 1971 r. Otrzymaliśmy
odmowę, przesłaliśmy odwołanie od tej
decyzji.
® Stowarzyszenie otrzymało od ko
legów węgierskich propozycję nadania
kol. W. Klopocihskiemu członkowstwa
honorowego Stowarzyszenia Geodetów
Węgierskich. Po rozpatrzeniu tej pro
pozycji przez Prezydium ZG SGP wy
rażono pełną aprobatę tego zamierze
nia.
• Biuro Kongresu FIG rozpisało kon
kurs na oryginalne opracowanie nau
kowe przez młodych geodetów. Warun
ki konkursowe zostały rozesłane do od
działów, a także ogłoszone w Przeglą
dzie Geodezyjnym. Otrzymaliśmy prace
następujących kolegów:
— Dr inż. Μ. Zaka — „Badanie od
kształceń fundamentów wysokich ko
minów przemysłowych”
— Dr inż. H. Kowalskiego — „Teo
dolit kodowy”
— Dr inż. A. Świątkiewicza — „No
we możliwości sporządzenia fotomap
Wielkoskalowych".
Prace te zostały przesłane do Biura
Kongresu FIG.
® Otrzymaliśmy z NOT zawiadomie
nie o przydziale dewiz na wyjazdy za
graniczne. Nasze Stowarzyszenie otrzy
mało:
— na kraje socjalistyczne — 3193 zł
ob.
— na kraje kapitalistyczne — 3021 zł
ob.
*

Działalność Prezydium ZG SGP,
przedstawiona powyżej, została przez
Zarząd Główny zatwierdzona.

*
W związku z odejściem sekretarza
generalnego kol. Henryka Jasińskiego
na emeryturę Zarząd Główny SGP na
zebraniu w Kielcach powołał nowego
sekretarza generalnego w osobie kol.
Jana Kasowicza.

*
Na tym zebraniu Zarząd Główny
SGP powołał zespół, którego zadaniem
będzie analiza gospodarczych zagadnień
służby geodezyjnej. W skład zespołu
weszli koledzy: W. Barański, C. Lipert,
Br. Lipiński, W. Kłopociński, A. Kon
cewicz, E. Mecha, Fr. Piluś, Μ. Szy
mański. Przewodniczącym zespołu wy
brano kol. W. Barańskiego.
T. K.

Środowiskowa narada geodetów
gospodarki komunalnej województwa lubelskiego

W dniach 29 i 30 maja br., staraniem
matyczne instrumenty, narzędzia i me
aktywistów SGP zatrudnionych w jed
tody, które pozwoliły na znaczne pod
nostkach organizacyjnych resortu go wyższenie dokładności i ekonomiczności
spodarki komunalnej odbyła się w Do prac. Przy skomplikowanych oblicze
mu Technika w Lublinie uroczysta na
niach stosowano elektroniczne urządze
rada, której celem było podsumowanie nia liczące. Miarą osiągnięć standardu
5-letniej działalności służby geodezyj prac geodezyjnych są wysokie lokaty
nej w latach 1966—1970 oraz wytycze zajmowane na konkursach jakości ro
nie kierunków dalszej działalności w bót geodezyjnych.
świetle zadań wynikających ze skory
Zgłoszone na te konkursy: ogólno
gowanego planu 5-letniego na lata
polskie i wojewódzkie prace geodezyj
1971—1975.
ne zdobyły ogółem 27 nagród, w tym
Naradę organizował komitet w na
5 pierwszych.
stępującym składzie: przewodniczący
Osiągnięte efekty ekonomiczne cha
kol. J. Tyra, członkowie koledzy J. Boczkowski, A. Macieszczak, F. Dubejko, rakteryzują się prawidłowymi wskaźni
kami tak w zakresie kosztów, wydaj
Z. Asyngier i B. Aleksiejuk.
ności jak i zysku.
Naradę zaszczycili swą obecnością
Rozszerzająca się stale problematyka
zaproszeni goście: mgr inż. B. Lipiń
ski — naczelnik Wydziału Geodezji w zmusza miejską służbę geodezyjną do
Ministerstwie Gospodarki Komunalnej, dostosowania organizacji prac do po
mgr inż. K. Sikorska — starszy radca trzeb gospodarczych, do coraz ściślej
tego Wydziału, mgr inż. W. Ginko — szej kooperacji z Zainteiesowanymi in
przewodniczący OW NOT, radny WRN, stytucjami oraz do ciągłego szkolenia.
przewodniczący Komisji Gospodarki Realizacja bowiem stawianych tej służ
Komunalnej WRN oraz dyrektor Lu bie zadań zależy w dużej mierze od
belskiego OPM, mgr inż. R. Łabęcki — postawy społecznej pracowników i ich
kwalifikacji.
wiceprzewodniczący OW SGP, mgr inż.
Ustalone na lata 1971—1975 nowe,
T. Sadownik — kierownik delegatury
trudne zadania wymagają jeszcze więk
GUGiK w Lublinie.
szej mobilizacji służby geodezyjnej
Obradom przewodniczył mgr E. My Wynikają one z rozszerzonego progra
słowski — kierownik Wydziału Gospo mu budownictwa mieszkaniowego i ko
darki Kiynunalnej i Mieszkaniowej munalnego w miastach, który w sto
PWRN w *Lublinie. Referat zasadniczy sunku do ubiegłej 5-latki wzrasta o
„Podsumowanie
osiągnięć
geodezji 34%. Realizacja zwiększonych zadań
miejskiej województwa lubelskiego w wymagać będzie zwiększenia wydajno
latach ∙1966—1970 oraz środki organi ści pracy, maksymalnego zastosowania
zacyjno-techniczne działalności w la nowoczesnych narzędzi i instrumentów,
tach 1971—1975” wygłosił inż. J. Ty na co w latach 1971—1975 przeznacza
ra — kierownik WBGGK. Drugi refe
się sumę 2,9 min zł. W ślad za tym
rat „Perspektywy geodezji miejskiej musi pójść szeroki program szkolenia
u progu nowej 5-latki 1971—1975” wy kadr dla obsługi elektronicznego sprzę
głosiła mgr inż. K. Sikorska.
tu pomiarowego, obliczeniowego i re
W czasie narady zasłużonym pracow produkcyjnego.
nikom wręczono wyróżnienia i dyplo
W najbliższym czasie zostanie uru
my, przyznane przez MGK i Prezydium chomiona stacja przygotowywania i oWRN w Lublinie.
Pracowywania danych, wyposażona w
W imieniu ZO SGP przemówienie 2 dalekopisy, co umożliwi wszczęcie,
powitalne wygłosił wiceprzewodniczący w kooperacji ze stacjami ETO, prac
związanych z założeniem ewidencji
ZO SGP kol. J. R. Łabęcki.
urządzeń nad- i podziemnych oraz ewi
Z referatu podstawowego wynikało, dencji budynków.
że w woj. lubelskim, w resorcie gospo
darki komunalnej, w ciągu lat 1966—
*
1970, dla wykonania prac geodezyjnych
i kartograficznych uruchomiono środki
W czasie obrad miała miejsce eks
w wysokości 85,7 min złotych. Prace pozycja nowoczesnego sprzętu geode
zaś dotyczyły głównie dokonywania po zyjnego, obliczeniowego i reprodukcyj
miarów, sporządzania map i dokumen nego; przykładów różnych technik wy
tacji geodezyjnych niezbędnych przy konywania map i ich kopii, stosowa
opracowywaniu i realizacji szczegóło nych w WPGGK w Lublinie. Wysta
wych planów zagospodarowania prze wiono między innymi operaty doku
strzennego terenów budownictwa wie mentacji geodezyjnych z opracowania
lo- i jednorodzinnego; geodezyjnej in szczegółowych planów zagospodarowa
wentaryzacji urządzeń pod- i nadziem nia przestrzennego terenów budow
nych; wywłaszczeń, ewidencji grun nictwa jednorodzinnego, w których
tów itp.
projektowanie i obliczenia wykonano
W tym czasie służba geodezyjna w w całości elektroniczną techniką obli
liczbie 204 zatrudnionych inżynierów, czeniową; dokumentacje geodezyjne dla
techników i in. — swoją ofiarną pracą wywłaszczenia nieruchomości wykona
w trudnych warunkach terenowych, ne także za pomocą ETO.
umożliwiła przygotowanie szeregu pil
Przedstawione prace wraz z zademon
nych i ważnych inwestycji. W toku strowaną częścią kartograficzną, wyko
prowadzonych prac w miarę możliwo naną najnowocześniejszymi technikami:
ści stosowano automatyczne i półauto dyfuzji, kserografii i refleksu, odzna
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czały się estetyką i pracyzją wykona
nia.
Duże zainteresowanie budził przy
rząd służący do inwentaryzacji studzie
nek kanalizacyjnych, pozwalający na
wynoszenie punktów podziemnych na
powierzchnię. Prototyp tego przyrządu
wykonano według pomysłu kol. T. Pydo. Wystawiono także nowo zakupiony
kalkulator elektronowy ELKA.
W czasie dyskusji na naradzie głos
zabierali koledzy: R. Łabęcki, A. Macieszczak, B. Miłkowski, T. Sadownik,
Z. Asyngier, Μ. Bork i J. Gąszczyk.
Podsumowania i obszernej wypowie
dzi dokonał kol. B. Lipiński, który
ustosunkował się do wypowiedzi dy
skusyjnych, podkreślił wzrost zadań,
jakie stoją przed służbą geodezyjną
miejską. Wzrost tych zadań nie dotyczy
jedynie wykonawstwa geodezyjnego,
ale także prowadzenia takich spraw w
miastach nie stanowiących powiatów
jak: bieżące wyznaczanie na gruncie
i powykonawcza inwentaryzacja urzą
dzeń nad- i podziemnych budynków,
ich ewidencja, ewidencja gruntów pań
stwa, wykorzystywanie ewidencji grun
tów dla ustalania wysokości opłat adiacenckich, a także wielu innych zagad
nień wynikających z ustawy o gospo
darce terenami. Niedocenianie tych
problemów prowadzi do zaniedbań na
rażających kraj na niepowetowane
straty. To, że geodezja tych miast jest
słaba powoduje załamywanie się wielu
przedsięwzięć gospodarczych i przy
wodzi na myśl trafny przykład słabego
ogniwa w łańcuchu, które decyduje o
jego przerwaniu.
Narada wykazała, że służba geode
zyjna gospodarki komunalnej woj. lu
belskiego jest przygotowana do reali
zacji czekających ją zadań. Wzmocnie
nie i prawidłowe zorganizowanie tej
służby pozwoliło na uregulowanie wielu
spraw technicznych, prawnych i po
rządkowych, a także rozeznanie potrzeb
terenu w zakresie geodezji. Występują
jednak jeszcze duże zaniedbania w
miastach nie stanowiących powiatów,
w których — jak wiadomo — prawi
dłowa realizacja zadań w zakresie bu
downictwa mieszkaniowego i usług w
urządzenia komunalne leży w gestii
jednostek organizacyjnych resortu go
spodarki komunalnej.
Wysiłki Wydziału Gospodarki Komu
nalnej i Mieszkaniowej PWRN w Lu
blinie w celu uregulowania problemu
geodezji w tych miastach zostały czę
ściowo uwieńczone powodzeniem, po
nieważ Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
PWRN oficjalnie uznał konieczność
przekazania resortowi gospodarki ko
munalnej spraw dotyczących ewidencji
gruntów, rozgraniczenia i podziału nie
ruchomości oraz obsługi geodezyjnej.
Ostatecznym podsumowaniem narady
są poniższe wnioski:
1. W celu prawidłowej realizacji za
dań resortu gospodarki komunalnej na
terenie wszystkich miast i osiedli,
MGK powinno nadal dążyć do wypra
cowania takiego modelu organizacyjne
go, w ramach którego służba geodezyj
na tego resortu objęłaby swoją dzia
łalnością także miasta nie stanowiące
powiatów i osiedla.
2. W celu prawidłowej realizacji za
dań gospodarki komunalnej na terenie
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Puław oraz koordynacji prac geodezyj
nych, Wydział Gospodarki Komunalnej
i mieszkaniowej PWRN w Lublinie po
winien nadal czynić starania w kierun
ku utworzenia jednostki geodezyjnej
gospodarki komunalnej.
3. MGK powinno dążyć do wykona
nia układu zbiorowego dla pracowni
ków zatrudnionych w geodezji lub do
rozciągnięcia obowiązującego w przed
siębiorstwach gospodarki komunalnej
układu zbiorowego na przedsiębiorstwa
geodezyjne gospodarki komunalnej
i miejskie pracownie geodezyjne.
4. MGK powinno dążyć do zrewido
wania i znowelizowania systemu pła
cowego w miejskich pracowniach geo
dezyjnych.
5. MGK powinno spowodować opra
cowanie międzyresortowej instrukcji
bhp w zakresie geodezji, a w szczegól
ności geodezji miejskiej lub też opra
cować taką instrukcję we własnym za
kresie.
6. MGK powinno czynić starania ce
lem przyśpieszenia opracowania wyda
nia jednolitego cennika na roboty geo
dezyjne dla jednostek wykonawstwa w
pionie GUGiK oraz MGK lub przystą
pić do opracowania resortowego cenni
ka na miejskie roboty geodezyjne.
7. Celem uregulowania problemu geo
dezyjnej inwentaryzacji urządzeń nadi podziemnych oraz założenia ewidencji
tych urządzeń należy czynić starania
w kierunku przyśpieszenia wydania od
powiednich przepisów na szczeblu cen
tralnym lub wojewódzkim.
8. Jednostki wykonawstwa geodezyj
nego gospodarki komunalnej przyśpie
szą tempo wdrażania nowoczesnych
metod pracy, stosowania bardziej wy
dajnych instrumentów i urządzeń, ze
szczególnym uwzględnieniem ÈTO oraz
nowoczesnych metod reprodukcyjnych.
9. W celu usprawnienia i ujednolice
nia opracowań geodezyjnych niezbęd
nych dla prawidłowej działalności go
spodarki miejskiej wskazane jest opra

cowanie i wydanie odpowiednich in
strukcji w zakresie ewidencji budyn
ków, inwentaryzacji piwnic i podziemi,
inwentaryzacji urządzeń napowietrz
nych oraz problemowych map miej
skich. Wskazane jest opracowanie
wzorcowych map inżynierskich i tema
tycznych obejmujących te zagadnienia.
10. W celu stałego polepszania trybu
załatwiania spraw administracyjnych,
skarg i wniosków ludności służba geo
dezyjna powinna pogłębiać współdzia
łanie z zainteresowanymi organami ad
ministracji i jednostkami gospodarczy
mi.
11. Jednostki służby geodezyjnej po
winny zwrócić większą uwagę na
szkolenie pracowników w zakresie prze
pisów prawa administracyjnego i geo
dezyjnego.
12. Jednostki geodezyjne gospodarki
komunalnej powinny rozwijać w jak
najszerszym zakresie wymianę do
świadczeń oraz rozszerzać tak zwaną
„małą racjonalizację” przez populary
zację tych zagadnień oraz stosowanie
odpowiednich bodźców.
13. Jednostki służby geodezyjnej po
winny systematycznie czynić starania
dla zapewnienia zaopatrzenia w odpo
wiednią ilość nowoczesnego sprzętu
geodezyjnego.
14. Służba geodezyjna powinna w
szerszym niż dotychczas zakresie włą
czać się w tok postępowania związane
go z opracowaniem planów zagospoda
rowania przestrzennego terenów bu
downictwa jednorodzinnego w celu
uniknięcia trudności występujących
przy realizacji tych planów.
15. Służba geodezyjna szczebla po
wiatowego, działająca na terenie miast,
podejmie energiczne kroki w kierunku
zabezpieczenia i ochrony znaków geo
dezyjnych zagrożonych robotami ziem
nymi i budowlanymi.
Inż. Jerzy Tyra

„Dzień pracownika komunalnego"
Stało się już tradycją Wojewódz
kiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
Gospodarki Komunalnej w Warszawie,
że „Dzień Pracownika Komunalnego”
obchodzony jest w Przedsiębiorstwie
w sposób uroczysty, na specjalnie z
tej okazji organizowanej corocznie
akademii, z udziałem wszystkich pra
cowników zarówno biurowych, jak
i pracujących w terenie.
Spotkanie to dla załogi pracującej
cały rok w rozproszeniu na terenie
województwa, jest okazją nie tylko
do kontaktów towarzyskich, ale rów
nież okazją do zapoznania się ze spra
wozdaniem kierownictwa przedsię
biorstwa o wynikach dotychczasowej
pracy i o perspektywach dalszego roz
woju przedsiębiorstwa.
Tegoroczna akademia zorganizowa
na 8 maja, w odświętnie udekorowa
nej sali Świetlicy Biura Projektów
Przemysłu Drzewnego przy ul. Nowo
grodzkiej 29, miała szczególnie uro

czysty charakter, była bowiem okazją
do podsumowania wyników nie tylko
roku 1970 i kończącej się w tym cza
sie kolejnej 5-latki gospodarczej, ale
była również momentem wręczenia za
łodze przedsiębiorstwa zdobytego we
współzawodnictwie
międzyzakłado
wym, kolejno po raz drugi, a w sumie
po raz trzeci, Sztandaru Przechodnie
go Ministra Gospodarki Komunalnej
i Przewodniczącego Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Pracowników
Gospodarki Komunalnej i Przemysłu
Terenowego.
Szczegółowe sprawozdanie z działal
ności przedsiębiorstwa, osiągnięte wy
niki za rok. 1970 i lata 1966—1970 oraz
zadania na przyszłość przedstawił dy
rektor przedsiębiorstwa mgr inż. Mie
czysław Lisek.
Na tle przedstawionego sprawozda
nia bardzo wymowne są wyniki osią
gnięte przez przedsiębiorstwo w czte
rech podstawowych wskaźnikach:

Wykonanie:

1970

produkcji globalnej 104,3%
zatrudnienie ogółem 99,0%
fundusz płac ogółem 103,3%
wydajność na 1 pra
cownika
bezpo
średniej produk
cji — inż. techn. 107,5%

1966—
1970

104,8%
97,8%
102,3%

108,6%

Kształtowanie się podanych wyżej
wskaźników wskazuje na prawidłową
ich korelację nie tylko w jednym ro
ku, ale na przestrzeni całej 5-latki, co
z kolei świadczy, że nie są to osiągnię
cia przypadkowe i jednorazowe, ale że
są one wynikiem harmonijnej pracy
i współpracy całego aktywu przedsię
biorstwa w ustabilizowanych warun
kach techniczno-organizacyjnych.
Aktu przekazania Sztandaru Prze
chodniego dokonali w imieniu kierow
nictwa resortu mgr inż. Stefan Dy
ga — dyrektor Departamentu Techni
ki MGK, a w imieniu ZG ZZPGKiPT
sekretarz tego Zarządu tow. Tadeusz
Fabian.

Poza tym w charakterze zaproszo
nych gości udział w akademii wzięli
przedstawiciele
władz
politycznycli
i
administracyjnych
województwa
oraz przedstawiciele jednostek gospo
darczych.
Po przekazaniu Sztandaru składano
załodze serdeczne gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów w pracy zawodo
wej i powodzenia w życiu osobistym.
Następnie zostały wręczone, przy
znane z okazji „Dnia Pracownika Ko
munalnego” odznaki:
— Przodownika Pracy Socjalistycz
nej
— Zasłużonego Racjonalizatora Pro
dukcji
— Zasłużonego dla Powiatu Prusz
kowskiego.
Odznakę Przodownika Pracy Socja
listycznej otrzymali koledzy: Hiero
nim Cierpikowski, Lech Cywiński,
Zdzisław Mirosz, Kazimierz Lasota,
Zygmunt Wójcik.
Odznakę zasłużonego Racjonalizato
ra Produkcji otrzymali koledzy: Ry
szard Umecki, Seweryn Zawiliński,
Bogdan Smialowski.

Odznakę Zasłużonego dla Powiatu
Pruszkowskiego
otrzymali koledzy:
Ryszard Umecki, Seweryn Zawiliński,
Janusz Sikorki, Irena Pieczyńska.
Dyplom uznania otrzymał kol. Bog
dan Smialowski.
Następnie odczytano listę pracowni
ków awansowanych oraz nagrodzo
nych zarówno z tytułu osiągniętych
wyników we współzawodnictwie we
wnątrzzakładowym, jak i za sumien
ną pracę i wniesiony wkład w roz
wój przedsiębiorstwa.
Część oficjalna uroczystości zakoń
czona została, zgodnie z przyjętym
zwyczajem w przedsiębiorstwie, miłym
dla całej załogi akcentem wyrażenia
uznania i wręczenia pamiątkowych
książek wraz z najlepszymi życzenia
mi tym koleżankom i· kolegom, któ
rym kolejny rok 1971 odmierzył 10 lat
pracy w przedsiębiorstwie.
W godzinach popołudniowych za
proszeni goście wraz z członkami za
łogi spotkali się na wspólnym obiedzle.

Bronisław Bucewicz

Z PRAC GŁÓWNEGO
URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Współdziałanie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
i Ministerstwa Gospodarki Komunalnej
Wraz z rozwojem gospodarczym i
kulturalnym kraju wzrastają zadania
państwowej służby geodezyjnej i kar
tograficznej. Zwiększające się zadania
wyłaniają potrzebę zarówno ściślej
szego i efektywniejszego współdziała
nia wszystkich organów państwowej
służby geodezyjnej i kartograficznej,
jak i okresowych konsultacji w za
kresie metod i form tego współdzia
łania.
Konsultacja taka miała miejsce w
dniu 6 maja br. pomiędzy wicemini
strem gospodarki komunalnej inż.
Μ. Zubelewiczem, któremu podlega
resortowa służba geodezyjna MGK, a
prezesem Głównego Urzędu mgr inż.
B. Szmielewem. Przedmiotem rozmo
wy były problemy wyłaniające się na
styku działania GUGiK jako jednostki
wiodącej w dziedzinie geodezji i kar
tografii, powołanej jednocześnie do za
bezpieczenia potrzeb gospodarczych w
zakresie map i osnów geodezyjnych a
zadaniami służby gospodarki komunal
nej.. W toku tej rozmowy ustalono
między innymi, że:
1) mapy Wielkoskalowe i osnowy
potrzebne służbie resortowej MGK
wykonywać będzie według uzgadnia
nych programów Główny Urząd Geo
dezji i Kartografii,
2) GUGiK prowadzić będzie także
obsługę geodezyjną większych inwe
stycji przemysłowych na terenie miast,

3) wykonywane
i
aktualizowane
okresowo przez GUGiK mapy zasad
nicze udostępniane będą resortowi go
spodarki komunalnej do wykorzysta
nia i rozprowadzenia użytkownikom,
zgodnie z uchwałą nr 161/69 Rady Mi
nistrów z 11 sierpnia 1969 r.
Przyjęto tu, że w wyjątkowych
przypadkach, jeżeli przedsiębiorstwa
GUGiK nie będą w stanie wykonać
lub zaktualizować mapy zasadnicze
lub osnowy dla terenu określonego
miasta, Główny Urząd może zlecić
wykonanie tych robót jednostce wy
konawczej resortu gospodarki komu
nalnej,
4) do głównych zadań natomiast
jednostek geodezyjnych resortu gospo
darki komunalnej, wynikających z
kompetencji rzeczowej i technicznej,
należą:
— bieżąca aktualizacja map wielkoSkalowych,
— przeglądy, konserwacje i uzupeł
nienia znaków w szczegółowych osno
wach geodezyjnych,
— zakładanie i prowadzenie ewi
dencji gruntów i budynków,
— inwentaryzacja urządzeń nad- i
podziemnych, z wyłączeniem terenów
przemysłowych,
— geodezyjne opracowywanie szcze
gółowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
— obsługa geodezyjna budownictwa
komunalnego i mieszkaniowego oraz

gospodarki terenami i innych zadań
resortu gospodarki komunalnej (pro
jektowanie, realizacja itp.),
— wykonywanie reprodukcji karto
graficznej dla celów resortu z wyłą
czeniem map topograficznych i zasad
niczych.
5) resortowa służba gospodarki ko
munalnej sprecyzuje tematykę prac
naukowo-badawczych w celu umożli
wienia Instytutowi Geodezji i Karto
grafii rozszerzenia prac badawczych
na zlecenia jednostek służby resorto
wej MGK. Zakłada się możliwość fi
nansowania niektórych prac nauko
wo-badawczych z tego programu przez
GUGiK w przypadkach, w których za
chodzi możliwość szerszego wykorzy
stania wyników badań przez inne
organa państwowej służby geodezyj
nej i kartograficznej,
6) wprowadza się zasadę uzgadnia
nia ze strony Ministerstwa Gospodar
ki Komunalnej z Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii zakupów doty
czących kosztownego sprzętu geode
zyjnego, kartograficznego i elektro
nicznego.
W trakcie rozmowy ustalono rów
nież potrzebę uregulowania płac w
miejskich pracowniach geodezyjnych,
przy tym Prezes GUGiK poprze stara
nia resortu gospodarki komunalnej w
tej sprawie.
Kolejnym tematem uzgodnień bę
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dzie, przygotowywany przez resort go
spodarki komunalnej, projekt dotyczą
cy organizacji resortowej służby geo
dezyjnej.
Z przeprowadzonej rozmowy sporzą
dzona została notatka podpisana przez

wiceministra MGK Μ. Zubelewicza i
prezesa GUGiK B. Szmielewa.
Ministerstwo Gospodarki Komunal
nej zobowiązało się powiadomić do
dnia 30 czerwca br. nadzorowane
przez siebie jednostki resortowej służ

by o wynikach powyższej rozmowy,
przekazując tym jednostkom wytycz
ne określające szczegółowo zakres dzia
łania służby geodezyjnej resortu i za
sady współdziałania z GUGiK.
J. S

Nowe zadania Instytutu Geodezji i Kartografii — rozwój fotogrametrii
dla celów nietopograficznych
Rozwój gospodarczy kraju stwarza
konieczność i wyłania coraz szersze
możliwości wykorzystywania przede
wszystkim fotogrametrycznych zdjęć
lotniczych, fotointerpretacji tych zdjęć
i współczesnych metod informatyki dla
celów naukowo-badawczych i postępu
techniczno-ekonomicznego w całej go
spodarce narodowej.
Mamy od dawna opanowaną techni
kę wykonywania zdjęć lotniczych, któ
re wykorzystywane są z powodzeniem
do produkcji map w dowolnych ska
lach. Z bogatego zasobu informacji ob
fotografowanych na zdjęciach lotni
czych część tylko wykorzystywana jest
w procesie produkcji wspomnianych
wyżej map. Duża część tych informacji
może być natomiast wykorzystywana z
pożytkiem dla specjalnych prac nau
kowo-badawczych,
poszukiwawczych,
planowania przestrzennego, rozwiązy
wania konkretnych zadań planistycz
nych i projektowych.
Metody fotogrametryczne i fotointerpretacyjne umożliwiają też rozwiązy
wanie tak istotnych zagadnień, jak re
jestrowanie, inwentaryzowanie,. progno
zowanie ilościowych i jakościowych
zmian powierzchni terenu, stosunków
wodnych, szaty roślinnej itp. zjawisk
występujących w procesie przemysło
wej działalności człowieka i wpływu
tej działalności na środowisko.
Podjęte już zostały w kraju próby
pełniejszego wykorzystania techniki fo
togrametrycznej i fotointerpretacyjnej
dla celów nietopograficznych. Rozwią
zano ostatnio problem dokonywania
zdjęć lotniczych małych obszarów i w
dużych skalach przy użyciu helikopte
rów, uzyskując poważne efekty eko
nomiczne i stwarzając możliwość do
konywania specjalnych nalotów nad
badane obszary dla okresowej rejestra
cji obserwowanych i badanych zjawisk
gospodarczych i środowiskowych i
zmian zachodzących w terenie.
Instytut Geodezji i Kartografii już
od pewnego czasu kontynuuje prace w
tym kierunku. Wymienić tu można
przykładowo badania w zakresie ochro
ny środowiska Legnicko-Glogowskiego
Okręgu Miedziowego oraz badania od
kształceń terenów obszaru górniczego
w rejonie Wieliczki.
Prace te mają na celu sporządzenie
prognoz w zakresie bezpiecznej eks
ploatacji zbiornika osadów poflotacyj
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nych w Gilowie na terenach zagłębia
miedziowego oraz śledzenie i prognozo
wanie szkodliwego oddziaływania eks
ploatacji górniczej na otaczające śro
dowisko naturalne w rejonie Wieliczki.
W wyniku współpracy IGiK-u z zainte
resowanymi jednostkami gospodarczy
mi uzyskują one wnikliwe, wszech
stronne i obiektywne informacje w
stosunkowo krótkim czasie, dzięki
oparciu tych informacji o zdjęcia lot
nicze i ich fotointerpretację.
Doświadczenia obecne wskazują na
konieczność podjęcia metodycznych ba
dań nad rozszerzeniem i uspraw
nieniem tej dziedziny działalności In
stytutu i specjalistycznych przedsię
biorstw
geodezyjno-kartograficznych,
podległych GUGiK.
Problemem podstawowym staje się
też skoordynowanie tych badań w ska
li kraju i stworzenie warunków dla
szybszego wdrażania nowych rozwią
zań technologicznych w praktyce.
Problemy powyższe były przedmio
tem rozmów przeprowadzonych pomię
dzy przewodniczącym Komitetu Nauki
i Techniki prof, dr inż. Janem Kacz
markiem a prezesem Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii mgr inż. Bory
sem Szmielewem. W trakcie rozmów,
które miały miejsce w kwietniu 1971 r.,
ustalono co następuje:
— w celu zharmonizowania wysił
ków wszystkich specjalistów i ośrod
ków badawczych w dziedzinie wyko
rzystania fotogrametrii dla zadań nie
topograficznych należy powołać w Pol
sce placówkę wiodącą w skali kraju,
której zadaniem będzie inicjowanie
i koordynowanie tych prac naukowo-badawczych;
— ustalono, że funkcja ta powierzo
na zostanie Instytutowi Geodezji i Kar
tografii;
— prace nad rozwojem fotogrametrii
dla celów nietopograficznych obejmo
wać będą dwa podstawowe kierunki:
a) doskonalenie metod i środków te
chnicznych fotogrametrii lotniczej i na
ziemnej,
b) rozwijanie jak najszerszej współ
pracy z różnymi działami gospodarki
narodowej, której celem będzie upow
szechnianie i rozszerzanie dziedzin za
stosowania fotogrametrii i fotointerpre
tacji w pracach badawczych i gospo
darczych;
— za priorytetowe zadania na naj
bliższe lata uznano wstępnie:

a) problemy związane z górnictwem
głębinowym i odkrywkowym, jak na
przykład rejestrowanie i analizowanie
zmian powierzchniowych zachodzących
na znacznych obszarach eksploatacyj
nych, zmian zachodzących w kształto
waniu się zapadlisk i deformacji tere
nów przy różnych technikach wydo
bywczych, itp.
b) badania stopnia i rozmiarów naru
szania równowagi naturalnego środo
wiska w otoczeniu zakładów przemy
słowych,
c) zadania powiązane z rozwojem go
spodarki rolnej i leśnej, jak na przy
kład śledzenie zmian stosunków wod
nych, poziomu i zasięgu wód grunto
wych, inwentaryzacji katastrofalnych
skutków i zasięgu powodzi, stopnia zaraszania i zamulania zbiorników wod
nych, efektywności oczyszczania wód
na drodze obserwacji zasięgu zanie
czyszczeń, określanie przepływu wód,
szlamów, kontroli działania systemów
melioracyjnych itp.;
— konieczne jest również usprawnie
nie informatyki w oparciu o nowo
czesne środki przetwarzania danych,
usprawniające i przyśpieszające do
kładność opracowań interpretacyjnych.

*
Zadania powyższe wymagać będą
rozwoju nie tylko istniejącej techniki
i środków technicznych, lecz także pod
jęcia badań w takich kierunkach jak
Stereometria holograficzna, zastosowa
nie fotogrametrii kolorowej oraz zasto
sowanie fotografii w pasmach niewi
dzialnych, zależnie od potrzeb zasto
sowania i badanego zagadnienia.
W chwili obecnej trwają prace zwią
zane z przygotowaniem aktu norma
tywnego, regulującego zakres i formy
działania Instytutu Geodezji i Karto
grafii w dziedzinie inicjowania, koor
dynowania i rozwiązywania nowych
technologii fotogrametrycznych i fotoInterpretacyjnych, służących celom nietopograficznym.
Równolegle do działalności Instytutu
tworzone będą w przedsiębiorstwach
GUGiK odpowiednie pracownie specja
lizujące się w nowych zadaniach opar
tych w dużym stopniu na fotointerpre
tacji zdjęć lotniczych i naziemnych.
J. S.

*CE+ EB - BD - DA = r

więc
rctgy/2 + rctg/J/2 — rctg∕}∕2 — r ctga/2 = r

ponieważ

po skróceniu
ɑtg y/2 = ctg a/2 + 1

CE = rctgy/2
AD = rctgy/2

ponieważ

EB = BD = r c.tga/2

ctga/2 = ) 3

więc

Rozwiązanie zadania nr 93

Ctgy/2 = 1 + ] 3

Dalszy tok obliczeń nie sprawia trud
ności.
W wyniku losowania nagrodę głów
ną od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w postaci wydawnictwa „Zarys
historii organizacji społecznych Geo
detów Polskich otrzymał kolega Zy
gmunt Radominski z Wroclawda.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, w wyniku lo
sowania otrzymali koleżanki i kole
dzy: Danuta Badurek z Olsztyna,
Agnieszka Łakoma z Oleśnicy, Zbig
niew Zagłoba z Prudnika, Stanisław
Kostyra z Warszawy i Wiktor Pietrułan ze Szczecina.
St. J. T.

Rozwiązanie zadania nr 93 nadesła
ły 22 osoby. Prawidłowa odpowiedź
jest następująca:
γ = 40o12'28"

β = 70o47'32"
Niemal wszyscy rozwiązali zadanie
następującym — łatwym sposobem.

Zgodnie z warunkami zadania:
α—6 = r

przy czym
a ≈ CE+EB

b=BD+DA

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 93 NADESŁALI

Paweł Bednarz (Kozienice), Jan Gadomski
(Olsztyn), Witold Kuckiewicz (Warszawa),
Stefan Tylinski (Pustelnik koło Warszawy),
Kamil Kasprzycki (Bielsko-Biała), Danuta
Badurek (Olsztyn), Ryszard Szostek (Wro
cław), Edmund Musiał (Radomsko), Jan

Starek (Wrocław), Henryk Liberek (Jaro
cin Poznański), Agnieszka Łakoma (Oleśni
ca), Andrzej Stanoszek (Opole), Zygmunt
Radomiński (Wrocław), Zbigniew Zagłoba
(Prudnik), Stanisław Kostyra (Warszawa),
Wiktor Pietrulan (Szczecin), Ryszard Sob-

kowiak
(Poznań),
Krystyna Turzynska
(Wrocław), Grzegorz Krawczyk (Szczecin).
Saturnin Zygmunt (Bytom), Zbigniew Sanigórski (Wrocław), Rzeszowskie OPM —
Grupa Wykonawcza w Machowie (Rze
szów).

NAGRODA

Zadanie nr 98

Z nieruchomości A wydzielić dział
kę B o powierzchni IOCO m2 w taki
sposób, aby punkt P mieścił się na li
nii 2—4, a nowe granice działki były
prostopadłe do ulic.

OOPJ

00/9

Obliczyć odcinki yi, y¡, ɪi, æs-

Zadanie nadesłał kol. Florian Politowski z Koła — woj. poznańskie.

Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 10 listopada 1971 roku.

000/
OOPO

Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci wydawnictw’ „Zarys
historii organizacji Społecznych Geode
tów Polskich” — 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.
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poi SKiEGO TOWARZYSTWAi Fotogrametrycznegoi

EDWARD KUJAWSKI, MIECZYSŁAW NIEPOKÖLCZYCKI
Warszawa

Badania dokładności metod fotogrametrycznych
w zagadnieniach pomiarów inżynierskich
Budowę coraz to bardziej monumentalnych konstrukcji,
wprowadzanie dużych elementów prefabrykowanych, zwięk
szające się wymagania odnoszące się do tolerancji budow
lanych oraz rozszerzone funkcje eksploatacyjne nowych
obiektów, stawiają przed budowniczymi potrzebę zwiększo
nej precyzji ich wykonania i kontroli. Skomplikowane za
leżności współdziałania elementów konstrukcji przy jedno
czesnym zwiększeniu ich rozmiarów, powodują konieczność
obejmowania coraz to większych przestrzeni jednolitym po
miarem. Celem takiego pomiaru jest określenie wzajemne
go położenia poszczególnych części konstrukcji oraz zmian,
jakie mogą nastąpić w trakcie jej eksploatacji.
Klasyczne metody tych pomiarów oparte na doświad
czeniu i sposobach stosowanych w geodezji, napotykają na
coraz to większe trudności, ustępując tempem rozwoju pro
blemom, jakie stworzyły nowe technologie i konstrukcje
budowlane. Niewątpliwie wymagania dokładnościowe kon
struktorów mogą być zrealizowane przy stosowaniu kla
sycznych sposobów pomiaru przemieszczeń, lecz wzrastająca
liczba koniecznych do przebadania punktów na danej kon
strukcji rośnie w ogromnym tempie, co przy doprowa
dzonej już do perfekcji technice pomiaru powoduje, że czas
jego wykonywania i pracochłonność opracowania wyników
stają się w sumie zbyt powolne i mało ekonomiczne.
Także zwiększenie rentowności fabryk, uzyskiwane przez
skracanie czasu postoju urządzeń powoduje, że liczba punk
tów możliwych do przebadania maleje, jeśli się weźmie pod
uwagę te same metody pomiaru oraz jeśli nie ma to wpły
nąć na obniżenie dokładności uzyskiwanych rezultatów.
Innym elementem stwarzającym trudności przy wykony
waniu pomiarów są ciężkie warunki mikroklimatyczne na
terenach zakładów przemysłowych, a szczególnie na tere
nach hut, gdzie pomiary przemieszczeń znajdują coraz to
szersze zastosowanie.
Ostatnią wreszcie cechą, która odnosi się do konstrukcji
będących w ciągłym ruchu, jest całkowita niemal niemoż
liwość przeprowadzenia pomiaru zmian metodami klasycz
nej geodezji. Gdyby nawet istniała możliwość chwilowego
zatrzymania obiektu w bezruchu, to grupa ludzi wykonują
cych pomiar byłaby zbyt liczna.
Wszystkie wymienione tu przyczyny powodują, że tak
geodeci jak i inżynierowie innych specjalności poszukują
nowych sposobów i narzędzi, które mogłyby coraz to lepiej
spełniać swe zadanie, dając pełniejsze odpowiedzi na coraz
to nowe problemy techniczne. Jednym z narzędzi, które —
jak się wydaje — może usunąć wiele mankamentów nurtu
jących odkształceniowców, jest fotogrametria. Mija bowiem
okres, gdy pomiary fotogrametryczne kojarzyły się tylko
z wykonywaniem map drobnoskalowych ze zdjęć lotniczych.
Renesans fotogrametrii naziemnej tak jedno- jak i dwuobrazowej, udoskonalone przyrządy i materiały fotograficz
ne powodują, że w fachowej literaturze coraz częściej poja
wiają się opracowania mówiące o wkraczaniu tej dziedzi
ny do grupy pomiarów inżynieryjno-budowlanych. Główna
wada tej metody, jaką stanowiła dokładność wyznaczenia
obserwowanych wielkości, wydaje się być skutecznie prze
zwyciężana, a uzyskiwane obecnie wartości przemawiają za
możliwością zaprezentowania tego sposobu ogółowi inży
nierów zajmujących się pomiarami geodezyjnymi w bu
downictwie.
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Przeprowadzając próbę oceny przydatności metod foto
grametrycznych w procesie pomiaru konstrukcji inżynier
skich, postaramy się pokrótce omówić zalety ogólne, na
wiązując je do trudności wymienionych we wstępie arty
kułu oraz przedstawić uzyskiwane rezultaty przeprowadzo
nych badań modelowych. Prace badawcze obejmujące te
zagadnienia wykonano w Katedrze Fotogrametrii Politech
niki Warszawskiej w latach 1964—1970.
Do niewątpliwych zalet stawiających metody fotograme
tryczne w czołowej grupie stosowanych rozwiązań należy
szybkość przeprowadzenia pomiaru w terenie. Zaleta ta,
choć wydaje się być bezsprzeczna, wymaga bliższego omó
wienia. O ile bowiem „zaobserwowanie” obiektu wiąże się
tylko z czasem wykonania zdjęcia i wymiany klisz, to przy
gotowanie osnowy zapewniającej możliwość opracowania
oraz uzyskanie warunków właściwego oświetlenia obiektu
stwarzać może większe trudności niż to miałoby miejsce
przy opracowaniu czysto geodezyjnym. Pomijając jednak
niemożliwość założenia takiej osnowy, która byłaby po
trzebna do opracowania kameralnego, można stwierdzić, że
skoro prace przygotowawcze wykonuje się na kilka dni
przed pomiarem to sumaryczna korzyść czasowa jest nie
wątpliwa. Istotną natomiast wadą, szczególnie przy wyko
nywaniu pomiarów podczas próbnych obciążeń, jest nie
możliwość natychmiastowego, choćby prowizorycznego po
dania wyniku.
Drugą cechą przemawiającą za stosowaniem fotograme
trycznych metod wyznaczania przemieszczeń punktów jest
możliwość objęcia pomiarem w jednym momencie czaso
wym większej ilości punktów. Praktycznie rzecz biorąc,
każdy punkt, jaki się Odfotografuje na kliszy może być pod
dany pomiarowi. Oczywistą jest jednak sprawa, że spe
cjalnie sygnalizowane punkty będą gwarantować wyższej
dokładność uzyskiwanych rezultatów. Rozszerzenie jednak
ilości badanych punktów już po wykonaniu „pomiarów’
jest jedynie możliwe przy opracowaniach fotogrametrycz
nych, gdyż w klasycznych metodach geodezyjnych rozsze
rzenie ilości punktów badanych będzie się wiązać z ponow
nym wyjazdem w teren, a co za tym idzie z wykonywa
niem pomiaru innego stanu badanego obiektu.
Rozpatrując obie metody pomiaru z punktu widzenia
pracochłonności opracowań kameralnych należy stwierdzić,
że w przypadku możliwości wykorzystania do opracowań
sposobów mechanicznych, na przykład autografów, czas
wykonania zadania wydatnie się skraca.
Rozwiązania takie, choć obarczone będą dodatkowymi
błędami instrumentalnymi, mogą w wielu przypadkach speł
niać narzucone tolerancje.
Do następnej grupy zalet zaliczyć należy możliwość wy
konania dobrego pomiaru w warunkach silnych drgań
atmosfery. Przeprowadzone w Katedrze Fotogrametrii ba
dania wpływów refrakcyjnych na zniekształcenia obrazu na
kliszach wykazały, że dobierając odpowiednio mało czułe
emulsje można uzyskać ostre obrazy punktów w sytuacjach,
w których obserwacje przez lunety instrumentów geodezyj
nych byłyby praktycznie niemożliwe.
Stwierdzenie tej cechy ma ogromne znaczenie przy wy
konywaniu pomiarów w pobliżu wielkich pieców oraz nad

urządzeniami wydzielającymi wysokie temperatury. Zaleta
ta nie odnosi się jednak do normalnych wpływów refrak
cyjnych powodujących załamywanie się promieni w atmo
sferze, co z kolei powoduje zmiany ogólnego obrazu foto
grafowanego obiektu.
Inną wreszcie cechą stanowiącą zaletę metod fotogra
metrycznych jest szybkość wykonywania samych „obser
wacji”. Istnieje bowiem możliwość rejestrowania stanu
obiektu nawet podczas jego ruchu. Cecha ta, przy wzrasta
jącym ciągle znaczeniu wykorzystania maszyn przez skra
canie ich postoju, ma często decydujące znaczenie przy
wyborze metody obserwacji. Nawet pomiary obiektów, któ
rych badanie powinno się odbyć w momencie bezruchu by
wają, przecież niewykonywalne drogą obserwacji geoodezyjnych, a szczególnie wówczas, gdy czas tego bezruchu trzeba
ograniczyć do kilku minut.
Wszystkie przytoczone tu rozumowania spowodowały —
jak wyżej wspomniano — ogromne zainteresowanie wśród
wykonujących pomiary, przy czym opracowania zostały
rozszerzone o możliwości zastosowania wszelkich aparatów
fotograficznych i kamer filmowych włącznie z możliwościa
mi wykorzystania teleobiektywów.
Włączając się do prac i ogólnej dyskusji nad zastosowa
niem fotogrametrycznych metod pomiarów w pracach in
żynierskich, przystąpiono w Katedrze Fotogrametrii Poli
techniki Warszawskiej, już od roku 1964, do modelowych
badań nad zależnościami decydującymi o dokładnościach
i praktyczności tych metod, a tym samym o ich przydat
ności. Optymizm niektórych autorów i to nie tylko krajo
wych, jak też uwagi krytyczne innych, nakazywały poszu
kiwanie własnych koncepcji rozwiązań, które wraz z publi
kowanymi przez fachową literaturę przykładami, dopro
wadziłyby do ustalenia właściwych wniosków.
Program prac podzielono na następujące etapy:
1. Analiza aktualnie dostępnych instrumentów z punktu
widzenia ich przydatności w szerokim tego słowa znacze
niu, oraz możliwości zmian konstrukcyjnych, prowadzących
do podniesienia ich klasy.
2. Analiza istniejących metod pomiaru, opracowanie
i sprawdzenie nowych koncepcji pomiarowych na przykła
dach badań na modelach.
3. Wdrożenie uzyskiwanych pozytywnych rezultatów do
bezpośredniej produkcji.
W ramach pierwszego etapu prac przeprowadzono szcze
gółową analizę dostępnej w naszych pracowniach kamery
PHOTOTHEO 19/1318, produkcji Zeissa. Stwierdzono, że
dla uzyskania wyższych dokładności określania współrzęd
nych iłowych, niezbędne jest przeprowadzenie zmian kon
strukcyjnych polegających na nieznacznym, ale istotnym
retuszu kaset na klisze oraz na ścięciu zewnętrznej części
korpusu stożka kamery. Przeprowadzenie tej korekty było
niezbędne, gdyż fototeodolit ten, produkowany jako in
strument przede wszystkim dla prac topograficznych, nie
spełniał warunków stawianych przez budownictwo. Zabiegi
te przeprowadzone na trzech przebadanych egzemplarzach,
spowodowały zwiększenie dokładności wyznaczenia współ
rzędnych tłowych na kliszy, średnio trzykrotnie.
Dalsze prowadzone prace, należące do tego etapu doty
czą skonstruowania podwójnej kamery, stanowiącej sztyw
ny układ składający się z dwóch fototeodolitów współpra
cujących ściśle ze sobą. Konstrukcję tę zaprojektowano na
podstawie wstępnej analizy możliwości wykorzystania ta
kiego przyrządu w pomiarach odkształceń, w oparciu o po
wstałą geometrię zaprojektowanego zestawu. Także w fazie
realizacji jest projekt przekonstruowania podzespołu stereoautografu, umożliwiający kreślenie planów przy ciągłym
prowadzeniu znaczka pomiarowego w przestrzeni XYZ.
Zmiany te przez wyeliminowanie trudności występujących
obecnie w obserwacji powinny przyczynić się do zwięk
szenia dokładności samego opracowania mechanicznego.
W ramach drugiego etapu badań przeprowadzono analizę
metod i dokładności uzyskiwanych przekonstruowaną ka
merą PHOTOTHEO 19/1318 dla zdjęć wykonywanych na
płytach szklanych TOl produkcji ORWO. Badania prze
prowadzono na dwóch modelach. W tym celu przystąpiono
do opracowania odpowiednich sygnałów wraz z projektem
ich rozstawienia w polu doświadczalnym. Powstały poligon
(rozpatrywać będziemy najpierw pierwszy) składał się

z 15 punktów o wyznaczonych współrzędnych przestrzen
nych oraz ze 100 punktów zasygnalizowanych, których po
łożenia były wyznaczane jedynie metodą fotogrametryczną.
Projekt wyznaczenia współrzędnych 15 punktów przewidy
wał zastosowanie metod geodezyjnych pozwalających na
uzyskanie średnich błędów współrzędnych poniżej ± 1 mm.
Uzyskane z analizy dokładności wynosiły:
mx = mγ = mz

= ± 0,8 mm

Dla przeprowadzenia analiz fotogrametrycznych wykonano
trzy Stereogramy modelu ze stałej bazy o przypadku nor
malnym. Stosunek bazowy wynosił 1: 5, przy czym punkty
znajdowały się w odległościach od 35 m do 42 m. Do dal
szych rozważań przyjęto skalę zdjęć równą 1 :200.
Pierwszy cykl badań obejmował określenie dokładności
pomiaru współrzędnych tłowych i paralaks na Stekometrze.
Sredni błąd typowego spostrzeżenia, obliczony z różnic
obserwacji wykonanych parami dla 100 punktów na każ
dym Stereogramie oddzielnie, obliczony według wzoru:

poda je tablica 1.
Tablica 1
Stereogram I

m'x

Stereogram II Stereogram III

±3.5
±2,7
±1,8

m,y
m'p

±3,0
±2,5
±2,2

±3,2
±2,5
±2,0

Średnio

Wartości
błędów w mikronach

±3,2
±2,6
±2,0

Zważywszy, że skala zdjęć wynosiła około 1 : 200 obliczono,
że dla opisanych warunków wpływ błędów obserwacji na
wyznaczenie współrzędnych terenowych wynosi odpowied
nio:
mxobs = ± 0,6 mm;

myθbg = ± 1,5 mm;

m,obf = ± 0,4 mm

Drugi cykl badań objął wyznaczenie dokładności określenia
współrzędnych z punktu widzenia wpływów kamery, klisz,
eliminowania elementów orientacji zewnętrznej i we
wnętrznej z wyjątkiem wpływów dystorsji. W opracowa
niach tych wpływy dystorsji bądź to usuwano drogą ra
chunkową, bądź też eliminowano na różnicach współrzęd
nych.
Pierwsza grupa badań przeprowadzona została na stereogramach wykonanych ze stałej bazy przy zapewnieniu
niezmienności położenia spodarek fototeodolitów. Z trzech
Stereogramow określono współrzędne przestrzenne 100 punk
tów, wykonując jednocześnie transformację ich na jedna
kowy układ nazwany fotogrametrycznym.
Po obliczeniu średnich wartości współrzędnych z trzech
Stereogramow oraz błędów pozornych poszczególnych współ
rzędnych, obliczono dla każdego Stereogramu zgodnie z wzo
rem

wartości średnich błędów mx, mv i mz.
Uzyskane wyniki wraz ze średnią wartością ze wszyst
kich stereogramów podaje tablica 2.
Tablica

2
Stereogram I

7∏χ
Zrty

±0,9
±1.4
±0,5

Stereogram II Stereogram III
±1.0
±2,4
±0,6

±1.4
±2,3
±0,6

średnio m¿
±1.1
±2,0
±0,6

j

Wartości
błędów w miIimetrach

bła błędy podane w tablicy 2 składają się następujące
czynniki:
— wpływy obserwacji na Stekometrze τnobs oraz
podane wyżej elementy fotogrametryczne pomiaru —
nazwijmy je τnt0t∙

Wpływ dystorsji został tu wyeliminowany ze względu na
liczenie różnic między współrzędnymi a obliczoną z nich
średnią.
Na podstawie powyższego możemy napisać:

skąd wpływ na poszczególne współrzędne wynosi odpo
wiednio:
m-fθζ = ± 0,4 mm

myfot = + 1,3 mm

Druga grupa badań wykorzystywała współrzędne geodezyj
ne wyznaczone dla 15 punktów modelu. Po przetransformowaniu współrzędnych fotogrametrycznych tych punktów
na układ geodezyjny, obliczono średnie błędy na podstawie
różnic uznanych praktycznie za błędy prawdziwe. Wartości
tych błędów obliczono zgodnie z wzorem:
mśr = ±

rɛɛ]
n

Tablica 3
Średnio mj

Stereogram II Stereogram III
±2,4
±2,4
±3,0

±2,4
±3,7
±3,5

±2,0
±2,0
±2,8

mX
TTly

±2,3
±2,7
±3,1

Wartości
błędów w miIimetrach

Należy zaznaczyć, że z wartości współrzędnych fotogra
metrycznych usunięto rachunkowo wpływy dystorsji. Przy
jęcie jednak bezbłędności układu geodezyjnego spowodo
wało przypisanie tych wielkości współrzędnym fotograme
trycznym. Należy także zwrócić uwagę na interpretację
przypadkowości tych błędów. Uznać bowiem należy, iz
mimo, że współrzędne obliczone z danego Stereogramu
obarczone są odpowiadającymi temu Stereogramowi błędami
systematycznymi, to biorąc średnie ze Stereogramu, war
tości te odpowiadać będą przypadkowemu zakresowi ich
zmienności.
Obliczając na podstawie tablicy 3 średnie błędy Tnfot
otrzymujemy odpowiednio:
m∣eod — m⅛s

mfot = ±

t = ± 2,1 mm

raγfot = ± 2,1 mm

mifot = ± ɜ`ɑ mm

Trzecia grupa badań polegała na wyznaczeniu średnich
błędów współrzędnych fotogrametrycznych w stosunku do
współrzędnych wyznaczonych metodą geodezyjną, jeśli
przed wykonaniem każdorazowej pary zdjęć następowało
ponowne poziomowanie i orientowanie fototeodolitu. Ba
danie przeprowadzono na innym modelu, który składał się
z dodatkowych punktów położonych w pobliżu geodezyj
nych, mających stanowić imitację przemieszczeń. Średnie
błędy współrzędnych geodezyjnych wyniosły dla tej sieci:
mx ~ mγ ~

m. or 1,5 mm

Wielkości przemieszczeń określano z dokładnością ± 0,3 mm.
Opracowanie fotogrametryczne przeprowadzono dla czte
rech Stereogramow. Wyniki podano w tablicy 4.
Tablica 4

Stereogram
I
7rtχ

ITly
m*
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±5,6.
±4,0
4-2,2

Stereogram
ɪɪ

±5,9
±3,5
±2,6

Stereogram
III

±2,6
±3,5
±4,3

3,7

mm

my —

± 2,8 nun

ni. =

i

Jz 3,4 mm

mfot = ± j/m? — Uigeod- m⅛s

co daje odpowiednio:
niχfot =≡ ± 3,3 mm

myfot = ± 2,1 min

mxfot = ± 3,0 mm

Wykorzystując dodatkowe punkty imitujące przesunięcia
określono wartości tych przesunięć na podstawie współ
rzędnych fotogrametrycznych ze wszystkich kombinacji par
stereogramów. Wartości uzyskanych przesunięć, ze względu
na bliskość położeń punktów (do 5 cm) można uznać za
pozbawione wpływów dystorsji. Średnie błędy tych prze
sunięć dla danej kombinacji, obliczone z 36 odległości wy
niosły odpowiednio:

kombinacje stereogramów

podąno w tablicy 3.

Stereogram I

mx = ±

Korzystając z tych ostatnich wartości, można obliczyć m"i0t
zgodnie z wzorem:

Mfot = ± ∖' m∖ ~~ mobs

mχfot = + θ>9 mm

Średnie błędy współrzędnych pozbawione wpływów dy
storsji wynosiły odpowiednio:

Stcreogram
IV

±6,0
±4,1
±4,9

Średnio
±5,4
±3,8
±3,7

∣
Wartości
błędów
I wɪniliI meI trach

ma

I — II
I — III
I-IV
II — III
II — IV
III — IV
średnio

±3,1
± 3,9
± 4,0
± 2,6
± 3,0
± 4,4
±3,5

mm
mm
mm
mrn
mm
mm
mm

Obliczając z tych wartości błąd τnf0t przy założeniu, że
błąd położenia punktu scharakteryzowany jest promieniem
kuli obliczonym z wzoru:
mp = ± }/mi + my+ mJ

natomiast błąd odległości między dwoma punktami wzór eu»:

md = ± )/mɪɪ + m≈2
otrzymamy:
"Lubs = ± 2,3 mm

skąd

m'j'ot =

Jz 2,6 mm

Analizując przeprowadzone badania należy stwierdzić, że
uzyskane dokładności stanowią realne wartości. Zachowa
nie tego samego rzędu ich wielkości świadczy bowiem o nieprzypadkowości ich wysokiej — jak na dotychczasowe
osiągnięcia fotogrametrii — precyzji.
Można zatem w zakończeniu śmiało stwierdzić, a w po
równaniu z istniejącymi tablicami tolerancji budowlanych
zapewnić, że dla sporej grupy prac inżynierskich, w tym»
pomiarów odkształceniowych, metody fotogrametryczne po
winny znaleźć zastosowanie. Potwierdzenie tego stanowią
prace w ramach trzeciego etapu, to jest etapu wdrożenia
metod fotogrametrycznych do prac bezpośredniej produkcji.
W ramach tego etapu opracowano i przekazano do reali
zacji sposoby pomiaru inwentaryzacyjnego suwnic bramo
wych i półportalowych wraz z ich jezdnią podsuwnicową.
Opis sposobu pomiaru i opracowania zawarty zostanie w
części, opracowywanej przez Politechnikę Gliwicką instruk
cji pomiarowej dotyczącej suwnic. Praca ta wykonana zo
stała na zlecenie Biura Projektów Hutnictwa w Gliwicach.
Uzyskane wyniki pomiaru konkretnych obiektów z opi
sem metod i uzyskanych dokładności, oraz oddzielne opra
cowanie dotyczące fotogrametrii jednoobrazowej, stanowić
będą dalszy cykl, rozpoczętej niniejszym artykułem, pu
blikacji.
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KARTeCRAFICZNY
Kazimierz Gawinowski
Puławy

Materiały kartograficzne wykorzystywane w toku scalenia
lub wymiany gruntów w powiecie Pulawy
Scalenie i wymiana gruntów, to podstawowe zagadnienie
z geodezji urządzeń rolnych. Na szerszą skalę prace w tym
zakresie podjęte zostały przez jednostki wykonawstwa geo
dezyjnego od roku 1968, to jest po uchwaleniu przez Sejm
nowej ustawy w dniu 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wy
mianie gruntów.
Wiadomo, że jednym z podstawowych warunków racjo
nalnego wykorzystania ziemi dla potrzeb produkcji rolni
czej jest właściwe ukształtowanie gospodarstw rolnych,
a w nich poszczególnych pól. Gospodarstwo rolne składa
jące się z wielkiej liczby drobnych działek rozrzuconych
na dużej przestrzeni, w znacznej odległości jedna od dru
giej, położonych daleko od siedliska, nie ma możliwości
zastosowania nowoczesnych metod gospodarowania. W go
spodarstwie, gdzie jest racjonalnie uformowany rozłóg grun
tów, są możliwości stosowania różnego rodzaju maszyn
rolniczych, skracających czas wykonania prac polowych.
Łatwiejsze jest systematyczne nawożenie pól, mechanicz
na walka z chwastami i szkodnikami. Możliwe się staje
wprowadzenie płodozmianów o prawidłowo dobranym asor
tymencie roślin uprawnych. Wydatnie zmniejszają się czas
i nakłady na transport Wewnatrzgospodarczy.
Obejmowanie scalaniem większego obszaru pozwala nie
tylko na likwidację uciążliwej szachownicy, w której znaj
dują się grunty, ale także na likwidację szachownicy ze
wnętrznej, którą tworzą wzajemnie grunty należące do
kilku wsi. Pozwala to na złączenie w większe obszary grun
tów Państwowego Funduszu Ziemi, właściwą lokalizację
gruntów innych jednostek gospodarki uspołecznionej, na
przykład gruntów PGR, spółdzielni produkcyjnych, kółek
rolniczych itp.
W toku scalenia realizowane są plany zagospodarowania
przestrzennego przez podział terenów na działki o określo
nym przeznaczeniu, między innymi pod inwestycje użytecz
ności publicznej, budownictwo zagrodowe, nowe drogi.
We właściwej organizacji rolniczej przestrzeni produkcyj
nej należy widzieć poważne rezerwy na drodze do dalszej
coraz pełniejszej intensyfikacji produkcji rolnej. Rezerwy
te daje scalenie lub wymiana gruntów, gdyż pozwala:
— poprawić strukturę przestrzenną całej masy gospo
darstw indywidualnych,
— poprawić rozłogi gospodarstw wielkoobszarowych,
— skoncentrować opuszczoną i źle zagospodarowaną zie
mię oraz przekazać ją w ręce tych, którzy potrafią ją wła
ściwie wykorzystać.
Obecnie obowiązująca ustawa o scalaniu i wymianie
gruntów przewiduje znaczne uproszczenie procedury for
malno-prawnej. Dzięki wykorzystaniu materiałów ewiden
cji gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i gotowych
podkładów mapowych, staje się realne przeprowadzenie
scalenia w ciągu jednego roku gospodarczego, co pozwala
na uniknięcie ujemnych skutków gospodarczych spowodo
wanych przewlekłością procedury.
Opieranie się jednak na materiałach ewidencji gruntów
zmniejsza szanse dogłębnego poznania przez geodetę obiektu
jego pracy oraz środowiska wiejskiego i jego socjologicznej
złożoności. Luka ta ma być wypełniona przez znaczne roz
winięcie studiów terenowych, określanych jako założenia
gospodarczo-przestrzenne do projektu scalenia.
Na podstawie doświadczeń ze scalenia 7 wsi o łącznym
obszarze około 3000 ha w powiecie Puławy i na przykładzie

scalanej obecnie wsi Janowiec (powierzchnia 1,2 tys. ha)
zostanie przedstawiony zasób materiałów kartograficznych
wykorzystywanych do scalenia i sporządzanych z jego wy
ników.
W dalszej analizie tematu pominięte zostanie omówienie
zasad dotyczących formalno-prawnej strony postępowania
scaleniowego.
Podstawową dokumentacją wyjściową dla prac scalenio
wych jest aktualny operat ewidencji gruntów. Uaktualnie
nie dokumentów tych, dotyczy wprowadzenia zmian odno
śnie do własności lub samoistnego posiadania gruntów, ich
użytkowania, klasyfikacji gleboznawczej i sytuacji tereno
wej.
Jako materiał wyjściowy do dalszych prac przygotować
należy:
1. Mapę w skali 1 : 10 000 (lub zbliżonej) obejmującą ca
ły obszar scalenia. Mapę tę sporządza się na jednym arku
szu z istniejącej mapy ewidencji gruntów lub z innych
map. Mapa ta posłuży do:
a) wykonywania różnych prac studialnych,
b) opracowania założeń gospodarczo-przestrzennych do
projektu scalenia łącznie z jego koncepcją.
Z uwagi na pomocniczy charakter tej mapy wykonuje
się ją oraz powiela na dowolnym podłożu kartograficznym.
Najczęściej jest ona wykonywana na kalce technicznej
przez Spantografowanie mapy ewidencji gruntów i powiele
nie metodą kopii Ozalidowej.
2. Mapę w skali 1 : 5000, która będzie służyła jako pierworys projektu scalenia. Sporządza się ją w układzie obrę
bowym, na arkuszach o formacie Al na trwałym i stabil
nym podłożu kartograficznym.
Prace studialne polegają na graficznym i liczbowym uję
ciu istniejącego stanu z dziedziny gospodarczej na obsza
rze scalenia oraz przedstawieniu warunków przyrodniczych.
I tak wykonuje się:
1. Studium stanu władania na podstawie mapy ewidencji
gruntów i rejestrów.
2. Studium glebowe na podstawie mapy klasyfikacji
gruntów, gdzie łączy się klasy bonitacyjne w grupy, na
przykład rolę klasy I z rolą klasy II, rolę klasy IIIa z rolą
klasy IIIb, itd.
Nie jest to słuszne, ponieważ w obrębie jednej klasy
bonitacyjnej jako wskaźnika ogólnej wartości gleby w od
niesieniu do wszystkich roślin uprawnych, mogą być gleby
o różnej przydatności rolniczej. Słuszniejsze jest zamiast
studium glebowego pełne wykorzystanie mapy glebowo-rolniczej w przypadku jeśli obszar scalenia ma pokrycie
taką mapą. Dotychczas na obiektach scalanych w powie
cie Puławy mapy glebowo-rolnicze nie były wykorzystywa
ne ze względu na ich brak. Są jednak możliwości wykona
nia tych map przez Pracownię Kartografii Gleb Woje
wódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Lublinie
na tereny planowane do scaleń w pierwszej kolejności
i z tego należałoby skorzystać.
3. Studium uzbrojenia i zainwestowania terenu przed
stawiające istniejący układ dróg i stopień ich urządzenia,
wodocieki, tereny zabudowane, linie energoelektryczne i in
ne urządzenia techniczne, trwałe plantacje, na przykład
chmielniki, sady, tereny wyłączone ze scalenia.
4. Studium hypsometryczne w przypadku, gdy na obsza
rze scalenia występują tereny o spadkach przekraczają-
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cych 6o∕o. Studium to wykonuje się na mapie w skali
1 :10 000 na podstawie mapy topograficznej w skali 1 : 25 000,
przenosząc na przykład metodą siatki kwadratów rzeźbę
terenu. Jest to niezgodne z zasadami sporządzania map,
a poza tym błąd położenia warstwicy na mapie w ten spo
sób otrzymanej jest tak znaczny, że dyskwalifikuje jej
praktyczne wykorzystanie do projektowania. Należałoby
w przypadkach koniecznych dla celów scaleniowych doko
nać pomiaru wysokościowego, co pozwoliłoby na właściwe
projektowanie układów działek rolnych.
Na mapie studium hypsometrycznego należałoby zazna
czać także obszarjr zagrożone erozją, wąwozy — jeśli ta
kie występują.
5. Do materiałów kartograficznych zaliczyć należy także
uzgodnione miejscowe plany zagospodarowania przestrzen
nego lub projekty wyznaczenia terenów budowlanych, opra
cowywane przez organa planowania przestrzennego jako
projekty na mapach w skalach 1 :5000 i większych. Inne
materiały z charakterystyką warunków naturalnych, ekonomiczno-gospodarczych, demografią, a wchodzące w skład
założeń do projektu scalenia, sporządzone są w formie
opisowej i tabelarycznej zestawień.
Reasumując — zasadniczym elementem założeń jest opra
cowana koncepcja scalenia, przedstawiona na mapie w skali
1 : 10 000 lub 1 :5000, uwzględniająca projektowany układ
granic poszczególnych obrębów, przybliżoną lokalizację
gruntów jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidual
nej, lokalizację terenów budowlanych, projektowaną sieć
komunikacyjną, orientacyjny podział na kompleksy projek
towe z kierunkami projektowania.
Założenia gospodarcze — przestrzenne po przeprowadze
niu wszelkich odpowiednich uzgodnień z zainteresowanymi
jednostkami i po ich zatwierdzeniu, są wykorzystywane
przez geodetę — wykonawcę scalenia jako źródło informacji
o terenie i jako ogólny plan scalenia. Geodeta — wyko
nawca nie jest zmuszony tak — jak to miało miejsce do
tychczas — podejmować jednoosobowo próby rozwiązania
podstawowych dla projektu scalenia, szerzej potraktowa
nych zagadnień gospodarczych, ma je bowiem kompleksowo
przeanalizowane z ostatecznymi wnioskami.
Zasadniczym dokumentem kartograficznym, wykonywa
nym w toku scalenia są pierworysy: scalenia gruntów w
skali 1:5000 i podziału terenów budowlanych w skali
1 : 2000 lub 1 :1000.
Pierworys scalenia gruntów — jak już wspomniano —
stanowi podkład wykonany na korektostacie jako repro
dukcja mapy ewidencji gruntów w postaci Cyjanokopii (ko
pii błękitnej) lub azokopii (z zastosowaniem emulsji dwuazoniowej).
Mapa ewidencji gruntów jest mapą pochodną zasadni
czej mapy sytuacyjnej, wykonanej w oparciu o zdjęcia lot
nicze lub materiały z pomiarów bezpośrednich i jej przy
datność określa się w zależności od następujących cech:
— wartości technicznej,
— aktualności pod względem treści,
— dokumentalności.
Na wartość techniczną mapy (jej dokładność) składa się:
technika prac pomiarowych i kartograficznych przy jej
sporządzaniu, technika reprodukcji i jakość podłoża karto
graficznego.
Miarą dokładności podkładu stanowiącego pierworys
scalenia będzie więc średni błąd położenia tych samych,
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zidentyfikowanych punktów sytuacyjnych na mapie i w te
renie.
Badania tego błędu można przeprowadzić w oparciu
o kontrolny pomiar odcinków zidentyfikowanych na mapie
i w terenie lub kameralnie wykorzystując szkice połowę
i zarysy pomiarowe, jeśli dysponuje się dokumentacją po
miarową. Otrzymane wyniki średnich błędów położenia
punktów porównawczych z wartościami podanymi w in
strukcjach technicznych dają odpowiedź na pytanie, czy
istniejącą mapę ewidencji gruntów charakteryzuje do
stateczna wartość techniczna, a jeśli tak, to mapa ta może
stanowić podkład geodezyjnj' dla celów projektowych.
Uaktualnienie podkładu geodezyjnego dla celów scale
niowych nastąpi zawsze w wyniku pomiaru uzupełniające
go, obejmującego pomiar stwierdzonych zmian w użytkach
gruntowych, zmienionych lub nowych dróg i rowów.
O dokumentalności mapy informuje umieszczona na niej
klauzula dotycząca: wykonawcy, podstawowych norm, w
oparciu o które ją sporządzono i o przeprowadzonej kon
troli. Jest to ważne z uwagi na skutki prawne i co jedno
cześnie ułatwia opracowanie metryki mapy poscaleniowej.
Na powyższych zasadach wykonane zostały pierworysy sca
lenia obiektów scalonych w powiecie Puławy.
Pierworys obiektu Janowiec, sporządzony zostanie w od
mienny sposób z tego względu, że są na ten teren doku
menty z pomiaru bezpośredniego.
Na przygotowanym podkładzie możliwe jest już technicz
ne rozwiązanie projektu scalenia, którego ostateczną treść
stanowią:
— niezmienniki projektowe (granice użytków, adoptowa
ny układ komunikacyjny, wodocieki),
— nowy podział gruntów,
— nowe drogi,
— kontury szacunkowe,
— opisy.
Opracowanie terenów budowlanych następuje z zacho
waniem przepisów obowiązujących w tym zakresie i in
strukcji technicznej.
Pierworysy w skali 1 :2000 lub 1 : 1000 wykonuje się na
podstawie materiałów z nowego pomiaru, a podział tych
terenów — zgodnie z projektem opracowanym przez wła
dze planowania przestrzennego.
Po zakończeniu scalenia należy wykonać nowy operat
ewidencji gruntów składający się z nowej mapy ewiden
cyjnej i rejestrów. Mapa ta jest odrysem z pierworysu
scalenia, wykonana na materiale przeźroczystym (astralon),
uzupełniona o treść gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Oprócz wymienionych materiałów kartograficznych jako
zasadniczych, w składnicach powiatowych biur geodezji
i urządzeń rolnych, znajdują się inne różnorodne mapy wy
konane w różnych okresach czasu i różną techniką. Niekie
dy zachodzi potrzeba ich wykorzystania, lecz poważnym
utrudnieniem w tym względzie, są luki w przepisach nor
matywnych określających zasady oceny przydatności tych
materiałów. Należałoby ocenę zasobu kartograficznego pro
wadzić w oparciu o jednolite przepisy normatywne, których
brak. Powolność oceny jaka jest obecnie powoduje dalsze
zróżnicowanie technicznej użyteczności już istniejących
i powstających dokumentów geodezyjnych.
Plany prac w zakresie scaleń i wymian gruntów, aktuali
zacji ewidencji gruntów i innych usług geodezyjnych dla
potrzeb rolnictwa ciągle rosną.

JÓZEF BABICZ
Warszawa
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ZPiAC ZAKŁADU RACHUNKU WYRÓWNAWCZEGO I OBLICZEŃ GEODEZYJNYCH
jerzy

Gazdzicki

Nowy Koordynatograf automatyczny Instytutu Geodezji i Kartografii
1. Wstęp. W roku 1967 zbudowano w Zakładzie Rachunku Wyrównawczego i Obliczeń Geo
dezyjnych, przy współpracy Działu MeChaniczno-Konstrukcyjnego Instytutu, pierwszy polski koor
dynatograf automatyczny KART 1 [1], Koordynatograf ten zastosowano z powodzeniem do wyko
nania szeregu prac badawczych i produkcyjnych, głownie dla potrzeb geodezyjnych i geologicz
nych [4], uzyskując cenne doświadczenia zarówno od strony konstrukcyjnej, jak też od strony
praktycznego stosowania automatyzacji w procesach graficznego przedstawiania wyników kompute
rowych obliczeń. Uwzględniając uzyskane doświadczenia lodjęto budowę nowego, ulepszonego
koordynatografu KART 2.
Budowę KART 2 ukończono w IV kwartale 1970 r. w Zakładzie
Rachunku
Wyrównawczego
i Obliczeń Geodezyjnych, przy czym niektóre podzespoły zostały wykonane przez Dział Mechanicz
no-Konstrukcyjny IGiK, Centralę Maszyn Biurowych i Wojskową Akademię Techniczną. Opracowanie
konstrukcji KART 2 pod względem elektronicznym dokonane zostało przez pracownika Zakładu
mgr inż. R. Podgórskiego.

2. Przeznaczenie. Automat KART 2 jest uniwer
salnym urządzeniem przeznaczonym do zautomatyzowane
go przetwarzania informacji występujących nie tylko w
postaci cyfrowej, ale i graficznej. Może on być wykorzy
stywany w dwóch zasadniczych procesach:
1) przetwarzania informacji, stanowiących treść map, pla
nów i rysunków, z postaci graficznej na cyfrową, dogodną
do dalszego przetwarzania komputerem,
2) przetwarzania informacji, uzyskanych jako wynik pra
cy komputerem, z postaci cyfrowej na graficzną.
W pierwszym z tych procesów KART 2 drukuje i perfo
ruje na taśmie współrzędne x,y dowolnych punktów obser
wowanych na rysunku przez odpowiedni układ optyczny,
natomiast w drugim z nich KART 2 nanosi punkty, kreśli
lub rytuje na podstawie informacji wprowadzanych przy
użyciu taśmy perforowanej lub bezpośrednio przez klawia
turę dalekopisu.
3. Konstrukcja. KART2 składa się z (rys. 1): 1) jed
nostki sterującej, 2) koordynatografu precyzyjnego z ukła
dami napędowymi, 3) i uniwersalną głowicą nastawczo-kreślącą, 4) urządzeń wejściowo-wyjściowych, 5) przystaw
ki operacyjnej z klawiaturą cyfrową, 6) urządzenia nastawczego.
Jednostka sterująca zawiera 3 panele obejmujące zasila
cze napięć stabilizowanych i !destabilizowanych oraz
12 płatów z modułami magnetyczno-tranzy stopowymi
UEL 15 tworzącymi układy licząco-sterujące.
Zastosowano koordynatograf precyzyjny firmy Zeiss
o formacie 800 mm X 800 mm. Koordynatograf ten wypo
sażony jest w układ napędowy z dwoma silnikami kroko
wymi oraz zespół elektronicznych komutatorów. Na rucho
mym wózku koordynatografu umieszczona jest uniwersalna
głowica nastawczo-kreśląca o następującym Wymiennyrn
wyposażeniu:
— prosty układ optyczny z krzyżem nitek i lupą,
— zwierciadlany układ optyczny,
— układ optyczny rzutujący obserwowany fragment ry
sunku na matówkę,
— sterowana elektromagnetycznie tuleja do obsadzania
igieł oraz narzędzi kreślących lub rytujących.
Urządzeniami wejściowo-wyjściowymi KART 2 są:
— typowy dalekopis telekomunikacyjny z czytnikiem
i perforatorem taśmy o szybkości 7 znaków/sek,
— czytnik taśmy perforowanej o szybkości 20 znaków/sek.
Dalekopis może być również wykorzystywany jako auto
nomicznie działające urządzenie do przygotowania danych
i perforacji wyników komputera.
Przystawka operacyjna wykorzystywana jest wyłącznie
w procesie rejestracji. Zawiera ona klawisz START powo
dujący automatyczne drukowanie i perforowanie współ-

Rys. 1

rzędnych oraz szereg klawiszy stosowanych przy ręcznej
perforacji numerów i oznaczeń punktów.
Urządzenie nastawcze służy do sterowania przesuwem
głowicy przy prowadzeniu jej po opracowywanym materia
le graficznym. Operator steruje przesuwem odpowiednio
naciskając dwa przełączniki uchylne włączające napęd
silników krokowych.
Maksymalna szybkość przesuwu głowicy wynosi ok.
20 mm/sek w procesie nanoszenia i około 10 mm/sek w pro
cesie rejestracji.
4. Zasada działania. Konstrukcja KART 2 na
skutek zastosowania silników krokowych pozwala na do
konywanie przesuwów głowicy nastawczo-kreślącej wzdłuż
osi x oraz y o odcinki równe wielokrotnościom przyjętej
jednostki długości. Zależnie od położenia przełącznika jed
nostka ta może być równa 0,05 mm lub 0,1 mm.
W procesie nanoszenia lub kreślenia praca automatu po
lega na:
a) wprowadzeniu do liczników rewersyjnych Lx, Ly war
tości przyrostów Ax, Ay określających wielkość i kierunek
przesunięcia głowicy nastawczo-kreślącej; przyrosty te wy
raża się w jednostkach 0,05 mm lub 0,1 mm,
b) dokonywaniu przesunięć głowicy w kierunkach okreś
lonych znakami przyrostów, przy czym po wykonaniu prze
sunięcia o jednostkę długości wzdłuż danej osi, wartość
bezwzględna przyrostu umieszczonego w odpowiednim licz
niku zostaje zmniejszona o 1; przesunięcia wykonywane są
aż do wyzerowania obydwóch liczników.
Zależnie od położenia odpowiedniego przycisku rozróżnia
się dwa rodzaje pracy automatu przy nanoszeniu lub' kreś
leniu. W trakcie pracy automatycznej uruchamia się auto
matycznie czytnik, który odczytuje w odpowiednim mo
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mencie fragment taśmy zawierający kolejną parę przyro
stów współrzędnych. Natomiast w trakcie pracy krokowej
uruchomienie czytnika dla wczytania kolejnej pary przy
rostów dokonywane jest po naciśnięciu przycisku START
na stoliku urządzeń wejściowo-wyjściowych.
W procesie rejestracji współrzędnych operator posługu
jąc się urządzeniem nastawczym przesuwa głowicę do od
powiedniego punktu i naciska klawisz START przystawki
operacyjnej, co powoduje wydrukowanie i Wyperforowanie
zawartości liczników rewersyjnych Lx, Lu.
Przy przesunięciu głowicy o jednostkę długości w dodat
nim kierunku osi x do zawartości licznika Lx dodawana
jest liczba +1, przy przesunięciu w kierunku ujemnym —
liczba —1. Analogicznie modyfikowana jest w czasie prze
suwania głowicy zawartość licznika Ly. Zależnie od poło
żenia odpowiedniego przycisku mogą być w ten sposób re
jestrowane:
a) przyrosty współrzędnych Jx, ∆y pomiędzy kolejnymi
punktami o położeniach zarejestrowanych klawiszem
START przystawki operacyjnej,
b) współrzędne x, y w układzie, któregb początek został
określony przez wpisanie przy użyciu klawiatury dalekopi
su wartości współrzędnych XoVo punktu wybranego gło
wicą nastawczo-kreślącą.

prostych o podanej orientacji względem układu współrzęd
nych (2].
Poza wymienionymi znakami stosuje się następujące:
/ — znak powodujący zatrzymanie czytnika,
? — znak unieważniający rozpoczęty zapis instrukcji,
: — znak sygnalizujący, że zapisywane następującą da
lej instrukcją wartości Jx = x0, ∆y = y0 mają być
wprowadzone do liczników rewersyjnych (bez wy
konania przesunięcia).
6. Postać informacji wyjściowych. W pro
cesie rejestracji KART 2 po naciśnięciu klawisza START
przystawki operacyjnej drukuje i perforuje informacje w
następującej postaci:
a) w przypadku rejestracji współrzędnych x, y
= x Zk y Zk
b) w przypadku rejestracji przyrostów współrzędnych
Jx, Jy
= Jx Zk Jy Zk
Wartości współrzędnych i przyrostów współrzędnych
wyprowadzane są jako liczby czterocyfrowe. Po wyp⅛aniu
informacji dotyczących jednego punktu następuje automa
tyczne przejście do nowego wiersza (odskok, wysuw).
Znak Zk kończący zapis współrzędnych lub przyrostów
może być kropką, przecinkiem lub dwukropkiem zależnie
od położenia odpowiedniego
przełącznika.
Postać informacji wyjścio
wych określana jest dodatko
wo czterema przyciskami po
wodującymi odpowiednio:
— pomijanie znaku =,
— pomijanie znaku + przed
liczbami dodatnimi,
— pomijanie odskoku i wy
suwu,

5. Programowanie
KART
2. Programowanie
kreślenia lub też nanoszenia zbioru punktów polega na
zapisaniu ciągu instrukcji postaci:
Zp Jx zk Jy Zk
Znaczenie zastosowanych symboli objaśnione jest poniżej.
Zp — Znak początkowy określający rodzaj czynności
jaką ma wykonać głowica przed przesunię
ciem. Rozróżnia się 3 rodzaje znaków począt
kowych:
= — opuszczenie i podniesienie narzędzia
(wykonywane jest odkłucie, a w trakcie
przesuwu narzędzie jest uniesione nad
powierzchnię papieru),
0 — opuszczenie narzędzia (w trakcie prze
suwu następuje kreślenie),
□ — pozostawienie narzędzia bez zmiany.
W kodzie telegraficznym nr 2 znakowi B od
powiada litera H, zaś znakowi D — litera F,
Jx, Jy — wartości przyrostów określające wielkość oraz
kierunek przesunięcia i wyrażone w jednost
kach 0,05 mm lub 0,1 mm. Znak plus może
być pomijany. Zakłada się, że bezwzględne
wartości przyrostów są mniejsze od IO4 (1 m
przy jednostce 0,1 mm i 0,5 m przy jednostce
0,05 mm),
Zk — znak kończący zapis przyrostu Jx lub Jy.
Istnieją 2 znaki kończące:
. — zakończenie przyrostu kropką oznacza, że
przesunięcie odpowiadające wartości tego
przyrostu ma być wykonywane zgodnie
z przyjętą jednostką (0,05 mm lub 0,1 mm),
t — zakończenie przyrostu przecinkiem ozna
cza, że przesunięcie odpowiadające war
tości tego przyrostu ma być wykonywane
przy jednostce zmniejszonej do połowy
(0,025 mm lub 0,05 mm).
Pojedyncza instrukcja powoduje zatem wykonanie na
początku jednej z trzech wymienionych czynności narzę
dzia oraz późniejsze przesunięcie tego narzędzia do poło
żenia określanego przyrostami Jx, Jy. W przypadku kreś
lenia przyjęty system sterowania umożliwia wykreślanie
odcinków: a) równoległych do osi układu, b) nachylonych
do osi pod kątem ±45°, c) nachylonych do osi pod kątem
±arc tg 1/2, co przedstawia rysunek 2.
Kreślenie dowolnych linii dokonywane jest przez zapro
gramowaną na komputerze aproksymację odcinkami linii

— pomijanie początkowych nieznaczących zer.
7. Przykłady programowania. 1. Wykreślenie
przedstawionego na rysunku 3 trójkąta prostokątnego
0 boku AB = BC -■ 100 mm przy jednostce 0,1 mm może
być wykonane programem:
0 0.1000.
kreślenie AB
□ 1000.0.
„
BC
□ —1000.—1000.
„
CA
2. Kolejne naniesienie (odkłucie) wierzchołków ABC tego
trójkąta łącznie z kontrolnym powrotem do punktu A do
konuje się programem:
= 0.1000.
= 1000.0.
= —1000,—1000.
3. Dane są punkty A (1981, 310), B (1961, 375) 0 współ
rzędnych wyrażonych w jednostce 0,1 mm. Przy założeniu,
że igła znajduje się nad punktem A, odkłucie tego punktu
i przejście do punktu B dokonywane jest instrukcją:
= —20.65.
4. Wykreślenie odcinka AB 0 przyrostach Jx = 100,
Jy = 200 dokonywane jest instrukcją:
0 200,200.
5. Program kreślenia rysunku 4 obejmuje 60 instrukcji.
Czas kreślenia przy wymiarach 45 mm X 45 mm wynosi
ok. 2,5 minuty.
8. Dotychczasowe zastosowanie KART 2.
W czasie początkowej, półrocznej eksploatacji KART 2
zastosowano do:
— rejestrowania treści map i kreślenia profilów podłuż
nych terenu w procesie wstępnego projektowania linii ko
lejowej,
— rytowania precyzyjnych testów optycznych dla po
trzeb PZO,
— sporządzania morskich map radionawigacyjnych,
— nanoszenia punktów osnowy i punktów sytuacyjnych
map Wielkoskalowych,
— rejestrowania współrzędnych punktów map dla ce
lów scaleniowych.
Uzyskane wyniki są pozytywne zarówno pod względem
technicznym, jak i ekonomicznym, wskazując na pilną po
trzebę rozwoju automatyzacji opracowań graficznych w
Polsce.
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UKD 528 281
MICHNICKA a., WÔDKIEWICZ a. — Determination of
Changes in Geographical Latitude from Observation of
a Bright Pair of Stars by Talcotfs Method beyond the
Local Meridians. — Przegląd Geodezyjny No 8/1971.—
The authors determined the changes in geographical latitude by
Talcotfs method, achieving a very high accuracy. The results
confirm the theoretical analysis concerning the accuracy of this
method.

UKD 622.1:528
TROJANOWSKI K. — Periodical Survey of Orogen Shaft
and of the Surface during Exploitatioh of a Coal Seam of
a Shaft Pillar. — Przegląd Geodezyjny No 8/1971.—

•

In Polish Coal Mining sale exploitation of coal in protecting
pillars has been going on for a long time. — Lately we have
started exploitation of coal in shaft pillars. Resources of coal in
those pilars amount to approximately 2 miliard tons.

UKD 528.489:624
NIEBYLSKI j,, BIELAK a. — Geodetical Net In View of
Their Permanence and Their Use for Building Purposes. —

Przegląd Geodezyjny No 8/1971.—

The authors are of the opinion that geodetical nets in the form
of regular squares and rectangles need too much work and give
no advantages as equivalent of long period of time and high
cost of work. Nets, in form of polygonal traverse round the
perimeter of the building area, are much more economical.

UKD 528.063.4
PISARCZYK D. — Projecting of Balancing Planes. Part I. —
Przegląd Geodezyjny No 8/1971.—
Transport of large masses of earth is neeessat,y to change the
land relief into a plane. The most economic solution is to balance
the amount of the dug-out earth with the amount in thé formed
banks. The author describes the principles of projecting such
balancing planes in most typical conditions and gives examples
in figures.

UKD 528.482
BRYS H., BIELECKI J. — Method of Indirect Measurement
of the Opening of a Dilatation Fissure. — Przegląd Geode
zyjny No 8/1971.—
The measurement of dilatation fissures of big constructions by
physical methods is possible in case of easy accès to this part
of the construction Using a dostance meter BRT-006. We may
measure the fissure by an indirect method, keeping the required
accuracy mt, ≤ 0,1 mm.

UKD 528.022.62
DZIERŻĘGA a. — Definition of the Gyroazimuth by
Method of Transit. — Przegląd Geodezyjny No 8/1971. —
The author describes the so called method of transit, which
makes possible the precise determination of the resting position
of a rotating gyroscope. The described method assures the accura
cy below 50cc, and is not tiring for the surveydr.

UKD 333.013.6.
MOŚCICKI B. — Basic Information on Restrictions Concer
ning the Division of Farm - Holdings. Przegląd Geodezyjny
No. 8/1971.
The right of succession plays an important part in the process
of breaking up holdings. The author presents the regulations
which restrict this division of farms. They Intend to stop the
formation of farms of no more than two hectares, unable to be
economically self-dependent units.

Przeglqd przepisów prawa
Zarządzenie nr 39 Prezesa Centralnego Urzędu Geologii
z dnia 1.X.1970 r. — zmieniające zarządzenie nr 66 z dnia
27 listopada 1964 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia
łania służby geodezyjnej w resorcie GUG. (Dz. Urz. GUGiK
9/70-33)

Do zarządzenia zostały dołączone jako załącznik nr 1
i nr 2 schematy: ramowej organizacji służby geodezyjnej
w Centralnym Urzędzie Geologii oraz ramowej organizacji
wewnętrznej służby geodezyjnej w przedsiębiorstwach (pod
ległych GUG). W departamencie Techniki CUG działa
„Główny Geodeta” resortu, który koordynuje i nadzoruje
działalność resortowej służby geodezyjnej. W poszczegól
nych przedsiębiorstwach tworzy się działy lub sekcje geo
dezyjne podległe zastępcy dyrektora do spraw geologii lub
głównemu geologowi przedsiębiorstwa. Załącznik nr 3 sta
nowi „ramowy zakres czynności i odpowiedzialności po
szczególnych stanowisk w komórkach geodezyjnych.
Pismo okólne nr 4 Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii z dnia 22 grudnia 1970 r. w sprawie zasad przekwa
lifikowania niektórych przedmiotów ze środków trwałych
do przedmiotów nietrwałych w przedsiębiorstwach podleg
łych GUGiK (Dz. Urz. GUGiK — 9/70 — 32)
Zarządzenie nr 24 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii z dnia 31 Iipca 1970 r. w sprawie instrukcji
do opracowania projektów planów na rok 1971 w zakresie
geodezji i kartografii (Dz. Urz. GUGiK — 7/70 —■ 26)

Zarządzenie zostało wydane w porozumieniu z Komisją
Planowania przy Radzie Ministrów, na podstawie § 1,
ust. 26 Instrukcji do opracowania projektów planów na
rok 1971 w zakresie budownictwa, stanowiącej załącznik
nr 3 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania
przy Radzie Ministrów w sprawie instrukcji do opracowa
nia projektów planów na 1971 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 Iipca 1966 r.
w sprawie ustalenia stanowisk i uposażenia pracowników
rad narodowych (Dz. U. — 30/66 — 180, zmiana Dz. U. —

10/71 — 106)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r.
w sprawie wykonywania ustawy o postępowaniu egzeku
cyjnym w administracji (Dz. U. — 45/66 — 279, zmiana

Dz. U. — 8/71 — 92)

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
ogłoszona została w Dz. U. — 24/66 — 151
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r.
w sprawie obsadzania i zmian na stanowiskach pracowni
czych w radach narodowych oraz w przedsiębiorstwach, za
kładach i instytucjach podporządkowanych radom narodo

wym (Dz. U. — 7/70 — 58)

Zarządzenie nr 152 Ministra rolnictwa z dnia 12 sierpnia
1965 r. (G. Μ. org. — 023/M — 18) w sprawie organizacji
oraz zakresu działania wojewódzkich i powiatowych biur
geodezji i urządzeń rolnych (niepublikowane, zmiany za

rządzenie nr 75 z dnia 3 Iipca 1967 r. (G. Μ. org.'— 023/M —
20) oraz zarządzenie nr 146 z dnia 29 Iipca 1968 r. (G. Μ.
org. — 023/M — 26)

Instrukcja ministra rolnictwa z dnia 3 Iipca 1968 r.
w sprawie organizacji i metod pracy w zakresie spraw
<∣sobowych w jednostkach organizacyjnych resortu rol
nictwa (Dz. Urz. Μ. R. — 9/68 — 62)

Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

INFORMACJE GŁÓWNEJ KOMISJI SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ SGP
za miesiąc czerwiec 1971 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

W miesiącu czerwcu 1971 r. wpłaty
z Oddziałów SGP do Zarządu Głów
nego wyniosły sumę złotych 50 997.—
Wypłacono w tym okresie 6 zapo
móg pośmiertnych na sumę zło
tych 54 000.—
W okresie tym zmarli następujący
koledzy: Władysław Tymiński z Od
działu SGP w Białymstoku, lat 73,
zmarł 21 maja 1971 r. (zamiadomie-

KRONIKA
Informacja pierwotna i zwrotna. Na te

mat informacji pierwotnej i zwrotnej
odbyła się w Domu Technika w Łodzi,
w dniu 4 czerwca 1971 roku narada te
chniczna zorganizowana przez Łódzki
Oddział Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
Po otwarciu narady wygłoszone zo
stały dwa referaty:
1. Metody informacji technicznej
i ekonomicznej w przedsiębiorstwach
geodezyjnych — mgr inż. Tadeusz Bychawski i mgr inż. Alicja Łuczyńska.
2. Problemy informacji o informacji
naukowo-technicznej na przykładzie
regionu łódzkiego — doc. dr hab. Jad
wiga Siniarska-Czaplicka.
Po przerwie nastąpiła dyskusja
i przyjęcie wniosków, a następnie zwie
dzanie Ośrodka Informacji Technicznej
i Biblioteki OW NOT w Łodzi.
Obchody 500 rocznicy urodzin Miko

łaja Kopernika. W związku z obchoda
mi pięćsetnej rocznicy urodzin Mikoła
ja Kopernika i różnymi przedsięwzię
ciami podejmowanymi przez instytucje
związane z tym jubileuszem, Politech
nika Łódzka zamierza zorganizować w
drugiej połowie 1972 roku kolokwium
na temat ,,Wykorzystanie sztucznych
satelitów Ziemi w nawigacji morskiej
i lotniczej”.
Wstępnym programem kolokwium
przewiduje wygłoszenie krótkich refe
ratów (15—20-minutowych), dyskusję
nad nimi oraz ewentualne wydanie icn
drukiem.
Mapy problemowe i gospodarcze
Bałtyku

Z inicjatywy Sekcji Kartograficznej
Stowarzyszenia Geodetów Polskich zo
stało zorganizowane w dniu 12 maja
1971 roku spotkanie konsultacyjne z
udziałem przedstawicieli instytucji za
interesowanych tematem map proble
mowych i gospodarczych Bałtyku.
Seminarium otworzył mgr inż. Sta
nisław Kolanowski, który omówił tema
tykę działalności Sekcji Kartograficz
nej i uzasadnił potrzebę podjęcia tema
tyki kartografii Bałtyku oraz celowość
zorganizowania na ten temat semina
rium konsultacyjnego.
Głos w dyskusji zabierało wielu
przedstawicieli zainteresowanych insty
tucji, poruszając następujące tematy:

nie nr 895); Aleksy Bałłod z Oddzia
łu
Stoleczno-Wojewodzkiego
SGP,
lat 73, zmarł 7 czerwca 1971 r. (za
wiadomienie nr 896); Arnold Goła z
Oddziału SGP w Katowicach, lat 67,
zmarł 25 maja 1971 r. (zawiadomienie
nr 897); Stanisław Goła z Oddziału
SGP w Katowicach, lat 43 zmarł
7 czerwca 1971 r. (zawiadomienie
nr 898); Idzi Piwowarczyk z Oddzia
łu SGP w Katowicach, lat 67, zmarł
30 maja 1971 r. (zawiadomienie nr 899).
Wypłacono zapomogę pośmiertną po

kol. Mieczysławie Piglowskim, zmar
łym w 1970 r. Zapomogę wypłacono
po zakończeniu postępowania spadko
wego.

— opracowania referatów dotyczą
cych omawianego tematu, wytypowania
autorów,
— konieczność ujednolicenia mate
riałów kartograficznych morza i wy
brzeża i możliwość połączenia ich z
kartografią lądu,
— zaproszenie do współpracy Biura
Hydrograficznego Marynarki Wojennej
oraz innych instytucji,
— trudności pozyskania materiałów
z kartografii morza, ze względu na
brak opracowań dla niektórych partii
wybrzeża,
— brak pełnego pokrycia mapowego
w jednej skali, które umożliwiałoby
prowadzenie badań morza i prowadze
nie prac inżynierskich w pasie przy
brzeżnym,
— problem tajności i związane z tym
trudności w uzyskaniu referatów i ma
teriałów graficznych,
— wystąpienia do Ministra Żeglugi
o rozbudowę służb geodezyjnych przy
urzędach morskich i rozbudowę zaple
cza badawczego.
Omawiano sprawę określenia kierun
ku przyszłych opracowań map wysoko
ściowych dna morskiego, nieodzowne
przy jego eksploatacji, konieczność
opracowania ławicy słupskiej, z dna
której będzie się eksploatować cenne
kruszywo.
Omówiono możliwości eksploatacji,
przyznanego Polsce decyzją ONZ do
datkowego obszaru morza wynoszącego
25 000 km2, konieczność prowadzenia
prawidłowej gospodarki morskiej, och
rony brzegu klifowego; konieczność
opracowania map dna morskiego, nie
zbędnych do eksploatacji kruszyw mi
neralnych, ropy naftowej, gazu ziemne
go, które — według przewidywań geo
logów — znajdują się na tym terenie.
Do współpracy należy więc zaprosić
mikrobiologów, hydrologów, ichtiolo
gów i tych wszystkich, którzy interesu
ją się morzem. Postuluje się rozbudo
wę Instytutu Morskiego i utworzenia
tak zwanego „banku” opracowań i wie
dzy o morzu.
Na zakończenie dyskusji podjęto na
stępujące ustalenia.
— Potwierdzono celowość i potrzebę
gospodarczą przedyskutowania na se
minarium lub sesji naukowej tematów
związanych z kartografią Bałtyku.
— Stwierdzono realność zajęcia się
tematyką na forum organizacji,społecz
nej wyższej użyteczności jaką jest
NOT.

— Ustalono, że gospodarzem i orga
nizatorem spotkania powinien być Od
dział Rejonowy NOT w Słupsku, który
powoła komitet organizacyjny z udzia
łem przedstawicieli Koła Terenowego
SGP w Słupsku, Koła SLAiTWiM,
urzędów morskich z Gdańska, Koszali
na i Szczecina, Instytutu Morskiego
oraz Pracowni Geologii Bałtyku w So
pocie.
— Ustalono, że seminarium nie bę
dzie wymagało nakładów finansowych
ze strony SGP.
— Sekcja Kartograficzna SGP jest
inicjatorem seminarium, a w dalszych
pracach będzie występowała jako
współdziałająca.
— Zagadnienie kartografii Bałtyku
interesuje szeroki krąg instytucji i or
ganizacji, w tym między innymi służby
geodezyjne rejonu wybrzeża, Sekcję
Kartograficzną, Sekcję Fotogrametrycz
ną oraz Sekcje Geodezji Inżynieryjnej
SGP.

KASA ZAPOMOGOWA

Wypłacono 6 zapomóg bezzwrotnych
w ogólnej sumie złotych 10 000 kole
gom: 1 — z Koszalina, 1 — z Lodzi,
1 — z Olsztyna, 1 — z Opola i 2 ko
legom z Poznania.

Biuletyn Postępu Technicznego Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Geodezyj
nego Nr 1 — Warszawa — 1971. Biu

letyn został opracowany przez Koło
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich
i
dział
Techniczny Państwowego
Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i zre
dagowany przez kolegium redakcyjne.
Na treść biuletynu składają się nastę
pujące opracowania:
— Zasada działania i budowa na
sadki żyroskopowej do teodolitu.— Je
rzy Downarowicz
— Nasze doświadczenia przy budo
wie cukrowni w Hrusovanach —
Zdzisław Świeściak i Kazimierz Mi
chalak
— Niemieckie sieci triangulacyjne
na obszarze PRL
— Wpływ błędów punktów’ nawią
zania na punkty wyznaczone metodą
Iriangulacji
— Postęp techniczny i wynalazczość
pracownicza PPG w roku 1970 — An
drzej Kemnitz
— Zastosowanie dalmierza mikrofa
lowego TELEMETR RG 10 do wyzna
czenia sieci Inikrotriangulacji wysokiej
dokładności
— Nowy typ instrumentu astronomiczno-geodezyjnego THEO 002
— Przegląd bibliograficzny

Cena zł 12.—
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Czy umiecie czarować? Sy
stem przetwarzania danych
Cartimat również tego nie
potrafi! Lecz Cartimat może
automatycznie
przedstawić
informacje liczbowe w posta
ci graficznej.
Cartimat załatwi wam
bieżące obliczenia z zakresu
geodezji, fotogrametrii i kar
tografii i w ten sposób po
może Wam w racjonalniej
szym wykorzystaniu persone
lu, podniesieniu wydajności
jego pracy (nawet dziesięcio
krotnym)
i
wykluczeniu
wpływów błędów osobowych.

Szczególne zalety:
Uniwersalność, możliwość do
wolnego łączenia części, co
oznacza pomiar wspólrzędnych z automatyczną rejestracją, 1kartowanie punktów,
kreślenie:
linii
prostych i
krzywych, obliczenia zagęsz
czeń osnowy i transformacji
współrzędnych.
Nie ma ograniczeń co do uży
cia materiałów i podłoży ry
sunkowych.
Praca systemem on-line lub
off-line do wyboru.
Służymy chętnie radą w spra
wach najbardziej oszczędne
go postępowania przy roz
wiązywaniu Waszych proble
mów.

VEB Carl ZeissJENA
Niemiecka Republika
Demokratyczna
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UKD 528.236
— Ogólne wzory wiążące przestrzenne
współrzędne prostokątne ze współrzędnymi geograficznymi
astronomicznymi dla bryły obrotowej. — Przegląd Geode
zyjny nr 9/1971

W artykule wyprowadza się ogólne wzory wiążące wzajemnie
przestrzenne współrzędne prostokątne ze współrzędnymi geogra
ficznymi astronomicznymi. Wzory te są słuszne dla dowolnej
geometrycznej figury bryły obrotowej.

,

---------- --------- —— —

-

ZGLIŃSKI A.

UKD 528.482.065:624.9

CIESIELSKI R. — O potrzebie sporządzania metryk cha

rakteryzujących budowle specjalne, przede wszystkim wie

- - .... -

żowe. — Przegąld Geodezyjny nr 9/1971

Autor uzasadnia potrzebę
metryk charakteryzujących
cjalnych, przede wszystkim
oceny rzeczywistego stanu
względu na bezpieczeństwo.

sporządzania i stałego prowadzenia
wszelkie odkształcenia budowli spe
wieżowych. Pozwala to na ciągłość
tych odkształceń, co jest ważne zc

UKD 528.482.065:624.9

ŻAK Μ. — Treść i opracowanie metryki odkształceń bu
dowli wieżowej. — Przegląd Geodezyjny nr 9/1971
Konstruowanie coraz wyższych budowli wieżowych sprawia, że
rośnie stale skala wpływu na te budowle takich zjawisk, jak
jednostronne nasłonecznienie i parcie wiatru. Autor wysuwa pro
pozycję dotyczącą geodezyjnej strony metryk odkształceń budowli.

UKD 528.414(26.02)
WERESZCZYÑSKI J. — Poligonizacja pod wodą. — Prze
gląd Geodezyjny nr 9/1971
Autor opisuje próby pomiarów podwodnych przeprowadzone w
roku 1969 u północnych wybrzeży Malty. W czasie tych prób
wykorzystano teodolit dostosowany do prac podwodnych.
*

UKD 528.063.4
PISARCZYK D. — Projektowanie płaszczyzn bilansowych.
Część II. — Przegląd Geodezyjny nr 9/1971.
Zmiana istniejącej·· rzeźby terenu na płaszczyznę wymaga trans
portu mas ziemnych. Najekonomiczniejsze rozwiązanie ma miejsce
wówczas, gdy bilans wykopów i nasypów jest równy zeru. Autor
podaje zasady projektowania płaszczyzn bilansowych w najczęściej
występujących przypadkach oraz przykłady liczbowe.

UKD 333.013.6

i
i!

MOŚCICKI B. — Podstawowe wiadomości dotyczące ogra
niczenia podziału gospodarstw spadkowych na odcinku
spłat spadkowych. Przegląd Geodezyjny nr 9/1971.
W procesie rozdrabniania się gospodarstw rolnych poważną i ujem
ną rolę odgrywają działy rodzinne. Autor przedstawia przepisy
prawne dotyczące ograniczeń podziału gospodarstw rolnych. Prze
pisy te zapobiegają powstawaniu gospodarstw karłowatych, nie
zdolnych do samodzielności ekonomicznej.

YAK 528.236

3ΓJII4HCKI4 A.: Oδιu∏e φopnyjibi CBinyjoiftMe npocτpaHCTBeHHble ∏PHM0yΓ0JIbHble KOOPftMHaTbI C ΓeθΓpaφMHeCKHMH
acτpoHθMHHecκHMH κoopft∏HaτaMM ^jiH BpaiuaionJierocH τe∏jιa.

Przegląd Geodezyjny 1971, nr 9.

B cτaτBe BLIBeaeHEI oδιu,∏e φopMyjibi CBH3yιoιnjιe B3aiiMHo npoCTpaHCTBeHHbie πpHMoyrojiEHEie κoopa∏HaτEi c reorpaφπ1ιecκMMH
aCTpOHOMJlHeCKJ4MH KOθpa∏HaTaMH. 3 TH φθpMyjlEI BepHEI AJIH -ɪɪɪoGoro reoMeτpιιπecκoro BpamaioiaerocH τe∏Jia.

YflK 528.482.065:624.9
IJECEJIbCKIl P.: O Heo6xoflMMθcτM cocτaβjιeHMH πacπopτoβ
xapaκτepM3yιoiftMx πoctpomkm cneftnajibHoro Ha3HaneHHH,
B OCoSeHHOCTM SanieHHoro τππa.
Przegląd Geodezyjny 1971, nr 9.

Abtop 060cH0BBiBaeτ HeoSxθftKMθcτB cocτaBjιeHMH n πoctohhhoγo
BefteHHH πacπopτoB xapaκτepM3yκ>mnx Bcnκπe fleφopMaftnn coopyJKeHMii CneiiMajiBHOro Ha3HaπeHMH, B πepByιo OHepeftB πocτpoeκ 6aHieHHOrO TM∏a. 3TO ΠO3BOJIMT ΠOCTOHHHO CJieflMTB 3a ΠOflflMHHBIM
COCTOHHneM fteφopMaftniι, hto HBJineTCH OneHB bhjkhbim M3-3a 6e30naCHOCTM.

YflK 528.482.065:624.9
XCAK Μ.:

CouepiKaHHe h Beftenne πacπopτa fteφopMa∏MM
BbicOKOM πocτpoiiκM. Przegląd Geodezyjny 1971, nr 9.

Bo3ftBinκeH∏e Bce 6ojιee bbicokmx SameHHBix coopyjκenπii ftoBOftMT ftO TOTO, HTO B03paCTaeT BflMHHMe Ha HMX τaκnx HBJieHMil, κaκ
OftHOCTopOHHaH mhcojihmmh M Hanop Beτpa. Abtop BBiftBnraeT IipeflJiOJKeHMe κacaκ>mθec∏ reofte3MHecκoro COftepjKaHMH πacπopτoB fleφopMan∏n πocτpoeκ.

YAK 528.482(122) :528.521-233.1(122).088

ΠPYIII>1HCKM B.:

OnpeftejieHMe bjihhhmh He βepτMκajibH0M

och τeoftθJiHτa Ha H3Mepeιme oτκjιoHeιiMM τβHβκ oτ βepτMκajibH0M πjiockoctm. Przegląd Geodezyjny 1971, nr 9.

Ha πpaκτπκe πacτo Hafto oπpeftejιnτb otrjiohchhh τoπeκ oτ BepTMKajiBHOii ∏jιocκocτM c Tohhoctbio b hcckojibko MMHjiMMerpoB.
Abtop ftoκa3BiBaeτ, hto BJinHHMe oτκjιoHeH∏H ocii τeoftoπκτa oτ BepTMKaJin ftojijκHθ 6bitb b 3ΤΠΧ Cjiynanx yπτeHθ. ftaHa ∏0ftX0ftHm≡∏
φopMyjιa.

YAK 528.063.4

ΠHCAPHHK A∙: ΠpoeκτκpoBaH∏e
Przegląd Geodezyjny 1971, nr 9.

6ajιaHCHbix ∏Jiocκocτe½.

IIepeMeHa cymecτByκ>mero pejιaeφa B πjiockoctb τpe6yeτ τpaHCπopτa 3eMHBix Mace. Cainoe 3κθHθM∏πecκoe peιπeH∏e Itweer Mecτo
τorfla, κorfla 6ajιaHc bbiθmok m HacBineii paBβH Hyjικ>. Abtop flaeτ
∏Pmhumπbi πpoeκτιιpθBaHHH SaJiaHCHBix ∏jιocκoeτe⅛ b caMbix HaeTBix Cnynanx n coπpoBojκflaeτ nx hπcjiobbimπ npiiwepaMir.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej

Aktualne zagadnienia geodezji miejskiej
Na Il Krajowej Naradzie Technicznej w Radomiu na temat problemów rozwoju geodezji miej
skiej, wiceminister gospodarki komunalnej Michał Zubelewicz zabrał głos na temat aktual
nych zagadnień geodezji miejskiej. Poniżej podajemy tekst tej wypowiedzi.

Dzisiejsze spotkanie jest drugą z kolei, po katowickiej, na
radą przedstawicieli jednostek geodezyjnych resortu gospo
darki komunalnej oraz specjalistów branż współdziałających
z geodezją miejską, debiutujących nad problemami nurtują
cymi to środowisko oraz kierunkami i rozwiązaniami organi
zacyjno-technicznymi, w jakich powinien pójść rozwój
geodezji miejskiej.
Narada katowicka potwierdziła w całej rozciągłości potrze
bę szerokiego przedyskutowania i konfrontacji w gronie
specjalistów problematyki geodezji miejskiej przed organi
zowaną przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich pod ko
niec br. XLV Konferencją Naukowo-Techniczną na temat
geodezji miejskiej.
Narada katowicka poświęcona była zagadnieniom organi
zacyjno-technicznym i ekonomicznym aspektom kierunków
rozwoju geodezji miejskiej.
Narada obecna, w odróżnieniu od narady katowickiej, kon
centruje uwagę uczestników na wybranych zagadnieniach
z zakresu geodezji miejskiej. W okresie zwiększonych za
dań gospodarczych resortu na czoło wysuwają się zagadnie
nia:
— opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej pro
jektowanych inwestycji miejskich i gospodarki terenami,
— geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń inżynierskich,
— geodezyjnej obsługi budownictwa, uzbrojenia terenu
i remontów budynków,
— zagadnienia naukowe i nowoczesne przygotowania in
formacji geodezyjno-kartograficznej w systemie zarządza
nia i rozbudowy miasta.
Należy mieć nadzieję, że i narada obecna, podobnie jak
katowicka, pozwoli na pełniejsze ukierunkowanie XLV Kon
ferencji Naukowo-Technicznej na temat geodezji miejskiej
i wzbogaci jej program o zagadnienia wynikające z wnio
sków konferencji roboczych.
Przemiany społeczne i polityczne zachodzące w ciągu
ostatnich lat w Polsce stworzyły duże możliwości rozwoju
naszych miast i osiedli pod każdym względem. Z faktu te
go wynika stały wzrost zadań produkcyjnych i usługowych,
przypadających do realizacji przedsiębiorstwom i zakładom
gospodarki komunalnej.
W celu zapewnienia ludności miast i osiedli niezbędnych
warunków bytowych w dziedzinie nowego budownictwa
mieszkaniowego, remontów budynków, rozwoju komunika
cji, wodociągów, kanalizacji, centralnego ogrzewania itp.
dziedzin usług komunalnych w rozbudowujących się mia
stach, państwo łoży corocznie poważne środki finansowe m
szeroko zakrojone inwestycje komunalne i rozwój miast.

Podjęte ostatnio na VII i VIII Plenum KC PZPR decyzje
stworzyły nowe możliwości rozwoju budownictwa mieszka
niowego i poprawę warunków mieszkaniowych ludności
oraz rozwoju urządzeń komunalnych, w szczególności na
odcinku związanym z przygotowaniem odpowiednio uzbrojo
nych terenów.
Podstawowym zadaniem gospodarki komunalnej w bie
żącym okresie planu 5-letniego jest pełne skoordynowanie
budowy ogólnomiejskich urządzeń komunalnych (związane
z uzbrojeniem terenów) z programem budownictwa miesz
kaniowego. Sprawa wyprzedzającego uzbrojenia terenów
przybiera zatem na ostrości. Odpowiednio wczesne uzbroje
nie terenów w sieci o charakterze ogólnomiejskim powin
no usprawnić realizację budownictwa mieszkaniowego.
Udział resortowych jednostek geodezyjnych w tym wiel
kim zadaniu rozbudowy miast polskich, ich modernizacji,
unowocześnianiu wszelkiego rodzaju urządzeń komunalnych
i ich wymianie, jest bardzo doniosły i polega nie tylko na
stałej obsłudze geodezyjnej przy realizacji procesów inwe
stycji komunalnych i mieszkaniowych, ale i na przygotowa
niu dokumentacji geodezyjnej, związanej z opracowaniem
ogólnych szczegółowych i realizacyjnych planów zagospo
darowania przestrzennego oraz projektowaniem i realizacją
planowych inwestycji komunalnych i mieszkaniowych.
Przy ustalaniu zadań dla resortowych jednostek geode
zyjnych w latach 1971—1975 należy brać dodatkowo pod
uwagę konieczność uwzględnienia niezbędnego wyprzedze
nia w przygotowaniu dokumentacji dla inwestycji w bieżą
cej 5-latce oraz w pierwszych latach następnej 5-latki.
Bezwzględne pierwszeństwo należy dać zadaniom związa
nym z inwestycjami w zakresie uzbrojenia terenów dla po
trzeb budownictwa mieszkaniowego.
Dla wykonania zwiększonych zadań, jakie mają w bie
żącej 5-latce do wykonania resortowe jednostki geodezyjne
w procesie inwestycyjnym gospodarki komunalnej i miesz
kaniowej, zachodzi potrzeba:
1. Wnikliwego rozpoznania potrzeb w zakresie opracowa
nia niezbędnej dla celów projektowania i realizacji inwe
stycji dokumentacji techniczno-geodezyjno-kartograficznej
przez jednostki inwestycyjne i projektowe.
2. Zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na
wykonanie dodatkowych zadań geodezyjno-kartograficznych
w okresie bieżącego planu 5-letniego.
3. Zabezpieczenia przez prezydia rad narodowych dla pod
ległych im resortowych jednostek geodezyjnych odpowied
nich warunków, na przykład: lokalowych, sprzętowych, in-
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Westycyjnych itp., niezbędnych do wykonania zwiększonych
zadań, wynikających z ustalonych potrzeb na terenach miast
i osiedli.
4. Poszukiwania i wykorzystania wszelkich ukrytych re
zerw produkcyjnych, jak na przykład:
— wszechstronniejsze wykorzystanie zasobów dokumenta
cji geodezyjno-kartograficznej w składnicach materiałów
geodezyjnych, drogą ich kompilacji, pzreskalowań, przeredagowań, reprodukcji materiałów itp.;
— zdecydowanego przyspieszenia obiegu dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej przez szybszy spływ wykonanych
opracowań do składnic;
— Hiechanizowanie prac obliczeniowych i kartograficznych;
— stosowanie w większym zakresie postępu technicznego
w opracowaniach geodezyjno-kartograficznych.
Wszechstronna analiza sytuacji, dokonana w ostatnim
czasie na odcinku zagadnień związanych z planowaniem
przestrzennym, upoważnia do wyciągania wniosków, że
planowa gospodarka przestrzenna odgrywa większą rolę w
realizacji celów społecznych i gospodarczych. Dotychczaso
we doświadczenia wykazały, że realizacja tych celów może
być osiągnięta w wyższym stopniu przez zbliżenie plano
wania przestrzennego do ośrodków dyspozycji bezpośrednio
kształtujących zagospodarowanie przestrzenne, a w szcze
gólności przez korelację działalności w zakresie planowa
nia miejscowego z gospodarką terenami i geodezją. Stale
postępująca urbanizacja kraju wymaga kompleksowego kie
rowania jej rozwojem. Koniecznym zaś warunkiem tego ro
dzaju kierowania jest docelowe skupienie całości zagadnień
związanych z prawidłowym działaniem organizmu miejskie
go ze skomplikowanymi i stale rosnącymi jego potrzebami.
W tym też kierunku powinna pójść poprawa dotychcza
sowego stanu niedomagań.
Dla zacieśnienia współpracy z resortem koordynującym
działalność geodezji i kartografii w kraju odbyło się ostat
nio w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej spotkanie
kierownictwa resortu z prezesem Głównego Urzędu Geode
zji i Kartografii.
W czasie spotkania zostały omówione najważniejsze za
gadnienia geodezyjno-kartograficzne interesujące oba resor
ty. Należy mieć nadzieję, że w wyniku podjętych ustaleń
współpraca obu resortów zostanie bardziej zacieśniona
i zharmonizowana. Resort gospodarki komunalnej spodzie
wa się wydatnej pomocy i współdziałania ze strony GUGiK
w zakresie szybszego opanowania trudnej sytuacji na nie
których odcinkach działalności resortowej służby geodezyj
nej, na przykład w zakresie:
— regulacji płac w miejskich pracowniach geodezyjnych,

— poprawy stanu usprzętowienia jednostek geodezyjnych
gospodarki komunalnej w nowoczesny sprzęt geode
zyjno-kartograficzny,
— ustaleń dotyczących rozdziału robót na wojewódzkich
konferencjach koordynacyjnych,
— opracowania przez IGiK tematów naukowych z dzie
dziny geodezji miejskiej.
*

Korzystając z dzisiejszej okazji zgromadzenia tutaj tak
szerokiego grona przedstawicieli jednostek geodezyjnych
resortu gospodarki komunalnej, chciałbym poświęcić kilka
słów sprawom resortowych konkursów jakości robót geo
dezyjnych.
Organizowane w okresie 1961—1966 przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia Geodetów Polskich ogólnokrajowe konkursy
jakości robót geodezyjnych, a następnie od 1967 roku —
przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej wespół z Za
rządem Głównym SGP — resortowe konkursy jakości tych
prac spełniają bardzo doniosłe zadanie na drodze do upo
wszechnienia zasady podnoszenia jakości wykonywanych
przez jednostki geodezyjne opracowań geodezyjnych.
Konkursy i wyróżnienia występują w różnych postaciach
w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. W
konkretnym przypadku są one jedną z form współzawod
nictwa trafniejszych rozwiązań i koncepcji, gdyż wynikiem
rywalizacji jest nie ilość, lecz jakość rozwiązań technicz
nych i ekonomicznych produktu finalnego, jakim jest ope
rat geodezyjny dla potrzeb inżynieryjno-gospodarczych
miasta.
Doceniając znaczenie dobrej jakości opracowań geodezyj
nych i w dążności do stałego jej podnoszenia, Ministerstwo
Gospodarki Komunalnej zabezpiecza corocznie od szeregu
lat w swoim budżecie kwoty przeznaczone na nagrody za
prace wyróżniające się w resortowych konkursach jakości
robót geodezyjnych.
Tegoroczny konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych,
wysunął z wielu zgłoszonych na pierwsze miejsce szereg
prac geodezyjnych odznaczających się nieprzeciętnym po
ziomem myśli inżynierskiej, dyscypliny technicznej i este
tyki kartograficznej.
W przekonaniu, że organizowane resortowe konkursy
jakości robót geodezyjnych dobrze spełniają swoją rolę,
podnosząc na coraz wyższy poziom jakość opracowań geo
dezyjnych, składam wszystkim nagrodzonym i wyróżnio
nym serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów w pra
cy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Mgr inż. STANISŁAW NAPORA, mgr inż. TADEUSZ LIPIEC
Radom

Il Krajowa Narada Techniczna w Radomiu na temat problemów
rozwoju geodezji miejskiej
W dniach 7 i 8 czerwca 1971 r. odbyła się w Radomiu
kolejna narada techniczna na temat problemów rozwoju
geodezji miejskiej, przygotowana staraniem Głównej Ko
misji Geodezji Miejskiej przy Zarządzie Głównym SGP
przez Komitet Organizacyjny wyłoniony z Koła Terenowe
go w Radomiu. Narada poświęcona była omówieniu realiza
cji wybranych zadań geodezji miejskiej, w przedmiocie:
— dokumentacji geodezyjno-prawnej,
— inwentaryzacji urządzeń inżynierskich,
— geodezyjnej obsługi budownictwa,
— potrzeb i możliwości naukowego i nowoczesnego przy
gotowania zadań do realizacji.
Obrady odbywały się w Sali Koncertowej Prezydium
MRN w Radomiu pod przewodnictwem dyrektora WPGGK
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w Kielcach, mgr inż. S. Matuszczyka i przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego mgr inż. St. Napory, obok któ
rych w skład prezydium wchodził wiceprzewodniczący
PMRN w Radomiu inż. J. Szczepański.
Naradę otworzył kol. St. Napora, witając zaproszonych
gości
i wszystkich
uczestników.
Następnie
słowo
wstępne wygłosił przewodniczący PMRN w Radomiu W.
Telus, który w swym przemówieniu wyraził wielkie zado
wolenie ze zorganizowania tej narady w Radomiu. Podał
krótki rys historii miasta, jego rozwoju i znaczenia gospo
darczego w kraju. Podkreślił duże znaczenie opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz działalności geodezyjnej
w mieście przy szybko postępującej urbanizacji kraju.
W czasie 2-dniowej narady wygłoszono następujące re
feraty:

W przedmiocie dokumentacji geodezyjno-prawnej:

Bronisław Lipiński w referacie „Uwagi do organizacji te
renów miejskich-’ — omówił zadania służb geodezyjnych
w miastach, jakie rysują się na dzień dzisiejszy, a dotyczą
rewizji programu i stylu działania. Pomiary, obserwacje
i matematyczne opracowania, wyrażane systemem grafiki
i tabulatorów, są niewystarczające. Tradycyjne tempo prze
kształceń danych informacyjnych, a nawet zastosowanie
elektronowych arytmometrów nie nadąża za potrzebami
gospodarczo-społecznymi. W kompleksowym ujęciu sprawy
planowania przestrzennego, geodezji i kartografii miejskiej
oraz gospodarki terenami, najważniejszymi tematami geo
dezyjno-kartograficznymi do realizowania są:
— założenie ewidencji budynków,
— założenie katastru uzbrojenia terenu do prowadzenia
spraw lokalizacji położenia przewodów i urządzeń pod
ziemnych, bilansowania terenów uzbrojonych,

dań, wykorzystując w tym celu olbrzymie możliwości,
jakie stwarzają techniki reprodukcyjne: mikrofilmowa
nia dokumentów i kodowania informacji.
Zbigniew Rurkiewicz — w referacie „Kataster uzbroje
nia terenu” — poruszył zagadnienia będące tematem ze
społu różnorodnych działań, w wyniku których można by
uzyskać aktualne i kompletne informacje na temat uzbro
jenia terenu:
— ogólne kryteria jednostek ewidencyjnych katastru,
— skale map dla katastru uzbrojenia terenu.
Obecnie zachodzi potrzeba opracowania założeń i zasad
oraz powołania odpowiednich przepisów w zakresie katas
tru uzbrojenia terenu, a także przeprowadzenia wstępnych
badań naukowo-technicznych, przeprowadzenia prób dzia
łania projektów na wybranych przykładach terenowych
przed ostatecznym ustaleniem formy przepisów.
Jerzy Zieliński wygłosił referat „Mapa Wielkoskalowa
miasta w świetle aktualnych potrzeb gospodarczych” — po
ruszając w nim zagadnienia związane ze zwiększoną do
kładnością osnów i potrzebę stabilizacji ściennej i wieloznakowej ; opracowania map na niekurczliwych materiałach
przezroczystych; aktualizacji map w skali 1 : 250 i 1 : 500;
zakładania map w dostosowaniu do ewidencji uzbrojenia
terenu.
W przedmiocie geodezyjnej obsługi budownictwa:
Tadeusz Lipiec i Stanisław Napora w referacie „O nad
zorze geodezyjnym w budownictwie miejskim” — przedsta
wili aktualny stan przepisów w tym zakresie. Przechodze
nie w budownictwie na uprzemysłowione metody produkcji
domów (fabryki domów), powodują potrzebę zbierania do
świadczeń, prowadzenia badań i studiów dla opracowania
i wydania instrukcji geodezyjnej odnośnie technologii i do
kładności prac geodezyjnych, wynikających z tolerancji
budowlanych.
Waldemar Sztukiewicz wygłosił referat „Projektowanie
i realizacja pionowego ukształtowania terenów w miastach”,

Przemawia Wacław Telus — przewodniczący Miejskiej Rady Na
rodowej w Radomiu

— redakcja i reprodukcja map problemowych,
— szerokie wykorzystanie zasobu geodezyjno-kartogra
ficznego przez interpretację treści mapy miasta i ope
ratu ewidencji gruntów,
— w systemie informatyki rozwinięcie działalności prze
twarzania danych o mieście,
— dla prawidłowego zagospodarowania terenu prowadze
nie z urzędu: geodezyjnych opracowań planów zago
spodarowania przestrzennego, obsługi budowli w czasię budowy, podjęcie planowania pionowego, obserwa
cje odkształceń i przemieszczeń budowli oraz opraco
wanie krzywych przejściowych na arteriach i ulicach
przelotowych.
Bronisław Pekowski — wygłosił referat „Gospodarka te
renami i ewidencja gruntów na terenie miast i osiedli”,
w którym omówił elementy warunkujące racjonalną gospo
darkę terenami, a mianowicie potrzeby:
— aktualizacji operatów ewidencji gruntów,
— sukcesywnego dostosowywania operatów ewidencji
gruntów do obowiązujących przepisów,
— przygotowania i geodezyjnego opracowania planów po
działu nieruchomości,
— geodezyjnego opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego,
— bieżącego prowadzenia inwentaryzacji urządzeń podi nadziemnych.
W przedmiocie inwentaryzacji urządzeń inżynierskich:
Λntoni Oyrzanowski w referacie „Miejskie mapy proble
mowe” — podał rodzaje map problemowych i warunki
związane z opracowaniem i wydaniem map problemowych
miast, a mianowicie:
— wyposażenia przedsiębiorstw i miejskich pracowni ge
odezyjnych w odpowiedni sprzęt reprodukcyjny,
— opracowania metod aktualizacji map, opartych o nowo
czesne techniki reprodukcyjne,
— organizacyjnego przygotowania składnic materiałów
geodezyjnych i kartograficznych do zwiększonych za

Wiceminister gospodarki komunalnej Michał Zubelewicz przemawia na II Naradzie Technicznej w Radomiu
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w którym omówił zasady projektowania ukształtowania
pionowego terenów, zasadnicze metody projektowania wy
sokościowego (metodę profilową i metodę warstwicową)
i rolę geodetów w projektowaniu i realizacji pionowego
ukształtowania terenu. W opracowywaniu tych zagadnień
powinni wziąć udział w jak najszerszym zakresie geodeci,
którzy ze względu na posiadane wiadomości, a przede wszy
stkim bezpośrednią znajomość terenu mającego ulec prze
kształceniu, potrafią w sposób najwłaściwszy sprostać sta
wianym zadaniom. Geodeci powinni brać udział zarówno w
projektowaniu, jak i realizacji na gruncie pionowego
ukształtowania terenu tym bardziej, że aktualnie biorą oni
czynny udział w projektowaniu i realizacji planów zago
spodarowania przestrzennego w sensie sytuacyjnym, nato
miast z reguły nie wykonują opracowań w zakresie
ukształtowania pionowego terenów.
W przedmiocie potrzeb i możliwości naukowego
i nowoczesnego przygotowania zadań do realizacji:

Andrzej Bieńkowski w referacie „Kierunki rozwoju ETO
w geodezji miejskiej” — przedstawił rozwój techniki EPD
(elektronicznego przetwarzania danych) na świecie i w Pol
sce; aktualny stan ETO w geodezji miejskiej; system EPD
dla potrzeb geodezji miejskiej. Obecnie odczuwa się ko
nieczność ujednolicenia sposobu i formy przygotowania da
nych, jak i wyprowadzenia ich z maszyny po wykonaniu
obliczeń. Standaryzacja w tej dziedzinie pozwoli na peł
niejsze wykorzystanie możliwości istniejących systemów
programowych. Podobnie pilną jest sprawa wprowadzenia
na rynek krajowy urządzeń do automatycznego rejestrowa
nia danych w terenie, a mianowicie automatycznej reje
stracji pomiarów tachimetrycznych oraz zdjęć szczegółów
metodą biegunową.
Jerzy Przybylski w referacie „Studia i badania naukowe
geodezji miejskiej — potrzeby” — przedstawił podstawowe
zadania geodezji miejskiej i tematy prac naukowo-badaw
czych do opracowania, między innymi: opracowanie założeń
do instrukcji technicznej obsługi realizacyjnej budownictwa
mieszkaniowego, specjalnego i inżynieryjno-przemysłowego;
do instrukcji technicznej nadzoru geodezyjnego obiektów
budowlanych, wykonywanego metodami terrofotogrametrycznymi; do instrukcji wykonawstwa map w skalach
pochodnych od map podstawowych; analizę przydatności
poszczególnych metod reprodukcji do wykonania map pro
blemowych; analizę dokładnościową stosowania mikrofil
mów; skonstruowanie wykrywacza niemetalowych urządzeń
podziemnych; opracowanie metody otrzymywania szybkiej
kalkomanii dla celów kartograficznych; naukowo-techniczne
zasady wykorzystania składnic dokumentacji geodezyjnokartograficznej; częstotliwości ponownego wyznaczenia wy
sokości reperów miejskiej sieci niwelacyjnej; opracowańie
wspólnego znaku dla stabilizacji osnowy sytuacyjnej i wy
sokościowej. Omówił także sprawTę potrzeby zmian i uzu
pełnień programu studiów specjalności geodezja i karto
grafia.
*

Problematyka referatów znalazła odbicię w żywej i cie
kawej dyskusji, która poza wymianą poglądów i doświad-

Fragment salt obrad. Na pierwszym planie od lewej: Jan Dyga,
Wacław Telus, Michał Zubelewicz i Bronislaw Lipiński
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czeń pozwoliła na wyeksponowanie problemów wymagają
cych dodatkowych przemyśleń i dopracowań. W dyskusji
kolejno zabierali głos:
Władysław Barański — poruszył sprawy związane ze stu
diami i badaniami naukowymi dla potrzeb geodezji miej
skiej. Należy przeprowadzić typizację aparatury do wykry
wania urządzeń podziemnych i to nie powinno być przed
miotem badań naukowych, a jedynie powinno być objęte
konkretnymi przepisami. Odnośnie kształcenia geodetów,
to czynione są kroki, aby w programach nauczania na stu
diach, w latach 1972—1973 nie dążyć do dużej liczby spe
cjalizacji. Potrzebną specjalizację do pracy powinno się
uzyskiwać przez studia podyplomowe. Mapy problemowe
(Zagadnieniowe) mogłyby być wykonywane przez zorgani
zowane jednostki geodezyjne w służbach urbanistycznych
w ścisłej z nimi współpracy. Nadal sprawą pilną w geo
dezji są znaki umowne, które powinny być tak dopraco
wane, aby mogły służyć do jak największej ilości opraco
wań kartograficznych i reprodukcji.
Kazimierz Bramorski — nawiązując do referatu „Studia
i badania naukowe geodezji miejskiej — potrzeby” rozsze
rzył podaną tam problematykę w zakresie konstrukcji pod
stawowych osnów geodezyjnych specjalnie dla miast; osnów
opartych na przewadze elementów liniowych, w których
podstawowym oczkiem byłby czworobok względnie, pięciobok, gdzie punkty stabilizowane byłyby na poziomie ulic.
Wymaga to przeprowadzenia badań i doświadczeń. Istnieje
możliwość zorganizowania studiów podyplomowych w la
tach- 1972—1973 na Politechnice Warszawskiej; prowadzone
są już w tym kierunku prace przygotowawcze.
Kazimierz Michalik w swym wystąpieniu podkreślił z peł
nym przekonaniem i dokładnym rozeznaniem, że sprawy
kartografii Wielkoskalowej — miejskiej zajmują coraz wię
cej uwagi, co należy uznać za fakt bardzo pozytywny
i obiecujący, bowiem użytkownicy żądają i potrzebują od
geodetów dobrych map. O ile w technice obliczeniowej re
jestruje się wyraźny postęp, o tyle w kartografii wielkoskalowej, a szczególnie miejskiej drepczemy w miejscu, na
dal kopia ozalidowa jest podstawowym produktem i koń
cowym efektem pracy geodety, dając jej bardzo złą wizy
tówkę. Mapy problemowe (Zagadnieniowe) powinny być
projektowane i opracowywane przez miejskie jednostki ge
odezyjne. W tym zakresie powinna nastąpić ściślejsza
współpraca międzyresortowa. Do trudności w wykonywa
niu map problemowych należy nadmierna wrażliwość w za
kresie tajności Wielkoskalowych opracowań, co hamuje
rozwój techniki geodezyjno-kartograficznej i jej pełne wy
korzystanie. Istnieje realna możliwość współpracy w dzie
dzinie badań i opracowań kartograficznych Zakładu Karto
grafii Wydziału Geodezji PW z jednostkami produkcyjny
mi. Mapy Wielkoskalowe tematyczne powinny być wyko
nywane przez geodetów kartografów przy współpracy z
innymi branżami.
Ryszard Umecki poruszył sprawę wykorzystania tworzyw
sztucznych o odpowiedniej przezroczystości, kartometryczności, przyczepności ołówka, farb, tuszu, którymi można
zastąpić pierworysy na planszach aluminiowych. Takie
opracowania były wykonywane w WPGGK z pozytywnym
rezultatem. Daje to duże oszczędności pracy, likwiduje ma
tryce, zwiększa możliwość składowania.
Jerzy Gomoliszewski poinformował w swym wystąpieniu,
że w AGH w Krakowie prowadzone są dość szeroko bada
nia naukowe w zakreie geodezji miejskiej. Obecnie wyko
nywana jest praca doktorska przez mgr inż. Μ. Sołtysa na
temat dokładności wykrywaczy. W ramach prac dyplomo
wych wykonywana jest geodezyjna inwentaryzacja zespo
łów urbanistycznych starych dzielnic miejskich. Jest w
opracowaniu praca doktorska na temat częstotliwości po
nownego wyznaczania wsyokości reperów miejskiej sieci ni
welacyjnej. Rozwinięta dość szeroko współpraca Wydziału
Geodezji AGH z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego
na terenie Krakowa daje bardzo dobre wynik;.
Jan Kasowicz — sekretarz generalny SGP w swym wy
stąpieniu podkreślił duży ciężar gatunkowy omawianych za
gadnień i wskazał jednocześnie na ich dużą liczbę. Wymaga
to szerszego zajęcia się tymi sprawami przez Prezydium ZG
SGP. Rola teoretyczna przy rozwiązywaniu problemów geo
dezji miejskiej powinna przypaść ośrodkom naukowym. Na
stępnie wskazał na zbyt mały udział geodetów w opraco
wywaniu i tworzeniu planów zagospodarowania przestrzen
nego. Jedną z przyczyn tego stanu jest marginesowe trak

towanie zagadnienia planowania przestrzennego na kierun
kach studiów geodezyjnych. Obowiązujące znaki umowne
na mapach powinno się poddać przepracowaniu, gdyż nie
odpowiadają wymogom, są niewystarczające, a niektóre na
wet nieprzydatne.
Marian Wypych omówił sprawę odnawiania pierworysów,
proponując jednocześnie wykonywanie i prowadzenie zary
sów pomiarowych. Wprowadzenie techniki elektronicznego
przetwarzania danych w geodezji miejskiej należy realizo
wać systematycznie z jednoczesnym dostępnym rozpow
szechnianiem tej techniki. W SGP należy zebrać grupę
osób, która opracowałaby metodę postępowania i ułożyłaby
harmonogram jego realizacji od dziś.

Edward Mecha podał, że przez okres ostatnich 5 lat SGP
zajmowało się zagadnieniami, o których dyskutuje się tu
na naradzie. Obecnie, szczególnie po IX Plenum KC PZPR,
stworzona została atmosfera do realizacji uchwalonych do
tychczas wniosków. Wskazał również na optrzebę wprowa
dzenia zmian organizacyjnych determinujących systema
tyczne wykorzystanie nowych osiągnięć technicznych w geo
dezji.

Zbigniew Rurkiewicz przedstawił ujemne strony nierealizowania urządzeń podziemnych niezgodnie z dokumentacją
techniczną. Spowodowane to jest brakiem przepisów umo
żliwiających stosowanie kar konwencjonalnych na inwes
torów. Brak jest przepisów ujmujących całość zagadnienia
związanego z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziem
nych.

Stanisław Napora wskazał na pilną potrzebę prowadzenia
bieżącej ewidencji urządzeń podziemnych i jej bieżącą ak
tualizacje. Dla prowadzenia Sytematycznej ewidencji urzą
dzeń podziemnych i innych zagadnień istnieje konieczność
odnowienia map miejskich i doboru odpowiedniej skali dla
mapy zasadniczej. Obecny stan organizacyjny składnic nie
SDrzyja w pełni wykorzystaniu materiałów geodezyjnych.
Ilość operatów pomiarowych jest tak duża, że dla sprawne
go korzystania powinno-się przetworzyć je na formę kar
tograficzną (zarysy). Dla opracowywania map problemo
wych powinno się przy miejskich pracowniach geodezyj
nych utworzyć pracownie kartograficzne, które zajęłyby się
między innymi projektowaniem i redakcją tych map.
Hubert Rak podał informację, że przy PGGK w Katowi
cach, powołany został I Zakład Badań i Doświadczeń, któ
rego zadaniem — między innymi — jest opracowywanie
nowych technologii robót geodezyjnych, rozwiązywanie pro
blemów nietypowych prac oraz wprowadzanie postępu
technicznego. Geodeci powinni podjąć także sprawę udziału
opracowań geodezyjno-kartograficznych w rozwiązywaniu
problemów ochrony środowiska człowieka. Wskazał
na potrzebę utworzenia w przedsiębiorstwach gospodarki
komunalnej stanowiska głównego mechanika, ze względu
na dużą ilość nagromadzonego sprzętu geodezyjnego.

Stefan Matuszczyk poruszył sprawy utworzenia w PGGK
— funduszu zakładowego, nawiazania współpracy z Towa
rzystwem Naukowej Organizacji i Kierownictwa lub Pol
skim Towarzystwem Ekonomicznym w celu upowszechnie
nia i adantowania dla Dotrzeb przedsiębiorstw i służb geo
dezyjnych gospodarki komunalnej osiągnięć myśli ekono
micznej. co pozwoli USDrawnic organizację i poprawić wy
niki ekonomiczne oraz bardziej racjonalnie ustawić cenniki
i normowanie: adaptację i wprowadzenie w przedsiębior
stwach geodezyjnych zasady pracy metodą ,Do-Ro”.

Henryk Lesniok — dyrektor Instytutu Geodezji Gospo
darczej Wydziału Geodezji i Kartografii PW, który ustosun
kował się do wypowiedzi w dyskusji, w szczególności do
spraw związanych z prowadzeniem prac naukowo-badaw
czych i kształcenia kadr geodezyjnych.
Bronisław Lipiński — przewodniczący Głównej Komisji
Geodezji Miejskiej SGP, wyrażając zadowolenie z organiza
cji i przebiegu obrad.
*

W czasie obrad czynna była wystawa wzorcowych opra
cowań geodezyjnych nagrodzonych w konkursie jakości ro
bót geodezyjnych gospodarki komunalnej za rok 1970, map
i opracowań z terenu miasta i województwa, map proble
mowych (prace dyplomowe) z Wydziału Geodezji i Karto
grafii PW, map atlasu Paryża, map z atlasu wzorów map
miejskich oraz map historycznych Radomia i województwa
kieleckiego. Szczególnym zainteresowaniem poza środowis
kiem geodezyjnym, wrśród urbanistów i architektów cieszy
ły się mapy problemowe, zastosowanie fotogrametrii do
opracowań geodezyjnych i mapy historyczne.
*

W pierwszym i drugim dniu obrad odbyły się wycieczki:
do Świerży Górnych na budowę elektrowni Kozienice, gdzie
eksponowana była makieta części planu generalnego
budującej się elektrowni; do zakładu produkującego pre
fabrykaty systemu W-70 oraz na budowy realizowane tym
systemem w Radomiu; część uczestników narady zwiedziła
muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, pow. Zwoleń.
*

Z imprez towarzyszących odbyły się:
— spotkanie z Andrzejem Jastrzębiec-Kozłowskim, geo
detą, członkiem Związku Literatów Polskich, który
prezentował swoje Utvzory literackie;
— z redaktorem naczelnym Przeglądu Geodezyjnego, któ
ry przedstawił problemy związane z pracą zespołu
redakcyjnego;
— wizyta i zapoznanie się z pracami Stacji Archeolo
gicznej PAN w Radomiu.
*

W obradach i w dyskusji wzięło udział około 170 uczest
ników, w tym spoza Radomia około 120.
*

Komitet Organizacyjny narady stanowili: Stanisław Na
pora — przewodniczący, Czesław Garbacz — wiceprzewod
niczący Tadeusz Lipiec — sekretarz, Józef Majkusiak, Sła
womir Troiacki, Jadwiga Nowomiejska, Henryk Dvdak,
Wojciech Kuchno, Stanisław Zaręba, Stanisław Żeleźniak
i Jerzy Nowicki — członkowie. Biuro narady prowadziła
kol. Janina IVlodarczyk. W skład Komisji Wnioskowej
wchodzili: Edward Mecha — przeλvodniczaey, Bronisław
Bucewicz, Antoni Oyrzanowski, Zdzisław Kopański, Jerzy
Zieliński, Andrzej Bieńkowski. Czesław Garbacz — człon
kowie.
*

Bogdan Grzechnik y.-skazał na potrzebę wydania odpo
wiednich zarządzeń, które by przerwały praktykę zasypy
wania urządzeń przed ich geodezyjną inwentaryzacją. Po
ruszył także sprawę obsługi geodezyjnej budownictwa, ak
tualizacji bieżącej map miejskich oraz ich formy, treści
i skali, tworzenia takiej mapy, która w sposób optymalny
zaspokajałaby potrzeby miasta. Zaproponował mapę w ska
li 1 : 500.

Na podstawie referatów, wniosków przy referatach oraz
wypowiedzi i wniosków z dyskusji — Komisja Wnioskowa
zestawiła wyniki narady w powiązaniu z uchwała kato
wicka w formie rozszerzonej uchwały, której tekst został
przyjęty przez uczestników narady.

*

Uchwala II Narady Technicznej
na temat problemów rozwoju geodezji miejskiej
odbytej w dniach 7 i 8 czerwca 1971 roku w Radomiu

Po zakończeniu dyskusji głos zabrali dokonując podsu
mowania obrad:
Michał Zubelewicz — wiceminister gospodarki komunal
nej, podając ocenę prac geodezyjnych i przedstawiając za
mierzenia zmian organizacyjnych.

ʌ ■·-

W wyniku odbytych przygotowań i dwudniowych obrad
uczestnicy II Narady Technicznej Stowarzyszenia Geodetów
Polskich na temat problemów rozwoiu geodezji miejskiej
podzielają i popierają w pełni uchwalone podczas I Nara
dy Technicznej wnioski, stwierdzając w nawiązaniu do
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uchwał VII i VIII Plenum KC PZPR, że realizacja ich sta
ła się naglącą koniecznością.
W obliczu przygotowań do VI Zjazdu PZPR, szczególnego
akcentu nabrała konieczność regulacji zagadnień organiza
cyjnych, płacowych, rozliczeniowych, socjalnych i kompe
tencyjnych w resortach.
Właściwe ustawienie przedmiotowych spraw jest źródłem
olbrzymich rezerw wydajności pracy, przyspieszenia pro
cesów inwestycyjnych i efektywnego gospodarowania ist
niejącym majątkiem narodowym.
I. Mając powyższe na uwadze uczestnicy narady wnios
kują:
1) zabezpieczyć bardziej efektywną realizację zadań re
sortu w miastach i osiedlach drogą odpowiedniego dosto
sowania organizacji resortowej służby geodezyjnej przez:
— wyodrębnienie ekonomiczne i prawne jednostek spra
wujących funkcje organów administracji, w odniesieniu do
zadań posiadających w warunkach gospodarki socjalistycz
nej charakter koordynacyjny i gospodarczy, mając między
innymi na uwadze wykonanie nadwyżki drobnych robót
geodezyjnych w ramach terenowych zespołów usług oraz
koordynowania współzależnych spraw projektowych i geo
dezyjnych w ramach zreorganizowanej komisji doradczej
resortu do spraw projektowych;
— skierowanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw
na pełniejszą, szybszą i bardziej hierarchicznie uporządko
waną realizację zadań resortowych;
2) wyłączyć z obowiązku zgłaszania i rozdziału geodezyj
ne roboty resortowe, zgłaszając do koordynacji bilans mo
cy produkcyjnej i bilans robót;
3) ujednolicić w resorcie system płac i system rozliczeń
za roboty drogą likwidacji — między innymi — taryfy
opłat i rozciągnięcie na działalność całej służby jednolitego
cennika, zrealizować i skomasować system obowiązujących
norm na roboty geodezyjne i zweryfikować taryfikator
kwalifikacyjny;
4) dokonać doboru jednolitych w całej służbie kryteriów
programowania i rozliczeń zadań;
5) wprowadzić:
— techniczne i ekonomicznie uzasadnione zmechanizowa
nie robót i celowe użycie środków transportu i łączności,
— scentralizowany rozdział środków, ułatwienie w na
bywaniu drobnego sprzętu i materiałów,
— rozciągnięcie przepisów bhp na działalność całej służ
by i modernizację norm zaopatrzenia w sprzęt i odzież
ochronną;
6) dla zwiększenia efektywności wykorzystania czasu
pracy ludzi, maszyn i urządzeń, wprowadzić zmianowość
wykonania robót i stworzyć odpowiednie warunki socjalne
zatrudnionej kadrze;
7) poddać naukowemu rozpracowaniu zagadnienie racjo
nalnego prowadzenia i wszechstronnego wykorzystania za
sobów geodezyjno-kartograficznych jako źródła wielostron
nej informacji gospodarczej;
8) przekazać zorganizowanym organom służby geodezyj
nej uprawnienia organów administracji w zakresie postę
powania administracyjnego i karno-administracyjnego, wy
dając jednocześnie w tym samym zakresie resortowe prze
pisy wykonawcze;
9) ograniczyć ilość i Skorelovzac treść instrukcji technicz
nych, nadając im charakter pomocniczy do jednaznacznie
obowiązujących i opublikowanych w trybie Polskich Norm
tolerancji dokładnościowych i przedmiotowych, co do pro
duktu finalnego, zapewniając równocześnie bieżące zaopa
trywanie organów służby w wydawane przepisy techniczne;
10) tworzyć dostatecznie wyposażone regionalne pracow
nie kartograficzno-reprodukcyjne,eliminując w pierwszym
rzędzie przestarzałe techniki kreślenia map i reprodukcji
ozalidowych;
11) ująć całokształt informacji geodezyjnych, występują
cych w mieście, w aspekcie ich gromadzenia, przetwarzania,
rozpowszechniania oraz utrzymywania w ciągłej aktualności
w odpowiedni system oparty na EPD.
W tym celu należałoby wytypować pracownię i przed
siębiorstwo lub przedsiębiorstwa o charakterze patronac
kim, które stałyby się placówkami wiodącymi i wdrażają
cymi nowe kierunki zastosowania ETO i EPD.
II. Postuluje się ponadto potrzebę:
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1) stopniowego wprowadzenia w ewidencji gruntów pra
wnego stanu granic, jako warunku niezbędnego dla pra
widłowej gospodarki terenami oraz środka umożliwiającego
wykorzystanie ewidencji gruntów dla ujawnienia praw pod
miotowych i przedmiotowych nieruchomości w księgach
wieczystych, przy równoczesnym ponownym określeniu
form współdziałania geodezji z sądami, biurami notarial
nymi i organami do spraw wywłaszczeń;
2) znowelizowania przepisów o rozgraniczeniu nierucho
mości;
3) opracowania zestawu problemetyki miejskiej wymaga
jącej kartograficznego ujęcia, ze szczególnym uwzględnie
niem spraw związanych z gospodarką terenami i wyposa
żeniem w urządzenia inżynieryjne, mając między innymi
na uwadze:
— tematyczne i dokładnościowe uzależnienie osnów inwτentaryzacyjno-realizacyjnych;
— kompletność pokrycia obszaru miasta w skali zdatnej
do projektowania z zapleczem danych, wynikających z za
rysów pomiarowych,
— wykorzystania niekurczliwych materiałów przezroczy
stych jako podłoża opracowywanych map, między innymi
w procesie odnawiania map i redakcji nakładek branżo
wych,
— potrzebę zagwarantowania nie zmniejszonej kartometryczności i przejrzystości treści tworzonych map pochod
nych,
— potrzebę szybkiego sfinalizowania opracowania atlasu
map miejskich jako wzorca wszechstronnych opracowań
tematycznych;
4) wydania przepisów technicznych i prawnych z zakresu
ewidencji w przyszłości;
5) wydania odpowiedniej rangi aktów normatywnych
z zakresu projektowania lokalizacji, tyczenia, inwentaryza
cji powykonawczej i ewidencji urządzeń nad- i podziemzadań resortu i regionów w zakresie geodezji miejskiej —■
legatów SGP dla naukowego rozpracowania awangardowych
jęcia istniejących materiałów i efektywnego prowadzenia
nych, obejmując ich działaniem wszystkie miasta i osiedla,
przy wykorzystaniu doświadczeń ośrodków najbardziej za
awansowanych w inwentaryzacji i prowadzeniu ewidencji
uzbrojenia terenu;
6) współdziałaniu służby geodezyjnej w opracowaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i planów realizacyjnych oraz nałożenia obowiązku geo
dezyjnego opracowania tych planów tak w zakresie pozio
mym, jak i pionowym, z uwagi na możliwość poważnego
oddziaływania na koszt robót ziemnych, prawidłowość rea
lizacji inwestycji i wykorzystania naturalnych walorów
ukształtowania terenu i ochrony środowiska człowieka;
7) prawnego uregulowania w trybie postępowania admi
nistracyjnego całokształtu czynności technicznych i praw
nych związanych z geodezyjną obsługą budownictwa ze
zwróceniem uwagi między innymi na:
— właściwe współdziałanie nadzoru budowlanego i geo
dezyjnego drogą — między innymi — ustanowienia i egze
kwowania przepisów za niezgodną z projektem realizację
budowli i uzbrojenie terenu.
— kompletną i odpowiednio dokładną obsługę przy mon
tażu budowli wznoszonych metodami uprzemysłowionymi;
8) rozbudowy bazy naukowo-badawczej i doświadczalnej
ewidencji budynków, rozpracowujących metodologię przeoraz rozszerzenia współpracy między przedsiębiorstwami
i wyższymi uczelniami w myśl uchwały XXIII Zjazdu Demiędzy innymi — celem nrowadzenia lub zlecenia IGiK ty
pizacji wykrywaczy urządzeń podziemnych produkcji kra
jowej do produkcji seryjnej; celem zainteresowania proble
matyką nowych konstrukcji podstawowych osnów miejskich
opartych na elementach liniowo-kątowych; celem prowa
dzenia dalszych prac z zakresu związków między różnymi
rodzajami tolerancji budowlanych i związanych z tym do
kładność pomiarów; celem tworzenia i koordynacji pracy
dalszych ZbiD;
9) kształcenie specjalistów z wyższym i średnim wy
kształceniem z zakresu geodezji realizowane w środowisku
miejskim przez — w I etapie — studia podyplomowe
obejmujące całokształt problematyki inżynierii miejskiej,
budownictwa komunalnego i gospodarki terenami. W dal
szym etapie powinna powstać odpowiednia specjalizacja
kierunkowa na studiach stacjonarnych.
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Warszawa

Ogólne wzory wiążące przestrzenne współrzędne prostokątne
ze współrzędnymi geograficznymi astronomicznymi dla bryły obrotowej
I. Wstęp

W literaturze geodezyjnej wyprowadza się wzory dające
zależność pomiędzy układem współrzędnych prostokątnych
przestrzennych a układem współrzędnych geograficznych
astronomicznych danego punktu powierzchni bryły, odno
sząc te wzory do z góry założonych matematycznych posta
ci tej bryły. Przy założeniu, że powierzchnia geometryczna
bryły (na przykład ziemskiej) jest kulą, wymienione wzory
mieć będą postać:
X = Rcosφcosλ
y = Rcosφsinλ
(1)
z = R sinę>
gdzie (x, y, z) stanowią przestrzenne współrzędne prostokąt
ne danego punktu P, (φ, λ) stanowią współrzędne geograficz
ne astronomiczne tegoż punktu, a R oznacza promień kuli.
Zakładając natomiast, że bryła ma postać południkowej
elipsoidy obrotowej, mamy wzory:
a eosφcos λ
x = --------------W
,

αcosφsinλ

ɑ(l — e2)sinφ

z=
W
gdzie współrzędne x, y, z oraz φ, λ są zdefiniowane jak wy
żej, natomiast pozostałe litery a, e, W oznaczają:
a — duża półoś elipsoidy (promień obrotu),
e — pierwszy mimośród elipsy,
W = j/1 — e2sin2<p
Przytoczone wyżej wzory znajdujemy, na przykład w pod
ręcznikach Cz. Kameli [3], E. Warchalowskiego [4], W. Szpunara [5].
W niniejszym artykule zostaną określone (wyprowadzone)
wzory ogólne, wiążące wzajemnie przestrzenne współrzędne
prostokątne ze współrzędnymi geograficznymi astronomicz
nymi dla dowolnej geometrycznej figury bryły obrotowej.
Ze wzorów tych będzie można wyprowadzić — jako przypad
ki szczególne — wzory dla z góry założonej matematycznej
postaci bryły, to jest wyprowadzić między innymi wymienio
ne wzory (1) i (2).
Na podstawie tak określonych ogólnych związków można
będzie ustalać figurę badanej bryły, a więc również i Zie
mi, bez założeń wstępnych dotyczących kształtu tej bryły.
W praktycznym określeniu kształtu bryły za pomocą wy
prowadzonych wzorów należy, ze względu na z zasady nie
jednakową gęstość mas we wnętrzu badanej bryły, uwzględ
nić wyniki pomiarów siły ciężkości. Zagadnienie to stanowi
odrębny problem i nie jest omawiane w niniejszym artyku
le.

— w postaci uwikłanej
F(x,y,2) = O
(3)
— w postaci jawnej
≡=∕(≈∙y)
(4)
Na określony wyżej układ współrzędnych prostokątnych na
kładamy inny układ tego samego typu jako układ bieżący,
w którym współrzędne punktu P oznaczymy przez (p, q, t).
Położenie punktu P, oprócz wymienionych przestrzennych
współrzędnych prostokątnych, można również określić przez
współrzędne geograficzne astronomiczne:
φ — szerokość geograficzna astronomiczna,
2 — długość geograficzna astronomiczna.
Zakładamy ponadto, że południk astronomiczny początko
wy, to jest zerowy, pokrywa się z płaszczyzną XOZ (dla Zie
mi południkiem tym jest południk przechodzący przez Gre
enwich).
W dalszych rozważaniach rozpatrzymy najpierw zagadnie
nie wzajemnego powiązania obu wymienionych układów
współrzędnych dla bryły określonej przez równanie (4).
W przyjętym punkcie P przechodzi linia normalna do po
wierzchni bryły. Równanie tej linii (operując postacią jaw
ną równania powierzchni bryły) mieć będzie postać (według
[1] str. 332):

CD-I
przy czym litery C, D oznaczają pochodne cząstkowe równa
nia (4), to jest:
(6)

Mnożąc we wzorze (5) człon pierwszy przez drugi i pierwszy
przez trzeci otrzymujemy:
Dp — Cq + (Cy — Dx) = 0

—p — Ct 4- (Cz 4- x) = 0
to jest otrzymujemy równania dwóch płaszczyzn, które we
Wzajepmym przecięciu określają linię normalną.

ɪɪ. Wzory dla bryły określonej funkcją w postaci jawnej

Celem rozwiązania postawionego zagadnienia, obierzmy
układ przestrzennych współrzędnych prostokątnych (rys. 1)
tak, że początek układu O jest w centrum bryły, zaś oś
Z jest równoległa do osi obrotu bryły. Płaszczyzną równika
jest zatem płaszczyzna XOY. Na powierzchni bryły obierz
my ponadto punkt P, którego współrzędne prostokątne bę
dą (x, y, z).
W przyjętych współrzędnych figurę (powierzchnię geome
tryczną) bryły wyrażają równania:

Przez tak określoną linię prostą przechodzi pęk płaszczyzn
o równaniu (według [1] str. 288):
Dp-Cq + (Cy-Dx) + κ[-p-Ct + (Cz + x)] = O
(7)
Z pęku tego Wybierzemy płaszczyznę prostopadłą do płasz
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czyzny równika. Równanie tej płaszczyzny określimy uwzględniając fakt, źe przechodzi ona przez punkt będący
rzutem punktu P na płaszczyznę XOY, to jest przez punkt
o współrzędnych (x, y, O). Współrzędne te wstawiamy do
równania (7) w miejsce współrzędnych bieżących (p, q, t),
otrzymując:
Dx — Cy + (Cy — Dx) + κ [—x + Cz + x] =0
Stąd κ = 0, a zatem wstawiając otrzymaną wartość na κ do
równania (7), otrzymamy poszukiwane równanie płaszczy
zny, to jest:
⅜-i<⅞+(Cy-Pχ) = 0

malną określoną równaniem (5), to jest wyznaczając szero
kość geograficzną astronomiczną qp, będziemy mieli (według
[1] str. 292):
-xy
sin φ = —
—
∣∕(xy)2∙(C2 + B2 + l)

a po przekształceniu:
(C2 + D2) sin2 φ 4- sin2φ = 1

otrzymując w efekcie:

(8)

cos2φ-(C24-B2)sin2φ = 0

Wzór ten określa zatem równanie południka astronomiczne
go.
Z kolei równanie płaszczyzny XOZ będzie:
xz-q = 0
(9)
Znajdziemy je rozwiązując wyznacznik określający równa
nie płaszczyzny przechodzącej przez 3 punkty dane, wybra

(12)

Równania (10) i (12) dają zatem poszukiwane ogólne wzory
wiążące wzajemnie przestrzenne współrzędne prostokątne
ze współrzędnymi geograficznymi astronomicznymi bryły
obrotowej, której powierzchnia jest określona równaniem w
postaci jawnej.
Wzory te, uwzględniając oznaczenia wymienione pod (6),
możemy też zapisać w postaci:

(Γ)

ne jak na rys. 2 (według [1] str. 287). Równanie to ma po
stać:
P q t 1
x

0
0

(14)
----- = ÷ sin A ctg m

0

1

a w rozwiązaniu daje wzór (9).
Wyznaczając teraz kąt pomiędzy dwoma płaszczyznami
(według [1] str. 292), określonymi równaniami (8) i (9), otrzy
mamy wzór na długość geograficzną astronomiczną 2. Bę
dzie więc:
cos 2

— = ± CosActgffi

0

OOs
0

lub odwracając, w postaci:

-Cxz

= -, - " - ----

----

√(B24- C2)∙(x2z2)

a po przekształceniach:

III. Zastosowanie wzorów w przypadku południkowej elip
soidy obrotowej

Z podanych wyżej ogólnych wzorów wyprowadza się ja
ko przypadki szczególne wzory podane pod (1) i (2). W ar
tykule przykładowo wyprowadzimy wzory mające zastoso
wanie do południkowej elipsoidy obrotowej danej równa
niem:
X2 4-y2

(D2 + C2) cos2 A = C2

Prawą stronę równania mnożymy przez jeden, to jest przez
wyrażenie (sins A + cos2 2) i po zgrupowaniu czynników bę
dzie:
C2Sin2A-B2Cos2A = O

(10)

Utwórzmy teraz równanie płaszczyzny XOY, rozwiązując

z2

gdzie:
a — duża półoś elipsoidy (promień obrotu).
b — mała półoś elipsoidy.
Równanie tej elipsoidy w postaci jawnej jest:
(16)

zaś pochodne cząstkowe C i D wynoszą:

a2 — x2 — V2

∂x

a

Sy

a∖-a1-xi-yi

p

Rys. 3

wyznacznik dla punktów jak na rys. 3. Będzie więc:
P q t
0

0

0

x

0

0

OyO

i po rozwiązaniu otrzymujemy równanie płaszczyzny równi
ka XOY w postaci:
χyt = 0
(H)
Wyznaczając kąt pomiędzy płaszczyzną równika a linią nor
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Wartości te wstawiamy do równań (13), otrzymując:
tg A =

sinA

cos A
sinφ
tgφ = ·---------- =

x

n J a-— x2—y2
4r - --- --—---

cos <P
6√x24-y2
Rozwiązując powyższe równania, otrzymamy zależności po
między współrzędnymi x, y oraz q>, A, które wstawiamy na-

stępnie do równania elipsoidy (16), znajdując zależność
współrzędnej z od φ, Będzie więc:
α2cos9>cosA

x — —...... ........................
yzα2coss<p-∣-6
sin
*

)

8φ

a2 cos φ sin A
y=

/

■

y a2 ccs2φ + 62 sin29>
62 siny

2 = ■----]/a2 cos2 φ + 62 sin2 φ
W otrzymane zależności (równania) wstawimy wyrażenia
umowne, przyjęte w geodezji, to jest:

<3£
Sx

α2 — i>2

e2 =--------

pierwszy mimośród elipsy

,

,

= ± COSZCtg9>

o2

Sz

oraz

otrzymując w efekcie wzory (2).

¿7 ʃ
8z

IV. Wzory dla bryły określonej funkcją w postaci uwikłanej

Celem znalezienia wzorów odpowiadających wzorom (13)
i (14) w przypadku postaci uwikłanej równania powierzchni
bryły, to jest postaci F (x, y, z) = O, skorzystamy z nastę
pującej zależności pomiędzy pochodnymi cząstkowymi po
staci jawnej i uwikłanej funkcji (według [1] str. 399):

ðɪ

Sx

Sχ
SF ’
Sx

Sz
Sy

Sy
SF
dz

(17)

Wstawiając powyższe wartości do wzorów (13) i (14) otrzy
mamy poszukiwane wzory w postaci:

Prof. dr hab, inż, ROMAN CIESIELSKI

= ± SinActg9>

Zaznaczamy, że wzory te (dla postaci uwikłanej równania
powierzchni bryły) można również wyprowadzić w iden
tyczny sposób, w jaki wyprowadzone zostały wzory (13)
i (14).

*

SF

SF

(19)

SF

W = }∕1 — β2 sin29>
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Kraków

0 potrzebie sporządzania metryk charakteryzujących budowle specjalne,
przede wszystkim wieżowe
1. Wstęp

Gdyby podzielić „życie” budowli na okresy: projekt —
realizacja (budowa) — eksploatacja, to bez wątpienia ten
trzeci okres jest najdłuższy i najważniejszy. W czasie eks
ploatacji konieczne są okresowe sprawdzania stanu budów
li, ewentualnie remonty i naprawy.

Wszystkie czynności związane z kontrolą budowli nawią
zują na ogół do utrzymania warunków technologicznych,
warunków typu wytrzymałościowego oraz do norm zużycia
eksploatacyjnego (wpływy atmosferyczne, ubytki, korozja).
W licznych budowlach warunek zużycia eksploatacyjnego
nie wchodzi w rachubę, a decydującym o klasyfikacji sta

nu budowli jest spełnienie warunków typu wytrzymałościo
wego i technologicznego. Do takich budowli należy również
duża grupa budowli wieżowych, obejmująca kominy prze
mysłowe, wieże telewizyjne, wieże dla łączności, maszty itp.
W budowlach tych, ze względu na ich kształt, warunki sta
nu zachowania i zdolności eksploatacyjnej zawierają w
pierwszym rzędzie ograniczenia odkształceń i przemieszczeń.
Są to warunki, które formułują projektanci w oparciu o nor
my budowlane i założenia technologiczne, a których spraw
dzeniem pomiarowym zajmują się inżynierowie geodeci.
Metody prac pomiarowych są przedmiotem wieloletnich
studiów, a te, które wypracowano i zestawiono już w Pol
sce, można uznać za odpowiadające wymogom współczesnej
techniki.
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Są natomiast niejasności przy wykorzystywaniu wyników
oraz takiej organizacji pomiaru, aby nie było wątpliwości
co do wiarygodności uzyskanych wyników i ich interpreta
cji. Przy okazji studiów tych spraw i obszernej dyskusji
[por. 1, 3, 4] doszliśmy do wniosku, że dla spełnienia tych
warunków niezbędne jest przygotowanie „metryk odkształ
ceń” budowli wieżowych. Koncepcja tego rodzaju metryk
została szczegółowo postawiona w pracy [3].
Niniejszy artykuł i zamieszczona obok praca dr inż. Μ.
Żaka [5] mają na celu przekonanie szerokiego grona inży
nierów do celowości zastosowania tej koncepcji w prakty
ce.
2. Warunki stawiane budowlom wieżowym

Przygotowując projekt budowli wieżowej dysponuje się
zwykle założeniami technologicznymi, a projektant spraw
dza spełnienie przez budowlę warunków wytrzymałości, sta
teczności i sztywności, kształtując ją według odpowiednich
norm.
2.1. Warunki wytrzymałościowe są sformułowa
ne w obowiązujących normach PNB i są zależne od zastoso
wanego materiału oraz typu budowli.
— W ujęciu tak zwanym deterministycznym mają one
zwykle postać:
ɑef ^≤ ^dop

gdzie:
σet — rzeczywiste naprężenie występujące w konstruk
cji (zwykle maksymalne),
kdoD — naprężenie dopuszczalne według odpowiednich
norm.
— W ujęciu stanów granicznych:
^gr
gdzie:
u — współczynnik pewności (według norm),
kgr — naprężenie graniczne (przy zniszczeniu).
— W ujęciu probalistycznym:
i
p3(t) = exp(—r1i)∙exp [- ʃ r2(u)du]

O
ps(t) — jest tak zwaną kombinowaną funkcją przetrwania
(porównaj na przykład projekt nowej polskiej nor
my żelbetowej),
r1
— są zmiennymi czasu,
t, u — ryzyko zniszczenia budowli (funkcja czasu „t” lub
wartość stała),
ri — wzrost ryzyka zniszczenia budowli podlegającej
wpływom losowym przeciążenia, zmęczenia itp.
(funkcja czasu „u").
Sprawdzenie doświadczalne (pomiarowe) warunków wy
trzymałościowych w trakcie eksploatacji jest kosztowne i na
ogół nie jest przeprowadzane, jakkolwiek coraz częściej ten
dencje kontroli wytrzymałościowej i wykonywania pomia
rów tensometrycznych, analogicznie do pomiarów prowadzo
nych w zaporach czy mostach, znajdują coraz więcej zwo
lenników.
2.2. Warunki stateczności mają następujące sfor
mułowania (porównaj [2]) dla tak zwanej pewności na wy
wrót, przesunięcie, czy obrót po dowolnej powierzchni:
κS
-,utrzym.
ς
->n
*wy wr.

Swywr. — jest siłą uogólnioną przemieszczającą budowlę
ze stanu równowagi,
Sutrzym. — jest siłą uogólnioną utrzymującą w równowa
dze budowlę,
n
— jest współczynnikiem pewności (z odpowied
nich norm);
Warunki te sprawdzane są obliczeniowo z uwzględnieniem
aktualnego, stwierdzonego pomiarem (p. 2.3.) stanu budowli.
2.3. Warunki sztywności (odkształceń) — dla przy
padków statycznych są formułowane w postaci dopuszczal
nych przemieszczeń
jst. ef. ≤ jιt. dop

j',t. ef. ≤ j'ιt. dop

(przemieszczenia liniowe)
(przemieszczenia kątowe)

Warunki sztywności dynamicznej (odkształceń dynamicz
nych), które na ogół nie wymagają sprawdzenia przy bu
dowlach wieżowych, mają postać:
jdyn ≤ ,dyn dop
(amplitudy przemieszczeń dynamicznych)
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J7 = — ≤ 1 dθp (amplitudy prędkości ruchu)

d-s
b = —— ≤ 6dop (amplitudy przyspieszeń)
gdzie wskaźnik dop oznacza wartości dopuszczalne usta
lone w normach lub przepisach.
Warunki stateczności wymagają przy sprawdzeniu wyko
nywania szczegółowych pomiarów odkształceń, gdyż dotyczą
one wielu punktów budowli, jak na przykład fundament
(osiadania bezwzględne i różnice osiadań), wierzchołek bu
dowli oraz wybrane punkty budowli, a następnie właściwej
interpretacji wyników przez porównanie do danych wyjś
ciowych. I tu właśnie prawidłowa i szybka decyzja wyma
ga nawiązania do przewidywanych odkształceń w warun
kach wykonywanego pomiaru (które powinny być wcześniej
obliczone) i do stanu wyjściowego ustalonego doświadczal
nie pomiarem.
3. Przygotaowanie danych do metryki

Na wychylenia wierzchołka budowli wieżowej (na przy
kład komina) w chwili pomiaru mają wpływ: obciążenia
zewnętrzne (wiatr), obciążenia technologiczne, eksploatacyj
ne, nasłonecznienie, nierównomierne osiadanie fundamentu,
wpływy fizyko-chemiczne, wpływy reologiczne.
Pierwsze trzy czynniki są zmienne w czasie w sensie go
dzin i minüt oraz odgrywają jakościowo' największą rolę;
cztery dalsze czynniki zmieniają się powoli w czasie (mie
siące, lata). Całkowite odkształcenia w danej chwili — za
kładając, że mają one charakter statyczny, to jest zmienia
ją się w czasie dłuższym niż wykonuje się pomiar, są sumę
trzech wpływów, które powinny być znane a priori z obli
czeń i poprzednich pomiarów. Aby je znać trzeba więc wy
konać obliczenia, w wyniku których uzyska się:
a) linię ugięcia trzonu przy obciążeniu statycznym wia
trem, w zależności od prędkości wiatru,
b) linię ugięcia trzonu przy jednostronnym nasłonecznie
niu,
c) statyczną linię ugięcia od obciążeń eksploatacyjnych
(na przykład częściowe napełnienie wieżowego zbiornika
wodnego),
d) linię ugięcia od nierównomiernego osiadania funda
mentu,
e) linię ugięcia od innych, mogących wystąpić wpływów,
jak na przykład reorologicznych, podłoża górniczego, czy tp.
Dalej potrzebne jest opracowanie kombinacji równoczesności wystąpienia tych wpływów oraz, co bardzo ważne, ich
sprawdzenie pomiarowe, gdyż tylko wtedy możliwa będzie
ich prawidłowa interpretacja.
To ostatnie stwierdzenie wymaga objaśnienia. Otóż obli
czenia nasze są przybliżone, a czynnikiem decydującym
o wielkości przybliżenia jest nie tyle teoria zastosowana
w obliczeniu i oparty na niej algorytm obliczenia, ile przyj
mowane stałe materiałowe lub wielkości związane z dzia
łaniem obciążeń.
I tak na przykład, celem obliczenia linii ugięcia stosuje
się znany wzór:
d2y
M
~dx2 ~
Isi
w którym EI jest sztywnością zginania. E jest modułem
sprężystości podłużnej (moduł Younga) przyjmowanym ja
ko stała dla danego materiału, co jest przybliżeniem o do
kładności na przykład dla żelbetu rzędu nawet 30—40%.
Polska norma żelbetowa uwzględnia to, podając inne war
tości E dla obliczeń statycznych na zginanie, a inne, wyższe
dla dynamicznych.
Przy obliczeniu wpływu nasłonecznienia występują inne
go rodzaju wątpliwości. Są to wartości współczynnika prze
wodności cieplnej «t i wielkości różnic temperatury At częś
ci nasłonecznionej oraz bezwładność termiczna (długość cza
su akumulacji ciepła).
Dlatego do opracowania metryki odkształceń budowli po
trzebne są pomiary korygujące obliczenia teoretyczne i dają
ce, przy odpowiednim ich ustawieniu, możliwość określenia
teoretycznego stanu spoczynkowego, do którego należy na
wiązać wyniki późniejszych pomiarów. Powinny być zna
ne również odchylenia wykonawcze budowli [4].
4. Zawartość metryki odkształceń

Cóż więc ostatecznie powinna zawierać metryka odkształ;
ceń budowli wieżowej?

— Ugięcia od statycznego wpływu wiatru przedstawione
w formie rodziny krzywych dla różnych prędkości wiatru V.
W przypadku, gdy budowla nie ma przekroju obrotowo-symetrycznego, również dla najważniejszych kierunków wia
tru.
— Dane dotyczące maksymalnych amplitud ruchów przy
obciążeniach dynamicznych wiatrem, w nawiązaniu do cha
rakterystyk porywu (to nie jest konieczne przy mniejszych
budowlach, o dużej sztywności).
— Ugięcia od obciążeń technologicznych, jeśli takowe wy
stępują (na przykład przy zbiornikach wieżowych, wieżach
telewizyjnych) w formie rodziny krzywych.
— Odkształcenia na skutek jednostronnego nasłonecznie
nia w formie rodziny linii odkształceń osi trzonu w nawią
zaniu do różnicy temperatur i kierunku działania. Koniecz
ne jest sporządzenie wykresu krzywej dobowego ruchu wie
rzchołka budowli przy różnych stanach nasłonecznienia
i temperatury [3].
— Odkształcenia od ewentualnych nierównomiernych osiadań fundamentu wyrażone w funkcji tych osiadań — ja
ko rodzina linii osi trzonu.
— Ewentualne odkształcenie reorologiczne (jedna — dwie
krzywe) oraz odkształcenia od wpływu podłoża górniczego
(rodzina krzywych dla różnych parametrów osiadań).
— Odchylenia wykonawcze budowli (tak zwany mimośród wyjściowy) w postaci wykresu odchyłek liniowych w
orientacji przestrzennej.
Dane obliczeniowe do metryki odkształceń powinny być
przygotowane w projekcie przez inżynierów projektujących
budowlę (inżynierów budowlanych i technologów). Mimo że
zabierze to nieco czasu, w obecnej sytuacji, gdy dysponuje
my elektroniczną techniką obliczeniową i programami (na
przykład na ODRĘ 1013) nie przedstawia to większych trud
ności.
Część pomiarową metryki powinni wykonać inżynierowie
geodeci, na przykład w oparciu o metodykę podaną w pra
cach [3] i [5].
Metryka powinna być dostępna dla wszystkich oceniają
cych stan budowli i sprawdzających późniejsze odkształce
nia.
5. Wnioski

Można by przytoczyć szereg przykładów z praktyki, gdzie
po wykonaniu geodezyjnego pomiaru odkształceń budowli
wieżowej uznano, że budowla jest zagrożona z powodu nad
miernych — zdaniem obserwatorów — wartości przemiesz
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czeń. A okazało się, że nie są one wcale niebezpieczne
i wręcz mieszczą się w granicach związanych z warunkami
pomiaru (słońce, wiatr). Nie dokonano interpretacji w Opar
ciu o metrykę odkształceń ani nie uwzględniono warun
ków pomiaru. Poza tym określenie wszelkich dopuszczal
nych wartości nie może pomijać stanów wyjściowych i wa
runków obciążeń.
Dlatego korzyści tak opracowanej metryki odkształceń bu
dowli wieżowej można określić następująco:
a) możliwość jednoznacznego określenia stanu obiektu
i interpretacji wyników pomiaru,
b) ciągłość oceny prawdziwego stanu odkształceń budowli,
c) możliwość natychmiastowego stwierdzenia ewentualne
go zagrożenia nawet przez osoby nie znające całokształtu
zagadnień technicznych,
d) jednoznaczna podstawa do porównań i uogólnień oraz
badań naukowych z opracowaniem danych typu statystycz
nego,
e) określenie warunków zewnętrznych (między innymi at
mosferycznych), przy których można i powinno się wykony
wać geodezyjne obserwacje odkształceń.
Szczegóły dotyczące strony geodezyjnej metryki zawiera
praca [5]. Sądzę, że po tej argumentacji mamy prawo zapro
ponować wprowadzenie obowiązku sporządzania metryki bu
dowli wieżowych do odpowiednich norm lub instrukcji tak
budowlanych, jak i geodezyjnych oraz stosowanie, ich w
praktyce pomiarów odkształceń budowli wieżowych.
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Treść i opracowanie metryki odkształceń budowli wieżowej
Niniejszy artykuł stanowi ścisłe nawiązanie do zamieszczo
nego obok opracowania prof, dr inż. R. Ciesielskiego, który
przedstawił stanowisko specjalisty budownictwa w omawia
nej sprawie. Niżej podjęto próbę rozszerzenia zagadnienia
o problemy związane bezpośrednio z zainteresowaniami
i działalnością geodetów.
Odkształceniami dobowymi budowli wieżowej nazwano
sprężyste odkształcenia budowli wywołane czynnikami po
siadającymi znamiona zmienności cyklicznej, pokrywającej
się z okresem jednej doby [8].
Czynnikami tymi są przede wszystkim: pole temperatury
wywołane nasłonecznieniem i działanie wiatru, przy którym
cykliczność ta występuje już jednak w mniejszym stopniu.
Każdy z tych czynników może wywołać znaczne spręży
ste ugięcie budowli, a co za tym idzie jej wychylenie z po
łożenia „spoczynkowego”, to jest z położenia, które zajmo
wałaby budowla przy całkowitym zrównoważeniu lub bra
ku działania wymienionych wyżej obciążeń.

Jeśli wielkość i kierunek tego wychylenia nie są znane,
to przy wyznaczaniu trwałych przemieszczeń budowli moż
na popełnić poważne błędy wynikające z faktu, iż kształt
budowli w dowolnym momencie tt powstaje z nałożenia się
na siebie odkształceń trwałych i odkształceń sprężystych,
a w tym i tak zwanych dobowych [8, 9, 10, 11]. Podstawo
wym warunkiem prawidłowości określenia kształtu budowli
wieżowej na drodze obserwacyjnej jest całkowita jednoczesność wykonania obserwacji ze wszystkich stanowisk wcina
jących [8, 10]. W ten sposób zagwarantowana jest popraw
ność wyznaczenia kształtu, choć jest to kształt chwilowy,
ulegający nieustannym zmianom w granicach nawet kilku
dziesięciu centymetrów [5, 9, 11]
Załóżmy dla prostoty, że budowla wieżowa w okresie po
równawczym pomiędzy obserwacjami (t2 — t1) nie uległa
odkształceniom trwałym, a jej kształt chwilowy formowa
ny był tylko przez odkształcenia dobowe. Ekstremalną wiel
kość przemieszczeń sprężystych wierzchołka budowli oznacz

3G3

my przez Umax (maksymalne sprężyste wychylenie) rys.
la, lb.
Każda z obserwacji może więc uchwycić któryś z przy
padkowych stanów budowli, zawartych w granicach
[H-umax'

limax]

Przyrównywanie kształtów ti i t1 da w rezultacie kształt
krzywej zawartej w granicach

Atal
gdzie at — współczynnik rozszerzalności liniowej materiału,
z którego wykonano cylinder.

W najbardziej ogólnym przypadku, gdy zmianie z wyso
kością ulegają wszystkie elementy składowe, to jest średni
ca budowli di, różnica temperatury At oraz współczynnik

[+2ι⅛xlx∕-2ι⅛aJ

(rys. lc), co dowodzi, że wpływ odkształceń dobowych ob
ciąża wyniki pomiarów błędem o wielkości maksymalnej
[2u∞ax∙] W związku z tym wydaje się konieczne określenie,
z jakiego rzędu wielkością Umax należy się liczyć w konkret

Rys. 3

nych warunkach wykonywania kolejnej obserwacji wychy
leń danego obiektu. Tylko na tej drodze można bowiem
oczekiwać bądź to wyeliminowania błędu, bądź też przynaj
mniej poznania jego wielkości.

rozszerzalności liniowej at, sytuacja będzie się przedstawiać
następującoi [8] (rys. 3):

Teoretyczne określenie wielkości wpływu nasłonecznienia
Dobowa wędrówka słońca wywołuje w konsekwencji zja
wisko jednostronnego nasłonecznienia budowli wieżowej,
gdyż w każdym momencie jedna jej strona pogrążona jest
w cieniu. Szereg badań przeprowadzonych w tym zakresie
wskazuje, że różnice temperatury pomiędzy zacienioną i na
słonecznioną stroną budowli mogą przybierać nawet wiel
kość kilkudziesięciu stopni C (na powierzchni). Oczywiście
intensywność insolacji jest wyraźnie zależna od wysokości
nad powierzchnią terenu, co ma szczególnie miejsce w te
renach przemysłowych o dużym zapyleniu powietrza. W
związku z tym, w przypadku na przykład kominów, nierozdzielnie związanych z terenami przemysłowymi o dużym
zapyleniu, ta różnica temperatury będzie znacznie mniejsza
i zmienna z wysokością obiektu.

Dla budowli wykonanej z jednorodnego materiału, to jest
przy αi = const

Przy ai = const oraz At = const
n

Λ.

fn = al A,

n

7=i+l

I=

--

Przy at = const, At = const oraz d = const (cylinder)

W dotychczas prowadzonych pracach [8, 9] stosowano,
przedstawione na rys. 2, prawo zmienności rozkładu temW bezpośrednim liczeniu najwygodniej jest posługiwać się
algorytmem znanym z metody „krok po kroku”:

fn —/n_i+

Zan

Atnan¡

Przykładowe obliczenie wielkości wpływu jednostronnego
nasłonecznienia dla komina żelbetowego h — 150 w Zofiów
ce, przeprowadzono w tablicy 1.
Rozkład temperatury z wysokością przedstawiono na rys. 2.
Obliczenie wykonano przykładowo dla różnicy temperatury
t■
— 6 °C, ograniczając się więc tylko do warunków, które
mogą mieć miejsce bardzo często podczas wykonywania
obserwacji odkształceń obiektu.
Na podstawie podanego przykładowo obliczenia uzyskano
możliwość oceny jednej ze składowych dobowych odkształ
ceń budowli.
Hys. 2

peratury z wysokością nad powierzchnią terenu uznając, że
rozkład ten najbardziej odpowiada warunkom panującym
na terenach przemysłowych. Zakładając szereg uproszczeń —
wielkość strzałki ugięcia cylindra o wysokości h i średnicy
d, poddanego działaniu jednostronnego nasłonecznienia o sta
łej różnicy temperatury między stroną zacienioną i nasło
necznioną At — można wyznaczyć ze wzoru:
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Teoretyczne określenie wpływu działania części statycznej
wiatru
Struktura i charakter wiatru jako zjawiska jest proble
mem bardzo złożonym i szeroko omawianym w literaturze
specjalistycznej [1, 2], W niniejszych rozważaniach zasad
nicze znaczenie posiada skutek obciążenia budowli częścią
statyczną wiatru i w związku z tym jedynie na tym zagad
nieniu położono tu akcent.

Tablica ɪ. Obliczenie wielkości ugięć komina wywołanych wpływem jednostronnego Iuulonoeanieciia
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Obciążenie budowli wieżowej działaniem statycznej części
wiatru posiada wszelkie analogie z ciągłym obciążeniem
belki wspornikowej. Wykorzystując te analogie można okre
ślić w przybliżeniu wielkość odkształcenia spowodowanego
obciążeniem interesującego nas obiektu. Metoda obliczenia
znana jest z wytrzymałości materiałów i stosowana do okreś
lania wuelkości ugięcia belek.
Przy obciążeniu belki siłami powodującymi zginanie, w
każdym przekroju belki występuje moment zginający M,
określony jako suma algebraiczna momentów wszystkich sił
działających po jednej stronie przekroju. Sytuację, która
powstanie po obciążeniu belki momentem zginającym przed
stawia rys. 5. Wynika stąd, że:
1 i=« ρ∙α
oraz
J+dl<¾i(ρ + y)α
a stąd
*
ΔΙ = ya
natomiast wydłużenie względne (odkształcenie)
∆l _ ya _ ɪ
Z
ρα
ρ

n A-i-Σ⅛^∙∙11 - s-/ijɪɪjʧɑti
12
i≡ 1

i=l

E — moduł sprężystości Younga,
otrzymamy:
σ
y

a stąd

Warunek równowagi momentów w rozpatrywanym przekro
ju ∑M — 0 posiada postać
M = ʃ yadF
(F)

i podstawiając do niego zależność wyprowadzoną poprzed
nio otrzymamy:

przy czym wyrażenie
ʃ y2 dF

=J

(F)

jest momentem bezwładności przekroju względem osi głów
nej, przechodzącej przez środek ciężkości prostopadłej do
płaszczyzny zginania.
Ostatecznie otrzymamy znany z literatury wzór Naviera
o postaci:
1

Λί

ρ
EJ
czyli: krzywizna osi zgiętej belki jest wprost proporcjonalna
do momentu zginającego M, a odwrotnie proporcjonalna do
iloczynu momentu bezwładności przekroju J i modułu Younga E (iloczyn EJ nosi nazwę sztywności zginania).
Na podstawie wzoru Naviera i wzoru na krzywiznę moż
na określić wielkość ugięcia końca belki z zależności:
Wprowadzając tu określoną prawem Hooke’a zależność li
niową między składową stanu odkształcenia i składową sta
nu naprężenia
o
ε~ H
gdzie
ε — składowa stanu naprężenia,
o — składowa stanu odkształcenia,

Wyznaczenia linii ugięcia konkretnej budowli wieżowej do
konuje się wykorzystując wyżej podane zależności najczęś
ciej metodą graficzno-analityczną Mohra [1]. Niezbędne jest
przy tym dokonanie pewnych uproszczeń rachunkowych
z uwagi na to, że niemal w każdym przypadku wraz z wy
sokością ulegają zmianie następujące elementy: wymiary
poprzeczne obiektu, grubość ściany, wielkość obciążenia.
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Uproszczehie polega więc na dokonaniu podziału budowli
nã Odcinki -Cylindryczhe o hśrednibnycb parametrach Wy-'
Hiiarowych. .
Przykładowe wyznaczenie wielkości sił od statycznej częś
ci działania wiatru o szybkości 5 m/sek i powstających w
związku z tym odkształceń żelbetowego komina h — 150 m
w Zofiówce (rys. 4) przedstawiono w tablicy 2.
Rozkład wiatru z wysokością przyjęto jak na rys. 6. Po
dział komina na segmenty dla przeprowadzenia obliczeń
przedstawiono na rys. 7.
Wyznaczenia kształtu linii ugięcia osi budowli dokonano .
metodą graficzno-analityczną Mohra [6]. W tym celu mo
menty zginające traktowane są jako wtórne obciążenie bu
dowli. W związku z tym obliczono wielkości siły skupionej
wtórnej Wr przy jednoczesnej redukcji wynikającej ze
zmiennego z wysokością momentu bezwładności poszczegól
nych przekrojów budowli. Tak więc wielkość sił Wr przed
stawia zredukowane obciążenie wtórne belki i dla niego
skonstruowano (dla każdego z obciążeń — 4, 5 i 6 m/sek)
Wielobok sznurowy, pozwalający wyznaczyć kształt linii
ugięcia komina od statycznego działania wiatru (rys. 8).
Na rysunku 9 zestawiono linie ugięcia omawianego ko
mina, wywołane przez zakładane obciążenia. W grę wchodzą
tu przemieszczenia rzędu kilkunastu centymetrów, mimo
że założono niewielkie obciążenia (parcie wiatru max 6 m/
/sek, różnica temperatury max 9 oC). Stopniowa zmiana ob
ciążenia, a więc dobowa wędrówka słońca lub zmiana kie
runku wiatru wywołuje zjawisko zataczania przez budowlę
wieżową charakterystycznej figury o rozmiarach nierzadko
kilkudziesięciu centymetrów i szybkości przemieszczania się
wierzchołka budowli 4—6 cm/godz [5, 8, 9, 10, 11].

Zjawisko to posiada kapitalne znaczenie zarówno dla prac
geodezyjnych związanych z wznoszeniem budowli wieżo
wych, jak i przy wyznaczaniu przemieszczeń tych budowli.

Tablica 2. Oblicjcaie wielkości sil od statycznej części działania wiatru

Rys. 6

Rys. 7
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Metryka odkształceń budowli wieżowej

i

Jak to wyżej przedstawiono, sprężyste ugięcia budowli
mogą w sposób zasadniczy zniekształcać wyniki pomiarów
trwałych przemieszczeń budowli wieżowych lub wyniki ty
czenia pionowego kierunku wznoszenia. W tej sytuacji wydaje się konieczne posługiwanie się zarówno w pracach po
miarowych, jak i przy interpretacji wyników danymi, które
informowałyby przynajmniej o rzędzie występujących prze
mieszczeń sprężystych. Rolę tę może spełnić „metryka od
kształceń” budowli wieżowej, opracowywana dla każdej kon
kretnej budowli. Treść proponowanej metryki mogłyby sta
nowić następujące dane:

długie, w przeciągu 3—4 godzin należy wykonać 15—20 ob
serwacji, które pozwolą:
a) stwierdzić brak czynnika systematycznego w wystę
powaniu przemieszczeń badanych punktów,
b) po uśrednieniu wyników — uzyskać prawdopodobne
„spoczynkowe” położenie tych punktów.
Obserwacje tego rodzaju przeprowadzano [8] w sposób
następujący. Wczesnym rankiem pochmurnego dnia, przy
wietrze nie przekraczającym 4 m/sek, rozpoczynano z dwóch
lub trzech stanowisk jednocześnie zsynchronizowane w cza
sie obserwacje kierunków do tych punktów komina, które
miały być przedmiotem obserwacji w pomiarach okreso
wych. Obserwacje prowadzono przez okres 3—4 godzin w
odstępach 10 lub 15-minutowych. W tablicy 3 podano przyTablica 3

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Średnia

1. Wykresy linii ugięcia wywołanych działaniem założo
nych obciążeń, które powodują odkształcenia budowli. Przy

kładowe teoretyczne wyznaczenie takiego wykresu przedsta
wiono wyżej. Przyjęte obciążenia odpowiadają warunkom
atmosferycznym, przy których wykonywane bywają jeszcze
prace pomiarowe (wiatr 6 m/sek, słoneczna pogoda wywo
łująca różnicę nasłonecznienia tmax = 90C). Wykres taki po
zwala uzyskać informację:
a) jakiej wielkości przemieszczeń sprężystych należy
oczekiwać w konkretnych warunkach,
b) w jakich warunkach atmosferycznych należy wykony
wać obserwacje, by sprężyste odkształcenia budowli nie
przekroczyły narzuconej dokładnością wyznaczenia prze
mieszczeń.
2. Zestawienie kierunków do punktów badanych, rozmie
szczonych na żądanych wysokościach budowli.

Kierunki te stanowią wynik wyjściowej obserwacji wy
gięć budowli i przedstawiają jej „spoczynkowe położenie”
w owym czasie. Podstawową trudnością przy wyznaczaniu
trwałych ugięć budowli wieżowej jest bowiem rozdzielenie
dobowych odkształceń sprężystych i odkształceń trwałych.
Jak ustalono [8], wpływ nasłonecznienia na żelbetową
budowlę wieżową ustaje po 9—10 godzinach od momentu
zaniku operowania słońca. Praktycznie więc każdego rana
należy oczekiwać zaniknięcia ugięć termicznych komina.
Jeżeli jeszcze przy tym szybkość wiatru nie przekracza wó
wczas 3—4 m/sek, to realnie można oczekiwać, że wpływ
odkształceń dobowych na budowlę wieżową jest w takiej
sytuacji znikomy i kształt budowli formowany jest aktu
alnie tylko przez ewentualne odkształcenia. Potwierdzenia
tego faktu musi dostarczyć jednak seria obserwacji, gdyż
analogie warunków — między innymi — z uwagi na wiel
ką bezwładność termiczną budowli są bardzo zawodne. Ce
lem takiej obserwacji jest stwierdzenie, czy obserwowane
punkty nie wykazują stałej tendencji w przemieszczeniach.
Jeżeli bowiem obserwacje wykonywane są w 9—10 godzin
po ustaniu działania nasłonecznienia, należy oczekiwać, że
ewentualne sprężyste przemieszczenia budowli, wywołane
będą już tylko działaniem wiatru. Przy szybkości 3—4 m/
/sek bywa on zresztą na ogół zmienny co do szybkości i kie
runku, a co za tym idzie przemieszczenia wywołane przez
tego rodzaju wiatr są zdecydowanie nieregularne. Dlatego
też dla uchwycenia najprawdopodobniejszego „położenia
spoczynkowego” można się posłużyć średnią arytmetyczną
z dużej ilości chwilowych położeń. Ponieważ okresy po
chmurnej pogody przy słabym wietrze mogą nie być zbyt

Godzi
na
510
530
540
5s0
600
6ιo
620
630
6<»
650
700
710
720
730
740

Punkt 2

Punkt 4

Punkt 3

Punkt 5

L

P

L

P

L

P

-2,5
-0,2
-1,8
-4,4
-0,8
+ 0,6
-1.9
-2,7
-2,3
-0,2
-0,7
-2,1
-3,3
-6,7
-1,6

+♦,7
+ 3,1
+ 1,8
+ 2,4
+ 2,7
+ 2,1
+ 1,8
+ 1,2
+1,1
+ 3,2
+ 2,8
+ 0,6
-2,1
-2,2
+1,0

-2,0
+1,5
-1,9
+ 3,2
-4,3
-1,1
-1,1
-1,4
+ 4,3
+ 4,4
+2,5
-2,4
-1,3
-4,6
+ 0,2

+ 2,0
+ 3,9
+ 3,5
-1,0
+ 3,2
-1,3
-1,4
-1,7
-0,1
+0,2
-1,6
+1.2
+ 1.0
+0,6
-0,2

-1,5
-2,7
-0,6
-1,0
-2,9
-4,3
-1,1
-1,0
+2,3
-3,3
+ 3,1
-0,3
-3,1
-5,0
-2,5

+5,2
+ 3,3
+ 3,2
4-4,2
+2,5
+ 2,9
+ 2,7
÷0,1
-3,6
-5,2
+1,0
+ 6,6
+7,5
+ 3,8
+ 12,4

-0,8
-1,9
+ 0,4
-1,0
-2,6
-3,9
-0,5
-0,9
-0,3
+1.1
-6,5
+1,7
+ 0,4
-1,1
-2,5

+7,6
+6,0
+2,6
+ 3,0
-3,2
-1,8
+5,3
+4,6
-5,9
-1,2
-0,9
+8,8
+ 8,7
+5,1
+0,1

-2,0

+ 1,6

-0,6

+0,8

-1,6

+3,1

- 1,2

+2,6

L

P

kładowo wyniki takich obserwacji, prowadzonych do 5
punktów badanych z 2 stanowisk obserwacyjnych (L i P).
Wielkości Aa (w sekundach) podane w tablicy stanowią
różnice kątów «„ (punkt badany 1 — stanowisko obserwa
cyjne — punkt badany ri), mierzonych w obserwacji pierw
szej (moment t1) i w kolejnych momentach ts, t, ..t∏

a,ltn ~ a"tl a"tπ
Jak łatwo stwierdzić, zestawione wielkości Aa nie wska
zują na występowanie wyraźnej tendencji, którą należało
by uważać za wynik ukierunkowanego przemieszczania się
badanych punktów. W związku z tym uśrednione wielkości
A ci pozwalają wyznaczyć zespół uśrednionych kątów

α"Sr = “"r, ~ ^air

lub kierunków
Knśr = ∙^1 + t¼r
reprezentujących spoczynkowe położenie badanych punktów.
Przedstawione w tablicy, wyniki pochodzą z serii ekspe
rymentalnych obserwacji komina żelbetowego h — 152,5 m,
wykonywanych dwoma teodolitami Wild T-3. Punktami
badanymi były celowniki Zastabilizowane na trzonie komina
na wysokości 7, 58, 88, 118 i 149 m.
Zestawione wyniki są wielkościami różnic par spostrze
żeń i w związku z tym nie trudno określić na ich podsta
wie wielkość błędu średniego. Wielkość tę można wykorzy
stać dla określenia ścisłego kryterium liczbowego „spoczyn
kowego położenia” poszczególnych punktów badanych.
Przedstawione w metryce zestawienie kierunków stano
wiących wyjściową obserwację wygięć trzonu powinno być
wynikiem w ten sposób przeprowadzonego pomiaru. W
szczególności obserwacja wyjściowa musi być wolna od
zniekształcających wyniki pomiaru przemieszczeń trwałych
— wpływów odkształceń dobowych.
Jak należy rozumieć pojęcie „punkty badane” w przy
padku budowli wieżowej?
W praktyce wyznaczania przemieszczeń tego typu budow
li utarł się zwyczaj posługiwania się przede wszystkim
pomiarami jednokrotnymi, gdzie wynik każdej obserwacji
przyrównywany jest do warunku matematycznego, jakiego
dostarcza żądanie pozostawania budowli w pionie. W tym
celu kierunki trzeba mierzyć do przeciwstawnych na danej
wysokości tworzących budowli, by drogą uśrednienia ich
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przejść na oś obiektu. Postępowanie takie posiada istotne
mankamenty:
a) przedłuża dwukrotnie czas obserwacji, co jest szcze
gólnie niekorzystne z uwagi na szybkość występowania
zmian · przemieszczeń sprężystych, wywołanych odkształce
niami dobowymi,
b) obarcza wyniki pomiarów niebagatelnej wielkości błę
dami wykonawstwa budowli,
c) nie pozwala dokonać rozdziału pomiędzy przemiesz
czeniami występującymi przed rozpoczęciem cyklu obser
wacyjnego (wyznaczenie wielkości mimośrodu wyjściowego
budowli) a przemieszczeniami narastającymi w czasie.
W związku z tym znacznie korzystniej jest wyznaczać
wygięcia budowli wieżowych metodą porównawczą, polega
jącą na przyrównaniu do siebie wyników obserwacji aktu
alnej i wyjściowej. Uzyskuje się w ten sposób wolny od
błędów wykonawstwa przyrost odkształceń ponad stan
uchwycony obserwacją wyjściową. W związku z tym przestaje być celowe wykonywanie obserwacji kierunków do
obydwu tworzących budowli. Wystarczy w zupełności jeden
szereg punktów tak dobranych i opisanych, by ich odszu
kanie w następnych obserwacjach było jednoznaczne. Jed
nocześnie w związku z wznoszeniem coraz wyższych budo
wli (najwyższe polskie realizacje 260 i 300 m) wręcz ko
nieczne staje się stabilizowanie w trakcie budowy punktów,
które mogłyby spełniać rolę celowników. Umieszczone w
metryce odkształceń zestawienie kierunków dotyczy więc
spoczynkowego położenia celowników lub specjalnie dobra
nych punktów reprezentujących przemieszczenie obserwo
wanej budowli.

βn — kątowa odległość punktu Cn od prawej tworzącej
γn — kątowa odległość punktu Cn od lewej tworzącej,
a stąd położenie osi przekroju n:
„ _ Pn +Ln

π~

2

co jest podstawą wyznaczenia mimośrodu budowli na wszy
stkich obserwowanych poziomach. Znajomość mimośrodu
pozwala inżynierom budownictwa na dokonanie statycznej
oceny jego wpływu przez obliczenie dodatkowego momentu
zginającego od ewentualnego wygięcia lub przechyłu.
północ

południe μ

wschód

zachód

3. Mimosrod wyjściowy budowli wieżowej

Mimośród wyjściowy budowli wieżowej jest zespołem wek
torów określających wielkość i kierunek wygięcia budowli,
które utrwalone zostało błędami wykonawstwa lub wywoła
ne innymi przyczynami mogącymi wystąpić do momentu
wykonania wyjściowej obserwacji odkształceń tej budowli.
Określenia wielkości, kierunku i zwrotu tych wektorów mo
gą dokonać inżynierowie budownictwa na podstawie znajo
mości przebiegu osi obiektu, czyli jego kształtu w położe
niu spoczynkowym.
Z kolei określenie przebiegu osi możliwe jest na podsta
wie wyznaczonego wyżej spoczynkowego położenia punk
tów badanych. W tym celu wystarczy już tylko wykonać
pomiar kątów β i γ pomiędzy każdym z punktów celu Ct
a obydwiema tworzącymi budowli, na wysokości usytuowa
nia każdego z tych punktów (rys. 10). Oczywiście, gdy punk-

Skala wychyleń
Na rys. 11 przedstawiono przykładowo graficznie zilustro
wane wyniki wyznaczenia przebiegu osi komina, co stano
wiło podstawę dla określenia wielkości mimośrodu wyjś
ciowego.
4. Diagram do interpretacji przemieszczeń

Z uwagi na to, że wykonywanie obserwacji budowli wie
żowej w momencie, gdy znajduje się ona w „położeniu
spoczynkowym” połączone jest z pewnymi trudnościami, jak
na przykład przedłużenie czasu obserwacji, oczekiwanie na

I»
I

Rys. 10

tem celu będzie punkt położony na jednej tworzącej —
wyznacza się tylko jeden kąt. Dodać należy, że ponieważ
spoczynkowe położenie punktów Ci zostało wyznaczone,
więc pomiaru kątów β i γ dokonywać można bez szkody
dla dokładności, bez konieczności zachowania jakichkolwiek
dodatkowych warunków. Ostatecznie dla każdego przekroju,
w którym położony jest punkt Ci otrzyma się dla każdego
stanowiska wcinającego parę wielkości
Pn = Kfrn + βn Ln = Khn — γn
gdzie:
Pn — kierunek do prawej tworzącej przekroju n
Ln — kierunek do lewej tworzącej przekroju n
K‘rn — kierunek do spoczynkowego położenia punktu Cn

368

nawet zbyteczne. Na ogół wystarczy, że obserwacja wyjś
ciowa reprezentuje położenie spoczynkowe budowli, co upo
ważnia do odnoszenia wyników pomiarów aktualnych do pro
stej symbolizującej stan wyjściowy.

Wyniki pomiarów aktualnych można nanosić na przed
stawiony diagram, który tworzą linie ugięcia budowli wy
wołane działaniem wiatru i nasłonecznienia. Ponieważ
czynniki te mogą występować we wzajemnych kombina
cjach dodając się lub odejmując, diagram zawiera kilka
naście takich ewentualności. Po naniesieniu wyników po
miaru aktualnego wykonanego w określonych warunkach
atmosferycznych, o ewentualnym wygięciu trwałym budo
wli możemy wnioskować wtedy i tylko wtedy, jeśli wyzna
czona pomiarem krzywa obrazująca kształt budowli odbie
ga zasadniczo od krzywych diagramu (rys. 12).
5. Wyjściowe obserwacje niwelacyjne

Niwelacyjna sieć kontrolna budowli wieżowej posiada
podwójne znaczenie. Pozwala wyznaczyć wielkości bez
względnych osiadań badanych punktów fundamentów oraz
stanowi podstawy wyznaczenia przechyłu budowli. Przed
stawiony w metryce odkształceń budowli wieżowej szkic
sieci niwelacyjnej z wynikami wyjściowego pomiaru różnic
wysokości stanowi materiał podstawowy do obliczania przy
rostów osiadań i przechyłu budowli [8, 10, 11],
Zakończenie

Wraz z powstawaniem coraz wyższych budowli wieżo
wych powiększeniu uległa skala wpływu takich zjawisk, jak
na przykład jednostronne nasłonecznienie oraz działanie
wiatru. Niewielkie przemieszczenia sprężyste niskich budo
wli utrudniały wykrycie praw związanych z tymi zjawis
kami i mogły być pomijane, co początkowo przyjęto również
przy ustalaniu metodyki prac geodezyjnych dotyczących
budowli wieżowych. W chwili obecnej potrzeba wykonywa
nia geodezyjnej obsługi wznoszenia i eksploatacji budowli
o znacznie większych rozmiarach wysokościowych spowodo
wała konieczność postawienia podstawowego warunku pra
widłowości wyznaczania kształtu budowli. Warunkiem tym
jest jednoczesność wykonywania wcięcia w przód ze wszy
stkich stanowisk wcinających [8],

jan

WereszczyNski

Oparcie wyznaczania trwałych wygięć budowli wieżowych
oraz interpretacji wyników tych wyznaczeń na wcześniej
określonych współzależnościach pomiędzy wielkościami ob
ciążeń i przemieszczeń jest drugim podstawowym warun
kiem poprawności określenia pełnego obrazu odkształceń
i przemieszczeń. Warunek ten spełnia opisana wyżej me
tryka odkształceń.
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Łódź

Poligonizacja pod wodą
Pomiary hydrograficzne, na które składają się pomiary
głębokości oraz trałowanie, jak również zdjęcia lotnicze
wykonywane dla opracowania map morskich, dają niedo
kładne obrysy poszczególnych podwodnych konstrukcji bu
dowlanych. Podobnie pomiary taśmowe i liniowe w oparciu
o siatki figur geometrycznych na wodzie (zaznaczonych pła
wami lub palami) są wprawdzie odpowiednie do sporządze
nia mapy położenia wraku lub wytyczenia betonowego fun
damentu, lecz dokładność ich nie jest wysokiego rzędu (po
nad ± 10 cm).
Częściowo też z tego powodu rozwój konstrukcji podwod
nych jest bardzo ograniczony.
Dalszy postęp w realizacji konstrukcji podwodnych wy
maga między innymi zwiększenia dokładności pomiarów
podwodnych. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat
dziesięciu mieć będzie miejsce stały wzrost ilości realizacji
projektów budownictwa podwodnego. W związku z tym
zajdzie potrzeba stosowania bardziej dokładnych i pewnych
sposobów pomiarów podwodnych i wytyczania konstrukcji
podwodnych.
Próby przeprowadzone przez brytyjskiego inżyniera R.
Farrington-Whartona, latem 1969 roku u północnych wy
brzeży Malty, godne są zwrócenia na nie uwagi. Próby te
miały na celu ustosunkowanie się do problemu widzialności
pod wodą i rozpoznania celów geodezyjnych oraz praktycz
nego wykorzystania teodolitu dostosowanego do prac pod
wodnych.

Wody wokół Malty zostały wybrane ze względu na dobrą
widzialność podwodną, umożliwiającą prace na głębokości
do 30 metrów oraz spokojną na ogół powierzchnię morza.
Ustalono, że w tych pracach nawet w czasie, kiedy war
stwa wzburzonej wody wynosiła około 3 metrów, pomiary
geodezyjne można było wykonywać bez szczególnych trud
ności na głębokości poniżej 10 metrów. Natomiast sam
teodolit (rys. 1) mógł być zanurzony do 60 metrów.
Co zaś dotyczy pracy nurka, to na głębokości poniżej 45
metrów zaczyna występować u niego niepewność pracy
spowodowana przez narkozę azotu. W tym celu należałoby
stosować nieusypiającą mieszankę do oddychania, składają
cą się na przykład z helu z tlenem. Dla operowania teo
dolitem p:odwodnym nurek musi mieć możność przenosze
nia go ze stanowiska na stanowisko (rys. 2) pod wodą oraz
wynoszenia go na powierzchnię. W tym celu jest in ubra
ny w specjalny kaftan i płetwy. Wraz z ulepszeniem struk
tury ubrania i ukazania się ubrań ogrzewanych, kwestia
zimna nie powinna stanowić w przyszłości zbyt poważnego
problemu.
Taki ubiór powoduje, że fizyczna obsługa i transport
przyrządu nie przedstawiają trudności i są proste dla za
znajomionego z nim nurka.
Ustawienie i ogólne działanie przyrządu jest dokładnie
takie samo jak na lądzie, ale zabiera o połowę więcej
czasu. W czasie pracy nurek musi się lekko opierać od cza-
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su do czasu o statyw, dlatego ważne jest upewnienie się,
czy statyw jest dostatecznie ciężki i mocno ustawiony dla
przeciwstawienia się lekkiemu drgnięciu.
Doświadczalne pomiary geodezyjne przeprowadzono na
trójkątach o bokach 12—15 metrów (40—50 stóp).

Stanowiska obserwacyjne obrano na trzech dużych gła
zach, oczyszczonych z wodorostów, przy czym stanowiska
te oznakowano gwoźdźmi wbitymi w piaskową skałę. Ty
powe stanowisko obserwacyjne przedstawiono na rys. 3.
W skałę można wbijać gwoźdźie w ołowiane korki wciś
nięte w otwory wywiercone w skale. Gdy dno jest piasz-

Rys. i

Rys. 4

czyste lub muliste, gwoździe wbija się w uprzednio wbite
kołki drewniane, podobnie jak to czyni się w pracach na
lądzie. Główki gwoździ, których prawie że nie można było
dostrzec z odległości 15 metrów, zaznaczone były odwróco
nymi dnem do góry butelkami wypełnionymi przez nurka
powietrzem i przymocowanymi do gwoździ cienką nitką
nylonową (rys. 4). Rysunek 4 przedstawia butelkę przycu
mowaną do gwoździa pozycyjnego. Stanowiska były zazna
czone etykietkami z syntetycznego kauczuku i przymoco
wane drutem do gwoździ.

Rys. 2

Rys. 5

Nurek, po przeniesieniu przyrządów na stanowisko usta
wia je z grubsza, a następnie usuwa butelkę i przycumowuje ją chwilowo gdzie indziej. Z kolei za pomocą pionu
wiszącego ustawia teodolit nad punktem w sposób ścisły.
Na rysunku 5 przedstawiono ciężarek umieszczony nad
gwoździem pozycyjnym.
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Celowanie na następny punkt odbywa się za pomocą
krzyża nitek, którego nitka pionowa powinna pokrywać się
z nitką nylonową utrzymującą butelkę nad tym punktem.
Poza tym obsługa teodolitu jest taka sama jak na po
wierzchni, to znaczy, że kąty poziome i pionowe można
mierzyć z każdego stanowiska.

i tak przycumowano do dna, aby ich szyjki były zawie
szone prosto nad główkami gwoździ. Dało to zadowalające
wyniki.
Następne obserwacje wykonano przy użyciu tarcz celow
niczych. Specjalnie skonstruowany drewniany pływak po
ziomujący z obciążeniem około 900 gr. umożliwiał zarówno
Λ

Rys. 6

Wszystkie odczyty wykonywane były za pomocą noniusza, a mikroskopy były usunięte, gdyż nie mogły być do
statecznie wykorzystane gołym okiem. Zamiast tego zain
stalowano mocne podwójne soczewki z drugiej strony maski
twarzy nurka w ten sposób, żeby mogły być wyjmowane
i opuszczane do wymaganego miejsca. Układ ten ma tę
zaletę (od trzymania soczewki w ręku), że pozwala na po
zostawienie wolnych rąk dla regulacji przyrządu.

Rys. 8

centrowanie teodolitu nad punktem pomiarowym, jak i pio
nowe ustawienie łat.
Rysunek 8 przedstawia nurka posiłkującego się pływa
kiem poziomującym.
Wyniki

Rys. 7

Rysunek 6 przedstawia soczewkę powiększającą używaną
do odczytywania noniuszy.
Odczytywanie noniusza było możliwe z dokładnością
~ 20", chociaż zajmowało to wiele czasu i było uzależnione
od otaczającego światła.
Odczyty zapisywano ołówkiem na arkuszu błony z polie
stru, naciągniętej na specjalną formę połączoną ze sta
tywem (rys. 7).
Po wyschnięciu błony pismo ołówkowe można wytrzeć
gumką, po czym błona nadaje się do wielokrotnego wyko
rzystania.
Po czterech obserwacjach kątów w założonym na dnie
morza trójkącie okazało się, że butelki markujące punkty
pomiarowe były żle widziane przy nikłym świetle, a brak
widzialności główek gwoździ zwiększał błędy obserwacji.
W celu przezwyciężenia tego mankamentu powleczono bu
telki przylepną błoną, świecącą czerwono odbitym światłem

Jak już uprzednio wspomniano, pomiary zostały przepro
wadzone na skalistym dnie na głębokości 9—12 metrów.
Stanowiska teodolitu oznaczono literami A, H i J.
Odległości między stanowiskami zostały zmierzone pię
ciokrotnie za pomocą 30-metrowej taśmy, wykonanej ze
szklanego włókna. Szklana taśma była komparowana, przy
czym jej błąd fabryczny wynosił około 1,6 mm.
Kąty mierzono dostosowanym do prac podwodnych teo
dolitem, a odczytów na kołach dokonywano przy użyciu
dwóch noniuszy w dwóch położeniach lunety.
Na każdym stanowisku notowano wysokość przyrządu.
Podczas pomiarów nitkę krzyża celowniczego nastawiano
na środki szyjek butelek. Linka nylonowa cumująca butel
ki była przywiązana do jednej strony szyjki butelki, wskuteg czego, — oraz na skutek pęcznienia linki — butelki
miały tendencję do obracania się wokół punktów przycu
mowania. Zauważono, że przy starannej obserwacji (przez
lunetę) obrotu butelek punkt cumowania można łatwo zi
dentyfikować i nitkę pionową krzyża celowniczego na nie
go nastawić.
W wyniku pomiarów kątów poziomych suma kątów w
trójkącie wynosiła 180°00’52”.
W przypadku pomiaru kątów pionowych wynik z sześciu
pomiarów był wystarczająco dokładny.
Różnice wysokości między obserwowanymi punktami w
trójkącie AJH (rys. 9) określono z dokładnością około
± 3 mm.
Największym źródłem powstawania błędu w czasie ba
dań morskich, było stosowanie mało dokładnych tarcz ce
lowniczych (na łatach — rys. 8).

371

Przedmioty oglądane pod wodą zazwyczaj wyróżniają się
tym, że są jaśniejsze lub ciemniejsze od otoczenia. Zjawisko
to jest znane pod określeniem kontrastowości jasności, któ
rą wyraża się stosunkiem:
jasność przedmiotu — jasność tlo
jasność tło
Światło odbite od przedmiotu znajdującego się pod wodą
jest zarówno rozproszone, jak i pochłaniane na drodze mię
dzy przedmiotem a okiem. W dodatku światło pochodzące
z innych kierunków rozprasza się w oku, wprowadzając
jaskrawą przesłonę światła między przedmiotem a okiem.
Powoduje to osłabienie kontrastu pod wodą. Jasne przed
mioty stają się ciemniejszymi, a ciemniejsze jaśniejszymi w
miarę wzrostu odległości między obserwującym a przedmio
tem dotąd, aż przedmiot przestanie być dostrzegalny.

Rys. 10

Stopień widzialności uzależniony jest również od ilości
obcej materii rozpuszczonej i zawieszonej w wodzie. Na
morzach północnych woda jest przejrzysta od 15 do 45 me
trów, a na morzach południowych (Morze Śródziemne) do
60 m, a nawet ponad 60 m. Najtrudniejszą pracą przy teo
dolicie było odczytywanie skali na noniuszu. Jak już uprzed
nio wspomniano, skale były odczytywane przez nurka ubra
nego w maskę na twarzy, z wmontowanymi dwuwypukłymi soczewkami. Chociaż ten sposób umożliwiał dokonanie
odczytu, to istniała ta niedogodność, że oko nie mogło do
statecznie zbliżyć się do skali, bez możliwości poruszania
przyrządu maską twarzową nurka. Aby tę niedogodność
usunąć zbudowano specjalny zestaw soczewek stykowych
(nagałkowych). Użytkowanie stykowych soczewek nagałkowych pod wodą przedstawiono na rysunku 10.
Następnie należy zwrócić uwagę na konieczność ograni
czenia przebywania nurka pod wodą do jakiegoś minimum.
W związku z tym metody pomiarów powinny być jak naj
prostsze i nie powinny zobowiązywać nurka do jakichkol
wiek obliczeń pod wodą za wyjątkiem niezbędnych. Wszyst
kie obliczenia muszą być wykonane na lądzie, gdyż czas
tu jest tani, a myśl nurka jasna i czysta.
Zastosowanie praktyczne

nia powietrza użytkowanego przez nurków jako bazy wyjś
ciowej do pracy, a uniezależnionej od lądu.
Dla oceny bezpieczeństwa konstrukcji uwzględniającej
bezpieczeństwo jej mieszkańców konieczne były pomiary ru
chów tej konstrukcji w różnych warunkach morskich. Po
miarów dokonywano za pomocą teodolitu ustawionego na
stałym punkcie, którego odległość od domku była znana.
Obserwowano konkretny punkt na konstrukcji domku. Po
uzyskaniu tej informacji łatwo już było obliczyć amplitudę
wahań i jej zakres w trakcie ustalonego okresu czasu.
Dostosowanym do prac podwodnych teodolitem można
mierzyć i poziomować odcinek na dnie morskim z dokład
nością dotąd nieosiągalną. Można go też używać do niwela
cji pagórkowatego dna morskiego, do wyrównywania po
ziomu ,dna dla wznoszenia budowli podwodnych, do wyty
czania *osi budowli podwodnych oraz wyznaczania ich szcze
gółów, jak i przemieszczeń budowli podwodnych. Pomiary
podwodne wiążą się szczególnie z ustawianiem kesonów,
na których można by wznosić konstrukcje prefabrykowa
ne.
Kosztowne i skomplikowane techniki akustyczna i foto
grametryczna (lotnicza), których dokładność jest ograniczo
na, ustępują pierwszeństwa bezpośrednim pomiarom teodo
litowym.
W zakończeniu należy podkreślić, że posługiwanie się pod
wodnym teodolitem ograniczone jest zakresem widzialności,
głębokości roboczej na dnie morza oraz warunkami powierz
chni morza.
W nadchodzących latach postępu technologii, powinno
stać się możliwe zamontowanie lasera na osi obrotowego
czopu teodolitu i praca przy nim przy długich celowych
pod wodą w warunkach małej widoczności. Należy przypu
szczać, że stała-penetracja dna morskiego na coraz większą
skalę spowoduje również rozwój geodezji podwodnej.
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Projektowanie płaszczyzn bilansowych
Część II

Część druga artykułu poświęcona jest omówieniu zasad
analitycznego projektowania płaszczyzn bilansowych. W po
danych pzykładach posługiwać się będziemy działką przed
stawioną w części I artykułu na rysunku 1, dla której w
tablicy 1 obliczono współrzędne środka ciężkości, a także
obliczono średnią wysokość terenu z mapy Warstwicowej
za pomocą wzoru (11), przy czym powierzchnie ograniczo
ne poszczególnymi Warstwicami pomierzono na mapie za
pomocą planimetru biegunowego.
W wyniku obliczeń otrzymano
Hs = 4,9954 m
w celu uproszczenia dalszych obliczeń przyjęto Hs = 5,00 m.

II. Projektowana płaszczyzna
przez dwa zadane punkty

W tablicy 4 zestawiono obliczenie projektowanych wyso
kości punktów leżących na powyższej płaszczyźnie.

Równanie tej płaszczyzny ma postać:
AX+BY+CH-(AXs+BY,+ CH,) = 0
(18)
We wzorze tym współczynniki A, B i C jako składowe
wektora normalnego do płaszczyzny można obliczyć za po
mocą form S. Hausbrandta:
5s I
AYas ZlHxs
= AYas ΔHbs-Δ Ybs AHas (19)
JYbs Λ¾slι

X

I

γ
\
80
90
100
110

JHas
AHbs

JXas
= JHas JXbs - AHbs AXas
JXbs1

C = JXas
JXbs

JYas
= AXas AYbs-AXbs AYas
JYbs i

Równanie (18) można wyrazić w innej postaci:
A
B
H = --X--Y+H0

(21)

(22)

gdzie

A
B
Ha=-^ Xs+- Ys + H.
Mając obliczone współczynniki A, B, C płaszczyzny można
obliczyć kierunek (azymut) linii największego spadu oraz
wartość największego spadu k:
B
1 ,---------tgα = — oraz k = — y A2 4- B2

Przykład. Dla działki (rys. 1) zaprojektować płasz
czyznę bilansową przechodzącą przez punkty o współrzęd
nych:
B: Xb = 110,00 m
A: Xa = 80,00 m
Ya = 160,00 m
Yb = 40,00 m
Hb = 4,91 m
Hλ = 5,91 m
(wysokości punktów A i B przyjęto z tablicy 4). Obierając
punkty A i B należy pamiętać, by nie leżały one na wspól
nej prostej ze środkiem ciężkości działki S.
Ze wzorów (19)—(21) obliczono współczynniki płaszczyzny:
= 46,800;

B=

9,1
= 36,400
39,1 i

= —2964,00 i następnie H0 = —7949,24

Projektowana płaszczyzna wyrażona jest równaniem:
46,80 X4- 36,40 Y- 2954,00 H+ 7949,24 = 0

lub
H = 0,0158 X 4- 0,0123 Y 4- 2,68

Tablica 4

∖

powinna przejść

A(Xa,Ya,Ha) i B(Xb, Yb, Hb)

I. Projektowana płaszczyzna bilansowa wyznaczona jest
przez kierunek linii największego spadu oraz przez war
tość największego spadu k

Równanie tej płaszczyzny ma postać:
siny cosα∙ X+ siny sinα∙ Y — H + Hs — sin y (sina Y, +
4-eosa∙Xj) = 0
(15)
gdzie:
a — kierunek (azymut) linii największego spadu,
y — kąt pochylenia linii największego spadu,
X5, Y5 — współrzędne środka ciężkości działki,
Hs — średnia wysokość powierzchni topograficznej.
Dla niewielkich kątów pochylenia linii największego spadu
można przyjąć, że:
siny = tg y = k
i wtedy wzór (15) przyj mie postać:
fc∙cosα∙X4-fc∙sinαy-JΓ+Hj-fc(Xj∙cosα+ Y5∙sina) = 0 (16)
Przyjęcie we wzorze (16) wartości spadu k zamiast siny
spowoduje błąd, który dla spadu do k = 5% nie przekracza
0,01%.
W praktyce, dla zadanych XiY oblicza się projektowa
ną wysokość punktu ze wzoru:
H = X∙fc∙cosα+ Y∙fc∙sina + -W0
(17)
gdzie
H0 = H,-k(Xs∙ cosa + Y,∙sina)
Przykład. Dla działki (rys. 1) zaprojektować płasz
czyznę bilansową, spełniającą warunek:
α = 38°00', It = 0,02 (2%)
Przyjmując dodatkowo dane:
X, = 70,9 in, Y5 = 97,6 m, H5 = 5,00 m
otrzymamy równanie płaszczyzny:
0,0157X-}-0,0123 Y-H+ 2,69 = 0
lub
H = 0,0157X+0,0123 Y4-2,69

bilansowa

40

60

80

100

120

140

160

180

4,44
4,60
4,75
4,91

4,68
4,84
5,00
5,16

4,93
5,09
5,24
5,40

5,18
5,33
5,49
5,65

5,42
5,58
5,74
5,89

5,67
5,83
5,98
6,14

5,91
6,07
6,23
6,38

6,16
6,32
6,47
6,63

Otrzymane równanie jest identyczne jak w przypadku I,
a niewielkie różnice wynikają z błędów zaokrągleń wyso
kości punktów AiB (tablica 4).

Wynika to również z obliczonych a i k:
36,400
= 0,7778.
46,800
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gdzie:

stąd

a = 37052'

III. Projektowana płaszczyzna bilansowa przechodzi przez
jeden punkt A (Xa, Ya, Ha) oraz znany jest kierunek
jej linii największego spadu

Podobnie jak w przypadku II, równanie płaszczyzny
przyjmie postać:
(23)
4X± B Y+ CH - (AX, + BY,+ CH,) = 0
gdzie:
¿Yas ¿has = AHas cosa
(24)
A=
—cosa

¿HAS
B=
0
C=

U

1

¿Xas
sin a

¿Xas

¿ Yas

sina

cosa

= AHas sina

(25)

= -AXascosa— AYas sina

(26)

1

A
C

B
C

H= - -- X------ Y + H0

(27)

gdzie:
A
H0 — —-X,+
C

B
-Y, + H,
C

Również w tym przypadku:
1
A = — √ A2 + B2

(28)

C r

Przykład. Dla działki (rys. 1) zaprojektować płaszczy
znę bilansową przechodzącą przez punkt A:
Xa = 80,00 m
Ya = 160,00 m
Ha = 5,91 m
dla której znany jest kierunek linii największego spadu

α = 38’00'
Ze wzorów (24)—(26) obliczono współczynniki płaszczyzny:
62,4
0,91
= 0,5603
A=
-0,7880
0

9,1
62,41
= —45,5904 i następnie H0 = —122,4243
0,6157 0,78801 i

Projektowana płaszczyzna wyrażona jest równaniem:
0,7171 X+ 0,5603 Y- 45,5904 H + 122,4243 = 0
lub
H = 0,0157 X + 0,0123 Y+ 2,69
Obliczone ze wzoru (28) k = 0,01996 as 0,02

Płaszczyznę tę można wyrazić za pomocą równania (16):
A cosαX + A sina Y— H± Hs — A (Xs cosa ± Ys sin a) = 0

W równaniu tym współczynniki przy niewiadomych zastaną obliczone z następujących wzorów:.
1 ¿Xas
¿Yas
Acosa =
d2 ± √A2dr-rz)H⅛J ¿Has 1
ɪ (∆ Yas ΔHas ± Δ Yas yk2d2-ΔH∖s )
a4

, .
1 ¿Xas
Asina =__ _________________

d2 ±√A2d2-JHis
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(29)

∣∕d2A2-ΛH⅛s =∣∕3976,57 0,0004-0,8281 =±0,87
Z rysunku 1 wynika, że azymut linii największego spadu
jest mniejszy od azymutu odcinka A—S, a tym samym
liczbę 0,87 należy przyjmować we wzorach (29) i (30) ze
znakiem — (minus).
kcos a =

k sina =

62,4
9,1
-0,87 0,91

9,1 62,4
-0,87 0,91

1
i

3976,57

62,569
—ɪ- = 0,0157
3976,57

1
2

a stąd równanie płaszczyzny według wzoru (16):

lub
H = 0,0157 X+ 0,0123 Y± 2,69

Kierunek linii największego spadu zostanie obliczony ze
wzoru:
A∙sinα
0,0123
tg a = ---------- = ----- -— = 0,7834
A∙cosa
0,0157

V. Projektowana płaszczyzna bilansowa powinna być tak
wkomponowana w teren, by suma kwadratów głębokości
wykopów i wysokości nasypów była najmniejsza IW] =
= minimum

W przypadku tym należy ułożyć szereg równań typu:
«i = H-Hi

(31)

W równaniu tym H Oznacza rzędną projektowanej płasz
czyzny w punkcie o współrzędnych X, Y, natomiast Hi —
rzędną terenu w tym samym punkcie.
Po ułożeniu równania przybliżonego płaszczyzny bilanso
wej:
H = k0 ∙ cos a0 (X - Xj) ± A0 ■ sin aυ ∙ ( Y - Ys) + Hs
należy ułożyć szereg równań błędów typu:

υ1 = (A0 ± dfc) ∙ Δ Xi ∙ cos (α0+da)± ( A0 ±dk) ∙ Δ Y1 ∙ sin(a0±da) ± Hs- H1
v2 = (⅛+ <½) ∙ zl X, ∙ cos(a0+da) ± (k0±dk) ∙ Δ Y2 ∙ sin(a0±da)+Hs-H2

¿Yas
¿has i

= -J- ( +∙ΔXas √A2d2-dH2J + Δ Yas δhas)

a*

oraz posiadającą maksymalny spadek k = 0,02.
d2 = 9,12 ± 62,42 = 3976,57

stąd a = 38o04'
I tym razem otrzymano równanie płaszczyzny bilansowej
identyczne jak w przykładach podanych wyżej.

IV. Projektowana płaszczyzna bilansowa przechodzi przez
punkt A (Xa, Ya, Ha) oraz ma zadany maksymalny
spadek k

(30)

⅛

Hλ = 80,00 m
Ya = 160,00 m
H4 = 5,91 m

1

lub też:

C=

d2 = ΔXa
2s + ¿Y2
As
W przypadku powyższym płaszczyzna nie jest określona je
dnoznacznie, to znaczy istnieją dwie płaszczyzny spełniają
ce powyższe warunki; linie największego spadu tych pła
szczyzn przebiegają symetrycznie względem prostej S—A.
Niejednoznaczność płaszczyzny bilansowej związana jest ze
znakiem + lub —, przed pierwiastkiem ψk2d2 — AH2 AS
Wybór właściwego rozwiązania jest stosunkowo prosty
i sprowadza się do ustalenia znaku przed pierwiastkiem.
Jeżeli przybliżony azymut linii największego spadu jest
mniejszy od azymutu linii A—S, należy przed pierwiast
kiem przyjmować znak „minus”, natomiast gdy azymut linii
największego spadu jest większy od azymutu linii A—S,
należy przed pierwiastkiem przyjmować znak „plus”.
Orientacyjne określenie kierunku linii największego spa
du na mapie nie nastręcza większych trudności.
Przykład. Dla działki (rys. 1) zaprojektować płaszczyznę bilansową przechodzącą przez punkt A:

vπ = (k0+dk)∙ΔXn∙co s(α0± da) ± (A0 ± JA) ∙ d Yn ∙ sin(a0 ± da) ± Hs - Hn
(32

i

Sprowadzając równanie (32) do postaci liniowej otrzy
mamy:
vn = (k0 + dk)∙ ΔXn∙(cosa0∙cosda — sinα0∙sindα) +

Tablica 6
Nr

Przyjmując dla równania (33) — cos da
= da otrzymamy:

vn = (⅛ +

Oi

1 oraz sin da =

∙ (∞s α0 — da∙ sin a0) ∙ J Xn + (fct, + dk) ∙(sina0 +

Ii

ι∙i

1 45,59 0,02
2 -4,65 -0,02
3 -59,81 -0,01
4 -22,87 -0,01
5 14,07 0,02
6 20,96 0,00
6 20,96 0,00
7 -40,61 -0,02
8 27,85 -0,02

dk) ∙ Δ Yn ∙ (sina0 ∙ cos da + cos a0 · sin da) + Hs - Hn (33

+ (fc0

I

»f

vi

-0,04
45.57 0,00
-0,25 -4,92 -0,25
-0,06 -59,88 -0.12
-0,38 -23,24 -0,40
-0,40
13,69 -0,39
20,37 -0,57
-0,59
20,37 -0,57
-0,59
-0,04 -40,67 -0,08
-0,22
27,61 -0,19

+ da *COS(I 0)-I-Hj-Hn = Δ Xn ∙ (fc0 co s'a0 — ka∙ da∙ sin a0 +
4- dk∙ cosa0 — dfc∙da∙sinaυ) + Δ Yn (k0∙ sina0 + k0 ∙ da∙ cos a0 +

Tablica 7
-0,1130
-10,7889
0,0106
-0,0018
0,8702
0,7702

96,2415 0,0198
962,4247 1,9108
0,0425
0,0022

+ dfc∙sina0 + dfc∙da∙casa0) + Hj-Hn

Po odrzuceniu małych drugiego rzędu i po wymnożeniu
otrzymamy:

vn = dfc∙(JXn∙cosα0-∣- zl Yn∙sinα0) + dα∙(fc0∙d Yncosα0 — fc0 ·
• JXn sina0) + Hs + fc0 ∙ ΔXn∙cosa0 + fc0∙ Δ Yn- sina0 — Hn

Przyjmując:

da= — 0o25

dk = 0,001

ai = ΔXi∙cosao-j- JYcsina0
1
• 6; = — ∙ ku∙(ΔYi∙cosao- ΔXi∙sina0)

96,1483
9253,4566
-0,0530
1,9112
0,8674
-10,1105
0,0306
9245,2573

k = k0 + dk = 0,021
a = α0 + da = 37°45,

e

H0, ; = Hs + fc0∙ ΔXi- cosa0 + fc0∙ Δ Yesina0 = H, + a¡-k0

Ostateczne równanie płaszczyzny przyjmie postać:

otrzymamy ostateczną postać równań błędów:
H = 0,0166 X + 0,0129 Y-f- 2,56

ι>i = ai∙dk+bi∙da +l¡

(34)

gdzie wyraz wolny li = H0., — Hi
Rozwiązując układ równań błędów typu (34) otrzymamy
poprawkę do wartości największego spadku „dk” oraz po
prawkę do kierunku linii największego spadu „da”, które
dodane do wartości przybliżonych dadzą wartość wyrów
naną k = ko + dk maksymalnego spadu oraz a = ao + da
minus wartość wyrównaną kierunku linii największego
spadu.
Przykład. Dla działki (rys. 1) zaprojektować płasz
czyznę bilansową, dla której suma kwadratów głębokości
wykopów i wysokości nasypów w punktach od 1 do 8 jest
najmniejsza.
Przybliżone równanie płaszczyzny ułożono dla danych:

k0 = 0,22,

(35)

α0 = 38°

W tablicy 8 zestawiono wysokości punktów od 1 do 8 le
żących na wyrównanej płaszczyźnie bilansowej; wysokości
te obliczono dwukrotnie: raz z równania (35), a drugi —
ze wzoru Hw = Hi + vi.
Jak wynika z porównania dwu ostatnich kolumn tablicy
8, uzyskano wyniki różniące się w granicach dokładności
obliczeń.
Należy zaznaczyć, że podany przykład jest drugim przy
bliżeniem wyrównania, w pierwszym przyjęto:

k0 = 0,025

oraz

α0 = 290

Dla tych danych otrzymano
dk = —0,0057

oraz

da = -γ-8o40,

Tak duże wartości dk i szczególnie da sprawiły, że w obli
czeniach kontrolnych wystąpiły znaczne różnice.

Tablica 5
Nr

Xi

Yi

Hi

JXi =
Xj-Xj

JYj =
Yj - Y.

1

80,00

160,00

5,95

9,1

62,4

2

110,00

40,00

5,15

39,1

-57,6

3

40,00

40,00

3,86

30,9

-57,6

4

40,00

100,00

4,92

-30,9

2,4

5

40,00

160,00

5,68

-30,9

62,4

9,1

22,4

6

80,00

120,00

6,00

7

80,00

20,00

4 22

9,1

-77,6

8

120,00

80,00

5,76

49,1

-17,6

J Λ'l∙ cos α0
A Yi sin a0

AYi sina0
AYi cosa0

7,17
5,60
30,81
24,07
-24,35
-19,03
-24,35
-19,03
-24,35
-19,03
7,17
5,60
7,17
5,60
38,69
30,23

38,42
49,16
-35,46
-45,38
-35,46
-45,38
1,48
1,89
38,42
49,16
13,79
17,65
-47,78
-61,13
-10,84
-13,87

ai

I-;

H0,i

li

0,02

5,91

-0,04

-4,65 -0,02

4,90

-0,25

-59,81 -0,01

3,80

-0,06

-22,87

0,01

4,54

-0,38

14,07

0,02

5,28

-0,40

20,96

0,00

5,41

-0,59

-40,61 -0,02

4,18

-0,04

27,85 -0,02

5,55

-0,22

45,59

ɪabliea 8

W tablicy 5 obliczono współczynniki i wyrazy wolne
równań błędów.

VI. Projektowana płaszczyzna wyznacza z góry założony
nadmiar lub niedobór robót ziemnych

W tablicy 6 zestawiono współczynniki równań błędów,
natomiast w tablicy 7 podano rozwiązanie układu równań
normalnych metodą pierwiastka krakowianowego:

W omawianym przypadku należy do podanych wyżej
równań płaszczyzn bilansowych wprowadzić zamiast śred
niej wysokości H» wysokość Hp obliczoną ze wzoru:
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gdzie:
± Δ V — bilans robót ziemnych
P — powierzchnia działki
Dla wielu dziedzin inżynierii roboty ziemne stanowią
znaczną część kosztorysu. Wydaje się, że zastosowanie ana
litycznych metod projektowania pionowego może przynieść
korzyści niewspółmierne do zwiększonego nakładu prac
projektowych, a tym samym przyczynić się do zmniejsze
nia kosztów inwestycji.
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Zagadnienie ewidencji gruntów państwowego gospodarstwa leśnego
Z dniem 25 marca 1969 r. weszło w życie zarządzenie mi
nistrów rolnictwa i gospodarki komunalnej w sprawie
ewidencji gruntów (M.P. nr 11 z 1969 r., poz. 98). Od tego
momentu do dziś trwa akcja zmierzająca do pełnej reali
zacji postanowień zawartych w tym zarządzeniu.
W chwili obecnej realizacja tego zarządzenia w stosunku
do gruntów rolnych weszła już w stadium końcowe. Do za
ewidencjonowania pozostały jeszcze enklawy miejskie, śród
leśne oraz grunty państwowych gospodarstw leśnych. Te
ostatnie, posługując się rocznikiem statystycznym, zajmują
powierzchnię 8 min ha, co stanowi ca 27% powierzchni kra
ju. W porównaniu do powierzchni gruntów rolnych, które
zajmują 20 min ha, a więc około 68% powierzchni kraju,
grunty pgl stanowią drugą z kolei grupę rejestrową pod
względem obszaru i dlatego zagadnienie ich ewidencji sta
nowi problem, któremu warto poświęcić tych kilka poniż
szych refleksji.
Z chwilą, kiedy pierwszy akt prawny w Polsce Ludowej,
to jest dekret z 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i bu
dynków (Dz.U. z r. 1955, nr 6, poz. 32), zmierzający do ure
gulowania spraw związanych z ewidencją gruntów, wchodził
w życie, resort leśnictwa przystępował do przeprowadzenia
rozgraniczenia i pomiaru gruntów pgl, w oparciu o instruk
cje resortowe specjalnie dla tych celów opracowane. Było to
zamierzenie na wielką skalę, o znaczeniu państwowym, ma
jące na celu dostarczenie niezbędnych danych geodezyjnych
i ewidencyjnych dla potrzeb tak zwanego definitywnego
urządzenia lasu i założenia ewidencji gruntów pgl. Do tej
chwili resort leśnictwa dysponował danymi pochodzącymi
z prowizorycznie przeprowadzonych pomiarów gruntów, wy
konanych metodą busolową, które to grunty nie były ponad
to formalnie rozgraniczone. Dane te nie mogły być wyko
rzystane do założenia ewidencji gruntów, natomiast rezul
taty prac geodezyjnych, zapoczątkowanych w 1956 r., w
pełni na to zasługiwały.
Obowiązek opracowania operatów geodezyjnych w taki
sposób, aby’ mogły bvć wykorzystane dla celów ewidencji
został wyraźnie określony w instrukcji z 23 września 1953 r.
Ministerstwa Leśnictwa o postępowaniu przv rozgranicze
niu nieruchomości pgl. wprowadzonej zarządzeniem tegoż
ministerstwa nr 317 w par. 25 pkt. 2, którv mówi: „Operat
rozgraniczeniowy wraz z odpowiednimi dokumentami geo
dezyjnymi posłuży do ujawnień w księgach wieczystych”.
Również instrukcja Ministerstwa Rolnictwa z 21 kwietnia
1955 r. oraz Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z 8 wrześ
nia 1956 r. przyjmowały, że podstawą do założenia reje
strów ewidencyjnych dla gruntów pgl są materiały karto
graficzne i dokumenty geodezyjne, dostarczone przez resort
leśnictwa. Do chwili obecnej rozgraniczeniem i pomiarem
obieto już wszystkie grunty w kraju, należące do pgl.
Nic. albo niewiele brakowało, abv zrealizować Zasadniczv
cel dekretu z 25 marca 1955 r. Dlaczego to nie nastąpiło?
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Dlaczego na terenie znacznej części kraju, a mianowicie na
terenie byłego katastru pruskiego i austriackiego operaty'
złożone do ewidencji, wykonane zgodnie z przepisami o ewi
dencji gruntów, przeleżały w archiwach powiatowych biur
geodezji i urządzeń rolnych niejednokrotnie IQ lat, nie wy
korzystane do tych celów?
Na te pytania organa administracji państwowej, odpowie
dzialne za prowadzenie ewidencji odpowiadały, wysuwając
równocześnie zarzut, że rejestry pomiarowe (powierzchnio
we) oraz operaty geodezyjne gruntów pgl, składane do ewi
dencji, nie uwzględniają podziału na obręby utożsamiane
z obszarem wsi, a ponadto, że nie dokonano rozliczenia po
wierzchni z przylegającymi do gruntów pgl lub nakładają
cymi się na siebie mapami ewidencyjnymi.
Tereny b. katastru pruskiego i austriackiego posiadały
pokrycie mapowe różnego pochodzenia. Jeśli chodzi o ka
taster pruski, tylko niecałe 20% z nich stanowiło materiał
wartościowy pod względem technicznym, jednakże niejed
nokrotnie zdezaktualizowany w swej treści, bo ich wiek
sięgał nawet powyżej stu lat. Pozostały materiał kartogra
ficzny przedstawiał niską wartość techniczną, gdyż pow
stał w oparciu o pomiary busolowe, liniowe, stolikowe itp.,
a ponadto były to mapy także zdezaktualizowane.
Odnosi się to również do materiałów kartograficznych b.
katastru austriackiego, choć są to materiały bardziej jedno
lite i lepsze technicznie.
Cały teren podzielony był na obręby katastralne, te zaś
na sekcje i arkusze. Zasięg terytorialny obrębu i map był
niezmienny. Istniała dla nich stała powierzchnia, narusze
nie której wymagało skrupulatnego jej rozliczenia. Były to
okoliczności przemawiające za ooarciem ewidencji na ta
kich danych, jakie w danej chwili były do dyspozycji. Ope
raty geodezyjne z pomiaru gruntów pgl tej sytuacji nie
uwzględniały. Formalnie resort leśnictwa przekazywał do
ewidencji dokumenty opracowane zgodnie z wymaganiami
dekretu z 1955 r.
Wymieniony wyżej dekret, za podstawową jednostkę ewi
dencyjną przejmował obszar gromady, o ile oczywiście gra
nice gromad bvły ustalone. Pojęcie obrębu pojawiło się zna
cznie później, bo w 1962 r., w instrukcji Min. Rolnictwa, sta
nowiącej załącznik do zarządzenia nr 47 Min. Rolnictwa,
z 10 marca 1962 r. Zostało ono podtrzymane w ostatnim za
rządzeniu o ewidencji gruntów, w znaczeniu technicznym,
a nie jako prawna iednostka administracyjna państwa. Tym
samym nie zmieniło jednostki ewidencyjnej, co do której
należy rozliczać powierzchnię.
Niemniej jednak wykorzystanie operatów z pomiarów la
sów dla ewidencji wymagało dodatkowych czynności. Spór
merytoryczny o wykonawcę tych czynności trwał (choć ze
względu na prawidłowość ich wykonania powinen należeć
do bezpośredniego wykonawcy robót geodezyjnych), aż do

I
I

czasu ukazania się cytowanego na wstępie zarządzenia o eWidencji gruntów z 1969 r.
W okresie tym każda ze stron prowadziła własną bu
chalterię, z których jedna opierała się na prawidłowych da
nych, druga zaś — na danych o dużo mniejszej wartości
technicznej i zdezaktualizowanych. W rezultacie takiej po
lityki dwóch nie mogących się porozumieć resortów, do
GUS napływały dane powierzchniowe o pgl, znacznie się
między sobą różniące, dość wspomnieć, że dla woj. poznań
skiego różnica ta wynosiła około 8000 ha.
Interwencje napływające z różnych stron Polski spowo
dowały, że zarządzenie z 1969 r. reprezentuje już uzgodnio
ne stanowiska obu stron. Mimo pozytywnego rozwiązania
zasadniczych rozbieżności pozostało jeszcze w nowym za
rządzeniu kilka spraw wymagających rozważenia. Do tych
najbardziej kontrowersyjnych zagadnień należy sprawa
dróg i wód publicznych. Ustawa o drogach publicznych
z 29 marca 1962 r. (Dz.U. nr 20, poz. 90) rozróżnia 3 katego
rie dróg publicznych, a mianowicie: drogi publiczne pań
stwowe, lokalne i zakładowe. O zaliczeniu danej drogi do
dróg państwowych decyduje zarządzenie Prezesa Rady Mi
nistrów, odnośnie zaś pozostałych dróg — uchwała właści
wej powiatowej rady narodowej.
Na terenie całej Polski przedmiotowe zarządzenia odnośnie
dróg państwowych zostały wτydane, a w stosunku do dróg
lokalnych odpowiednie uchwały przeprowadzone. Sporady
cznie natomiast zostały przeprowadzone formalności zwią
zane z uznaniem niektórych dróg jako drogi zakładowe.
W wyniku realizacji postanowień ustawy z 1962 r., zna
czna część dróg, które uprzednio były drogami publicznymi,
nadal powinna nimi pozostać. Natomiast w stosunku do tych
dróg, co do których nikt nie wystąpił z inicjatywą uznania
ich za drogi publiczne, sprawa zawisła jak gdyby w powie
trzu.
W stosunku do tych właśnie dróg ustawa nie określiła
zarządzającego, a instrukcje techniczne GUGiK wprowadzi
ły dla nich określenie .,drogi powszechnego użytku”, bez
wskazania ich właściciela. Jest to nowum nie znajdujące
uzasadnienia w ustawie drogowej, ale konieczne ze wzglę
dów życiowych.
'
Opierając się na art. 1 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1949 r.
o państwowym gospodarstwie leśnym, resort leśnictwa re
prezentuje pogląd, że wraz z lasami i gruntami leśnymi
przejął również drogi związane z tymi gruntami jako urzą
dzenia komunikacyjne służące do prowadzenia gospodarstwa
leśnego.
I dalej w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o drogach publicz
nych z 1962 r., który mówi, że „zajmowanie oraz nabywa
nie nieruchomości niezbędnych do budowy, przebudowy
i utrzymania dróg publicznych odbvwa się zgodnie z obo
wiązującymi w tvm zakresie nrzepisami”, resort leśnictwa
wyciągnął generalny wniosek, że procedura przejęcia jakiejś
drogi publicznej przez organa drogowe w zarzad i użytko
wanie, sprowadza sie do przeprowadzania uchwały w rozu
mieniu ustawy z 1962 r. oraz formalności związanych z prze
jęciem takiej nieruchomości. Obowiazniaco przenisy odno
szące się do gruntów pgl zakładaia. że zbywanie gruntów
Stanowiacvch własność resortu leśnictwa może mieć miej
sce jedynie w oparciu o decvzje Ministerstwa Leśnictwa
oraz o sporządzony odnowiedni protokół zdawczo-odbior
czy. Opieraiac sie na tvch założeniach resort leśnictwa trak
tuje wszystkie drogi publiczne — przebiega iace nrzez tereny
lasów państwowych, a nie ŋosiadajaee załatwionei snr≡wv
formalnr>-nraw∙,ej. iakn droσi. którvch grunty sa własnością
r>gl. Tvlko drcgi publiczne o uregulowanym stanie posiada.
r∙'∙, w zrozumieniu Wvmienionvch wvżei założeń należy
traktować jako grunty obce, wyłączone z pgl.
Do kategorii dróg publicznych, które należy wyłączyć
z areału η»1 resort leśnictwa zaliczył również te drogi pu
bliczne, które w ubiegłym okresie, głównie przed wojną,
zostały rozgraniczone.
W tvm przypadku re≈ort leśnictwa opiera swe stanowisko
na domniemaniu, że formalności związane z wywłaszcze
niem gruntów musiały być dokonane.
Należy rozważyć czy stanowisko to jest słuszne, jakie
wypływają stąd konsekwencje i jak do tego ustosunkowu
je się resort komunikacji?

Zacznijmy od zasadniczego problemu, to jest od przeję
cia dróg publicznych na mocy ustawy o państwowym go
spodarstwie leśnym z 1949 r. Podstawowym aktem prawnym,
traktującym o przejęciu lasów na własność Skarbu Pań
stwa, jest dekret PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. (Dz.U.
nr 15, poz. 82 z 1944). W dokumencie tym brak jakichkol
wiek przesłanek w tym zakresie, natomiast ustawa o pań
stwowym gospodarstwie leśnym określa jedynie status te
go gospodarstwa.
Lasy państwowe przejmowały swoje grunty z drogami
leśnymi niezbędnie potrzebnymi do racjonalnej gospodarki,
nie zaś z drogami publicznymi, które może używać każdy
na równych prawach. Potwierdzają to protokóły zdawczoodbiorcze z tych czasów. Żaden z tych protokółów (jeśli ta
kowe istnieją) nie wymienia dróg publicznych jako grun
tów podlegających przekazaniu.
Stanowskio więc resortu leśnictwa w tej sprawie jest bez
podstawne. Można powiedzieć z całą pewnością, że w sto
sunku do dróg publicznych zapisanych dawniej na rzecz
Skarbu Państwa, nie były przeprowadzane żadne formalnoś
ci tego typu.
Jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Ministerstwo Ko
munikacji?
Najlepiej stanowisko tego resortu uwydatnia się przy
przejmowaniu gruntów pgl pod przebudowę dróg publicz
nych nierozgraniczonych, tkwiących w powierzchni pgl. Do
tyczy to z reguły poszerzenia pasa drogowego.
Organa Ministerstwa Komunikacji występujące z wnio
skiem do Ministerstwa Leśnictwa o wyłączenie z areału la
sów państwowych powierzchni potrzebnej pod poszerzenie
danej drogi publicznej, wskazują w swym wniosku jedvnie
tę część powierzchni, która jest różnicą pomiędzy projekto
waną powierzchnią drogi, a powierzchnią drogi istniejącą
faktycznie w terenie, traktując tę ostatnią jako nie należą
cą do gruntów pgl. Wytwarza się paradoks, gdyż Minister
stwo Leśnictwa z reguły przychyla się do wniosku i wydaje decyzje wyłączenia z pgl wskazanej powierzchni, po
czym następują formalności sprowadzające się do rozgra
niczenia gruntów wyłączonych pod budowę drogi i sporzą
dzenia protokółu zdawczo-odbiorczego. Paradoks polega na
tym, że część drogi ma wszelkie formalności z tytułu prze
właszczenia gruntów załatwione, podczas gdy reszta po
wierzchni zgodnie z poglądem resortu leśnictwa, jej nie po
siada.
Co w tej sytuacji rozgraniczyć i wyłączyć, czy tylko wąs
kie paski gruntu potrzebne do poszerzenia pasa drogowego,
czy też całą projektowaną drogę?
W pierwszym przypadku stworzyłby sie nonsens, w dru
gim zaś — postąpiłoby się nieformalnie. Idac konsekwentnie
po linii rozumowania resortu leśnictwa, zakładajacy ewiden
cję gruntów pgl, zmuszony jest jedną i tę samą drogę przy
pisywać niejednokrotnie odcinkami różnym właścicielom.
Zwłaszcza na terenach byłego katastru pruskiego, na tere
nach objętych częściowo nowym pomiarem, który z reguły
był połączony z rozgraniczeniem, ten problem specjalnie się
uwidocznia. Nonsens polega na tym. że ta sama droga poza
terenem leśnym traktowana jest jednoznacznie, podlega za
rządowi Ministerstwa Komunikacji i nikt tego nie kwestio
nuje, bez względu na to, czy jest rozgraniczona czy też nie.
Niezależnie od powyższego, również i dla resortu leśnic
twa stwarza sie sytuacja tego rodzaju, że wliczając do po
wierzchni gruntów leśnych setki hektarów powierzchni za
jętych pod drogi publiczne, zniekształca się ich obraz. Choć
w rejestrach pomiarowych drogi te figurują w osobnej ru
bryce, to jednak wchodzą one do powierzchni ogólnej grun
tów pgl, obciążając lasy państwowe znacznym kosztem po
datku.
Różne stanowiska w przedmiotowej sprawie, Zajmowan ~
przez Ministerstwo Leśnictwa i Ministerstwo Komunikacji
stwarzają problem podwójnej buchalterii, czego nie uniknę
liśmy w minionym okresie.
Bardzo podobne stanowisko zajmuje resort leśnictwa w
stosunku do wód publicznych, który wymagałby jednak oso
bnego omówienia. Aby zarządzenie o ewidencji gruntów
z 1969 r. spełniło pokładane w nim nadzieje, oba te proble
my wymagają szybkiego uregulowania.
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Przyczynek do dyskusji o potrzebie i zakresie automatyzacji
w ewidencji gruntów
Różnorodne potrzeby i przesłanki składające się na za
łożenie i prowadzenie ewidencji gruntów w jej obecnej
formie, w znacznym stopniu określają rolę, jaką spełniają
poszczególne elementy ewidencji w sprawnym funkcjono
waniu gospodarczego organizmu kraju. Roli tej nie potrze
ba udowadniać. Wystarczy stwierdzenie, że z danych ewi
dencji gruntów korzysta — w różnym stopniu — co naj
mniej siedem resortów i szereg innych instytucji, takich
jak na przykład Polska Akademia Nauk i Instytut Ekono
miki Rolnictwa. Należy również przypuszczać, że krąg
zainteresowanych tymi danymi osób i instytucji będzie się
w najbliższym czasie stale poszerzał.
Ogromne i systematycznie wzrastające potrzeby posiada
nia możliwie pełnych, odpowiednio wyselekcjonowanych
i pogrupowanych informacji o strukturze władania, rodzaju
użytkowania i jakości wszystkich gruntów wiążą się nie
wątpliwie z ogromnymi zmianami zachodzącymi w sposobie
gospodarowania dobrami materialnymi kraju. W rolnictwie
i w szeregu resortach z rolnictwem powiązanych, podejmo
wane są prace zmierzające w kierunku dynamicznego roz
woju produkcji rolnej i podniesienia jej do poziomu gwa
rantującego uzyskanie właściwych proporcji przyrostu tej
produkcji w stosunku do ciągłego wzrostu potrzeb mate
rialnych społeczeństwa.
Podstawowe dane liczbowe dotyczące powierzchni, sposo
bu użytkowania i jakości gruntów oraz szereg innych infor
macji, zawarte są w rejestrach i zestawieniach gruntów
stanowiących bazę, która umożliwia z kolei tworzenie teo
retycznych dowolnych kombinacji i układów tych danycłi
w różnego rodzaju wykazach gruntów.
Do roku 1970 takie wykazy gruntów sporządzane były
w sposób najprostszy. W wykazach gruntów poszczególnych
jednostek podziału administracyjnego, od gromady (mia
sta, dzielnicy) począwszy, aż do obszaru całego kraju, two
rzono sumy powierzchni obrazujących stan władania grun
tami w podziale na grupy rejestrowe i w rozbiciu na ro
dzaje użytków gruntowych. Prace te stosunkowo nieskom
plikowane, wykonywane były ręcznie.
Przytoczone na wstępie względy i oczywiste potrzeby
wielu resortów, a także konieczność uzupełnienia wyników
spisu powszechnego, przyspieszyły podjęcie decyzji o roz
szerzeniu zakresu uwidacznianych w sprawozdawczości in
formacji w kierunku uzyskania możliwie dokładnego obra
zu faktycznego użytkowania gruntów przez osoby fizycz
ne i prawne.
Zgodnie z tymi założeniami, każdy wiersz dawnego wzoru
wykazu gruntów został rozbudowany w nowym wzorze do
czterech wierszy, wypełnianych według tak zwanych za
pisów kolorowych, odnotowywanych w materiałach wyjś
ciowych (zestawieniach gruntów). Jak wiadomo, technika
wpisywania danych w zestawieniach gruntów., przy zasto
sowaniu kolorów, wvgląda następująco; w wierszu pierw
szym wpisywano kolorem czarnym powierzchnie gruntów
będących we władaniu lub stanowiących własność osób fi
zycznych i prawnych; w wierszu drugim odnotowywano
kolorem czerwonym powierzchnie gruntów pozostających w
bezpośrednim użytkowaniu tych osób: wiersze trzeci
i czwarty wypełniane były w kolorze zielonym, przy czym
w wierszu trzecim Wpisvwano dzierżawy z gruntów pań
stwowych (Panstwowv Fundusz Ziemi na obszarach gro
mad i grunty Skarbu Państwa — na terenach miast
i osiedli), a w" wierszu czwartym odnotowywano dzierżawy
występujące pomiędzy poszczególnymi grupami rejestrowy
mi z wyjątkiem dzierżaw zawieranych w ramach grupy
VIa i VIb.
,
, ,
..
Sporządzenie podobnie rozbudowanych wykazów gruntów
pociągnęłoby za sobą — jak wstępnie obliczano — co naj
mniej 5-krotny wzrost nakładu pracy w porównaniu z Pra
cochłonnością wykazów wykonywanych w okresie 1955—
—1969.
,.
, 1
Zadania roku 1971. jak również sygnalizowany dalsz>
wzrost wymagań w stosunku do ewidencji gruntów i jak
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się przewiduje nieproporcjonalne do tych wymagań możli
wości zwiększenia kadry fachowej, zdopingowały do pod
jęcia działań mających na celu mechanizację i automatyza
cję niektórych czynności w zakresie prowadzenia ewiden
cji gruntów.
Nakreślony w tym zakresie program zakłada konieczność
realizowania nakreślonych zadań w dwóch etapach. Prace
pierwszego etapu (lata 1971—1975) są w pełnym toku.
Pierwszym zrealizowanym już zadaniem tego etapu było
sporządzenie na maszynach elektronicznych części spra
wozdawczej ewidencji gruntów — wykazów gruntów we
dług omówionych powyżej zasad.
Drugim zadaniem pierwszego etapu prac będzie dalsze
rozszerzanie zakresu ujmowanych w sprawozdawczości da
nych, przez uwzględnienie w wykazach gruntów klas gle
boznawczych poszczególnych użytków gruntowych.
Po roku 1975 (drugi etap prac)) przewiduje się pełną au
tomatyzację procesu tworzenia zespołów informacji o cha
rakterze Sprawozdawczo-Statystycznym oraz zautomatyzo
wanie w możliwie maksymalnym stopniu prac związanych
z prowadzeniem ewidencji gruntów, przy czym automatyza
cja podstawowych działań w zakresie prowadzenia ewiden
cji warunkuje sprawne i w pełni zmechanizowane groma
dzenie i przetwarzanie danych sprawozdawczych.
Zgodnie z prognozami, realizację tych zadań w przy
szłości umożliwiają:
— w wersji I — uniwersalne komputery przetwarzające
i segregujące dane ewidencyjne zarejestrowane w central
nym banku informacji (zewnętrznej pamięci komputera),
albo
— w wersji II — niewielkie, będące wyrazem ostatnich
osiągnięć w elektronice, komputery zlokalizowane w ośrod
kach obsługujących określone rejony kraju lub
— w wersji III — komputery różnych typów, które, po
zestawieniu w odpowiednie zespoły, umożliwią sprawne
wykonanie różnego rodzaju prac składających się na całość
zadania głównego.
Wzajemne kontakty robocze komórek prowadzących ewi
dencję gruntów i ośrodków obliczeniowych zabezpieczą
urządzenia dalekopisowe.
Powracając do spraw dnia dzisiejszego, warto bliżej omó
wić historię prac już zrealizowanych.
Na początku II półrocza ubiegłego roku, w Zakładzie
Rachunku Wyrównawczego i Obliczeń Geodezyjnych Insty
tutu Geodezji i Kartografii rozpoczęto na zlecenie Mini
sterstwa Rolnictwa opracowywanie nrogramu roboczego
dla Soorzadzenia na maszynach elektronicznych GEO-2
wykazów gruntów w układzie Czterowierszowym.
Decyzję podjęcia tego typu prac umotywowano częściowo
już unrzednio. Dalszym momentem uzasadniającym chyba
w pełni słuszność i celowość maszynowego sporządzenia
wykazów gruntów, jest aktualny, niedostateczny liczbowo,
stan kadry w powiatowych biurach geodezji i urządzeń
rolnych, na którą w pierwszym rzędzie snadłby obowiązek
nader żmudnego, Wielokrotneso sumowania danvch sprawo
zdawczych w rozbudowanych drukach wykazów. Ponadto
na biurach powiatowych w poważnej mierze spoczywaia
podejmowane w ostatnich latach w resorcie rolnictwa waż
ne prace, takie jak scalenia i wymiany gruntów, terenowe
kontrole aktualności ewidencji gruntów, ochrona użytków,
uaktywnienie działań związanych z zagospodarowaniem
gruntów PFZ oraz inne, bardzo różnorodne zadania, przeka
zywane do wykonania przez władze powiatowe.
Jeśli dodać do tego występujący jeszcze w szeregu biu
rach niedosyt sprzętu liczącego (szczególnie sumatorów),
to wydaje się, że nie można było zrezygnować z możliwości
zmechanizowania procesu sporządzania wykazów gruntów,
a zwłaszcza części prac najbardziej żmudnych — tworzenia
setek tysięcy kolejnych sum i zaokrąglania poszczególnych
powierzchni do pełnych hektarów.

Osobnym tematem do dyskusji jest sprawa organizacji
pracy oraz zastosowanych do wykonania tego rodzaju za
dań maszyn liczących.
Organizację prac związanych ze sporządzeniem wykazów
gruntów dla kolejnych jednostek podziału administracyj
nego kaju obrazuje poniższy schemat.
Schemat organizacyjny wykazów gruntów
Ośrodek obliczeniowy

Wowodztwjeo (miasto)

WOPM w Krakowie

woj. krakowskie
woj. rzeszowskie
m. Kraków

WOPM w Lublinie

woj. białostockie
woj. lubelskie

WOPM w Łodzi

woj. łódzkie

WOPM w Poznaniu

woj. poznańskie
woj. zielonogórskie
m. Poznań

WOPM we Wrocławiu

woj. wrocławskie
m. Wrocław

WPGGK w Katowicach

woj. katowickie
woj. opolskie

WPGGK w Kielcach

woj. kieleckie

WPGGK w Koszalinie

woj. gdańskie
woj. koszalińskie
woj. szczecińskie

MPG w Łodzi

woj. bydgoskie
m. Łódź

WPG w Warszawie

m. Warszawa

i gromady, przy czym układ grup rejestrowych i liczbę
wpisów występujących w tych wykazach przyjęto za ty
powe dla większości analogicznych jednostek w kraju.
Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły ustalić rząd
przewidywanych kosztów całości przedsięwzięcia. Obliczono,
że miały się one kształtować w granicach 90 000 — 110 000
złotych dla jednego województwa, pod warunkiem zakodo
wania przez odpowiednio przeszkolonych pracowników
WBGiUR, co najmniej 50% ogólnej sumy wpisów liczbo
wych obrębowych wykazów gruntów.
Poniżej przedstawiono niektóre liczby i założenia uwzględ
nione w toku wstępnego określenia względnych kosztów
planowanych prac.
Przez porównanie pracochłonności wykonania wykazów
gruntów sposobem ręcznym i na maszynach 'obliczono, że
biorąc pod uwagę tylko czynności kolejnego sumowania
danych, oszczędność czasu w przypadku zastosowania GEO-2
powinna kształtować się w granicach 1 miesiąca, przy
średniej liczbie 4 osób sporządzających wykazy obrębowe
w każdym biurze powiatowym.
W okresie wspomnianego miesiąca pracownicy ci mogą
wykonać na „książkę zamówień” szereg prac związanych
z realizacją na terenie powiatu różnorodnych i zawsze pil
nych inwestycji. Każdy z wymienionych pracowników śre
dnio może zarobić (w okresie zimowym) w ciągu „zaoszczę
dzonego” miesiąca około 500 złotych, co stanowi około 30%
dochodów odprowadzanych do Skarbu Państwa.
Korzyści finansowe, jakie odniesie Skarb Państwa z ty
tułu wplvwów z ,,książki zamówień” zamykają się kwotą
około 4460 złotych w skali jednego nowiatu. Jeżeli bowiem
4×500 złotych = 2000 złotych = 30% ogólnej wartości zaSchemat organizacyjny wykonana wykazów gruta»

Wykazy obrębów
sporządzane przez terenową
służbę geodezyjną podległą
Min Rolnictwa

OSrodek
PPG w Warszawie (UMC-IO)

WSR w Olsztynie

woj. olsztyńskie

Omawiając kolejno przesłanki, którymi kierowano się
przy wyborze typu maszyn, piszący te słowa, nie uzurpu
jąc sobie bynajmniej prawa uznania przytaczonych argu
mentów za jedynie słuszne, ma nadzieję wywołania szer
szej dyskusji na ten temat tak w gronie osób bezpośrednio
tymi zagadnieniami zainteresowanych, jak również w krę
gu fachowców, zajmujących się niejako z urzędu elektro
niczną techniką obliczeniową.
Dlaczego właśnie GEO-2?
Po pierwsze zadecydowała o tym ogólna liczba tego typu
maszyn i ich mniej więcej równomierne rozmieszczenie
na obszarze kraju. Urządzenia te, zainstalowane w pięciu
ośrodkach obliczeniowych podległych resortowi gospodarki
komunalnej, pięciu ośrodkach nadzorowanych przez Głów
ny Urząd Geodezji i Kartografii oraz jedna maszyna pozo
stająca w dyspozycji Wyższej Szkoły Rolniczej w Olszty
nie (patrz poniższy rozdzielnik), dawały teoretycznie gwa
rancję sporządzenia wykazów gruntów w określonym ter
minie (schemat organizacyjny wykazów gruntów).
Drugim, mniej może istotnym argumentem, był fakt, że
maszynami takimi dysponowały przedsiębiorstwa i jed
nostki geodezyje, co pozwalało żywić nadzieję sprawnego
i z pewnym „czuciem” wykonania zadania.
Trzecim argumentem, usuwającym właściwie w cień dwa
pierwsze, była odmowa Głównego Urzędu Statystycznego
dotycząca wniosku resortu rolnictwa i gospodarki komunal
nej o udostępnienie w bieżącym roku (w I kwartale) ma
szyn liczących znajdujących się w 16 wojewódzkich urzę
dach statystycznych.
Powracając do sprawy „GEO”, należy wyraźnie podkreś
lić, że wspomniane wyliczenia teoretyczne miały bardzo
solidną podbudowę praktyczną, na którą złożyły się przede
wszystkim przeprowadzone wielokrotnie ze stoperem w rę
ku analizy czasów wykonania poszczególnych czynności
i etapów prac na dalekopisach i maszynie GEO-2. Badania
te prowadzono na przykładzie wykazu gruntów dla obrębu
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Wykazy jednostek ewidecncyjnych

woj. warszawskie
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mówień, to 70% odpowiada 4460 złotych. W skali kraju
otrzymamy zatem kwotę 1 477 tys. złotych (317 × 4460 =
= 1 477 000 złotych).
Ponieważ bezpośrednie koszty sporządzania wykazów
określono na 1 700 000 złotych (17 województw × 100 000
złotych = 1 700 000), względny koszt tych prac powinien
zamknąć się kwotą 223 000 złotych (1 700 000 — 1 477 000 =
= 223 000), czyli ckoło 13 000 złotych dla jednego wojewódz
twa.
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Warto dodać na marginesie powyższych wyliczeń, że uży
cie maszyn umożliwiło prowadzenie przez powiatowe biura
geodezji normalnej działalności w I kwartale br,, co w
przypadku ręcznego sporządzania wykazów byłoby prak
tycznie wykluczone. Wykonanie bowiem tej pracy dla ob
szaru powiatu wymagałoby zatrudnienia 8—12 pracowni
ków w okresie około 2 miesięcy, przy średniej obsłudze
w PBGiUR wynoszącej 16,7 osoby.
W toku wstępnych prac organizacyjnych uwzględniono
również wszystkie, możliwe wówczas do przewidzenia mo
menty, które mogły mieć bezpośredni lub pośredni wpływ
na jakość i termin wykonania zadania, takie jak na przy
kład optymalne napięcie norm czasowych dla personelu
obsługującego poszczególne urządzenia, przypuszczalną ilość
i rodzaj błędów popełnianych przez pracowników przygoto
wujących dane wyjściowe (wykazy gruntów obrębów wsi,
miast, dzielnic w miastach); błędów powstających zazwy
czaj w toku kodowania tego typu danych, a także ewentu
alność tak zwanego przekłamywania dalekopisów i urzą
dzeń wejściowych (czytników taśm perforowanych) maszy
ny GEO-2. Wzięto ponadto pod uwagę możliwości technicz
ne zastosowanych urządzeń, to znaczy stopień ich nieza
wodności w 3-zmianowym nawet cyklu pracy.
Ponieważ obserwacja czasu sporządzania pierwszych par
tii wykazów gruntów (dla obszarów gromad) ujawniła roz
bieżności zachodzące pomiędzy założonym i faktycznym
typem wykonywania poszczególnych czynności, opracowa
no w Instytucie Budowy Maszyn Matematycznych Politech
niki Warszawskiej program zestawiania identycznych wy
kazów na maszynie elektronicznej UMC-10. Program ten
opracowany został na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
Komunalnej w oparciu o technologię przekazaną przez IGiK.
Komputery UMC-IO (dwa), niezależnie od przydziału jed
nego urządzenia Państwowemu Przedsiębiorstwu Geodezyj
nemu dla sporządzenia wykazów gruntów województwa
warszawskiego, miały stanowić, obok maszyny GEO-2 zain
stalowanej w IGiK, niezbędną rezerwę mocy produkcyjnej
■w przypadku poważniejszych awarii pozostałych maszyn
lub wystąpienia innych okoliczności wstrzymujących, bądź
hamujących prace.
Warto wspomnieć, że wykazy gruntów dla części powia
tów woj. warszawskiego zostały z różnych względów ze
stawione na maszynie typu ZAM. Odpowiedni program
opracowano w Zakładzie Techniki Obliczeniowej przy
PWRN w Warszawie. Program ten nie przewidywał two
rzenia niektórych sum kontrolnych, co w konsekwencji w
znacznym stopniu skomplikowało i przedłużyło w czasie
sporządzenie wojewódzkiego wykazu gruntów.
Opóźnienia w dostarczeniu wykazów wojewódzkich do
ośrodka obliczeniowego Łódzkiego Okręgowego Przedsię
biorstwa Mierniczego, w którym sporządzono zbiorczy wy
kaz gruntów całego kraju, miały również miejsce w od
niesieniu do szeregu innych województw.
Przyczyną tych opóźnień była przede wszystkim większa
niż przypuszczano liczba błędów ujawnionych w sporzą
dzanych ręcznie wykazach gruntów poszczególnych obrę
bów, błędów kodowania, omyłek w kolejności zestawiania,
grup rejestrowych oraz liczne awarie dalekopisów i ma
szyn GÈO-2.
Mniejszą od oczekiwanej precyzję sporządzenia obrębo
wych wykazów gruntów należy chyba między innymi tłu
maczyć niespotykanym w tego typu pracach ogromem da
nych liczbowych przedstawianych w dość skomplikowanym
układzie. Nie bez znaczenia było również nadanie tym pra
com wielkiego z konieczności tempa. Ponadto, szereg stwier
dzonych faktów pozwala na wysnucie wniosku, że w wielu
JXiwiatowych biurach nie przestrzegano podstawowych za
sad zawartych w odpowiednich wytycznych opracowanych
przez Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Gospodarki
Komunalnej, w których szczególnie mocno zaakcentowano
obowiązek nader sumiennego kontrolowania poprawności
wpisywania i sumowania danych wyjściowych.
Wszvstkie błędy ręcznego sumowania danych wyjściowych
były wprawdzie ujawniane w pierwszym etapie pracv ma
szyn, jednak korygowanie omyłek znacznie przedłużało
cykl produkcyjny.
Bezpośrednią natomiast przyczyną awarii maszyn i dale
kopisów było — zgodnie z opinią większości kierowników
i ośrodków obliczeniowych — systematyczne przeciążanie
tych urządzeń oraz dość znaczne niekiedy ich zużycie. W
sprawie ilości i źródeł błędów i omyłek popełnionych w
toku prac ośrodków obliczeniowych, autor niniejszego opra
cowania nie zabiera głosu. Należy jednak wyjaśnić, że
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maksymalne wydłużanie czasu pracy dalekopisów i maszyn
liczących, podyktowane było koniecznością możliwie szyb
kiego dostarczenia gotowych wykazów gruntów zaintereso
wanym instytucjom, a zwłaszcza jednostkom państwowej
służby statystycznej, przygotowującym, w oparciu o infor
macje zawarte w tych wykazach, odpowiednie zestawienia.
Ośrodki, które z wymienionych wyżej, lub też z innych
powodów zmuszone były po wielekroć niekiedy powtarzać
całe etapy prac, pomimo wielkiego nieraz wysiłku całego
personelu, nie zdołały wywiązać się z przyjętych do reali
zacji zadań w terminie do 30 marca br.
Czy fakty te, ujawnione trudności oraz dość znaczne na
pozór koszty ’) związane ze sporządzeniem wykazów grun
tów dają podstawę do stwierdzenia, że mechanizacja tego
typu prac jest nieopłacalna?
Czy rzeczywiście mają rację oponenci uważający ręczne
sporządzanie nawet tak dalece rozbudowanych wykazów
gruntów za sposób tańszy, mniej kłopotliwy i szybszy
w czasie?
Warto również zastanowić się nad jeszcze jednym za
gadnieniem. W jakim mianowicie stopniu wyeliminowanie
w pierwszej fazie pracy maszyn GEO-2 wszystkich omyłek
popełnionych podczas ręcznego sumowania poszczególnych
grup wpisów liczbowych w wykazach obrębowych przyczy
niło się do zwiększenia wiarygodności zestawianych infor
macji. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku ręcznego
sporządzania wykazów, nie ujawnione w porę, a nieunik
nione błędy przenosiłyby się kolejno do wykazów gruntów
coraz wyższych szczebli i mogłyby spowodować w konse
kwencji wypaczenie obrazu stanu zarejestrowanego w ewi
dencji. A przecież w latach ubiegłych, niejednokrotnie ca
łymi tygodniami trwało szukanie źródeł powstania wykry
tych tylko błędów oraz korygowanie omyłek i przestawień
ujawnionych (w toku zestawiania wykazu krajowego) w
wykazach wojewódzkich sporządzanych w prostym, jednoWierszowym układzie.
Przedstawione fakty, argumenty, dane liczbowe doty
czące wstępnego obliczenia kosztów i czasu wykonania ca
łości prac przy użyciu maszyn GEO-2 oraz próba oceny
stopnia opłacalności zastosowanego rozwiązania przeprowa
dzona droga porównania tych kosztów ze stratami, jakie
poniósłby Skarb Państwa w przypadku ręcznego sporzą
dzenia wykazów gruntów, powinny stanowić dostatecznie
obszerny materiał dla rozważenia sprawy zasadniczej. Czy
wartość i przydatność przedsięwzięć podejmowanych w za
kresie unowocześniania procesów produkcyjnych można
określić li tylko sumą złotówek zapisywanych w pozycji
„wydano”?
Autor ma nadzieję uzyskania szerszych wypowiedzi na
temat poruszonych w niniejszym opracowaniu zagadnień —
w toku dyskusji prowadzonej na łamach Przeglądu Geo
dezyjnego, bądź też przy okazji spotkań służbowych i ze
brań organizowanych przez koła SGP.
Sprawa oczywista jest uwzględnienie w roku 1972 do
świadczeń i wniosków wynikających z realizacji zadań te
gorocznych, jak również rozważenie wszystkich wypowiedzi
osób zabierających głos w przewidywanej dyskusji, o ile
oczywiście zapadnie decyzja sporządzenia wykazów grun
tów w układzie zbliżonym do układu Czterowierszowego.
Przesłanki ekonomiczne oraz realne możliwości w zakresie
wykorzystania istniejącej w kraju bazy technicznej zmuszą
— być może — do szukania rozwiązań pośrednich, do gro
madzenia potrzebnych gospodarce danych w dwóch etapach.
I tak na przykład informacje o użytkowaniu gruntów mo
głyby być zebrane w wykazach sporządzanych przed do
rocznym snisem rolnym (w kwietniu lub maju), a dane
dotyczące klas gleboznawczych użytków gruntowych można
bv przedstawić w odrębnych wykazach w terminie póź
niejszym.
Niezależnie od rodzaju przyjętych w najbliższych latach
rozwiązań, można chyba jednak z duża pewnością stwier
dzić. że w świetle obecnych i przewidywanych potrzep
modernizacja i automatyzacja systemów ewidencjonowania
gruntó-w jest koniecznością niezaprzeczalną tak, jak nie
zbędne jest również podjęcie zdecydowanego działania ma
jącego na celu skoordynowanie prowadzonych obecnie przez
resorty i instytucje prac związanych z automatyzacją róż
nego typu robót geodezyjnych.
>) Za miarodajne należy uważać koszty wyliczone na podstawie
skorygowanych przez międzyresortową. komisję limitów czasowych
dotyczących w szczególności kodowania danych.

BOLESŁAW MOŚCICKI
Warszawa

Podstawowe wiadomości dotyczące ograniczenia podziału
gospodarstw spadkowych na odcinku
spłat spadkowych
Spłaty spadkowe
A. Warunki przyznawania spłat

Zagadnienie spłat z gospodarstw rolnych wchodzących w
skład spadków otwartych po 5.VII.1963 r. unormowane zo
stało przepisami art. 1075—1077 k.c. Kodeks cywilny wpro
wadził generalną zasadę przyznającą spadkobiercom, którzy
w wyniku działu spadku nie otrzymali gospodarstwa lub
jego części, uprawnienia do otrzymania spłat. Od tej zasady
kodeks wprowadza jednak dość istotne wyjątki, a miano
wicie: niektóre kategorie spadkobierców zostały wyelimino
wane zupełnie z kręgu uprawnionych do otrzymania spłat,
niektórym natomiast przyznano jedynie spłaty okresowe,
a jeszcze innym — spłaty obniżono. Wprowadzenie tych ograniczeń miało na celu:
1. Wyeliminowanie z kręgu uprawnionych do otrzymania
spłat spadkobierców nie mających z rolnictwem nic wspól
nego. Spłaty przyznano spadkobiercom, którzy przy dziale
spadku nie otrzymali gospodarstwa a są rolnikami i praca
na roli stanowi zawód dający im główne źródło utrzymania,
a także spadkobiercom znajdującym się w specyficznych
warunkach życiowych (niezdolni do pracy, małoletni, uczą
ca się młodzież). Chodzi o zahamowanie odpływu ze wsi
środków finansowych, które powinny być przeznaczone na
potrzeby związane z produkcją rolną, a nie na cele kon
sumpcyjne spadkobierców zatrudnionych poza rolnictwem.
Ograniczenia te przeciwdziałają po prostu drenażowi finan
sowemu gospodarstw spadkowych.
2. Stworzenie spadkobiercom obejmującym gospodarstwa
spadkowe jak najbardziej dogodnych warunków spłat. W
odniesieniu do niektórych kategorii spadkobierców spłaty
podlegają obniżeniu. Zasady uregulowania spłat ustalono
tak, aby nie podważały w sposób istotny zdolności produk
cyjnej gospodarstw spadkowych, a w żadnym wypadku, aby
ich płatność nie pociągała konieczności zbycia części gospo
darstwa, co w rezultacie godziłoby w zasadę niepodzielności
tych gospodarstw.
Z powyższego wynika, że wprowadzone na odcinku spłat
ograniczenia sprzyjają w swych założeniach ugruntowaniu
wśród rolników zasady niepodzielności gospodarstw spad
kowych.
B. Przesłanki uzasadniające wyeliminowanie niektórych
spadkobierców z kręgu uprawnionych do otrzymania spłat

Poruszone w tytule zagadnienie uregulowane zostało w
sposób następujący:
1. Spłaty nie należą się spadkobiercom, którzy nie zostali
dopuszczeni do dziedziczenia gospodarstw wobec niespełnie
nia odpowiednich warunków kodeksu. Kodeks traktuje tych
spadkobierców tak, jak gdyby nie dożyli oni otwarcia spad
ku.
2. Spłaty nie należą się spadkobiercom, których powołanie
do dziedziczenia gospodarstwa rolnego opiera się · wyłącz
nie na tej podstawie, że mają kwalifikacje do prowadzenia
gospodarstwa rolnego i we właściwym czasie oraz trybie
oświadczyli gotowość prowadzenia gospodarstwa (art. 1059
§ 2, 1060 § 1, 1062 § 1 k.C.).
Może się zdarzyć, że spadkobierca, o którym mowa, odpo
wiadający przed działem spadku warunkowi z art. 1071 § 2
p. 4 k.c., w chwili działu spadku, na skutek zmiany
sytuacji, odpowiada na przykład warunkowi z p. 3 tego
przepisu. Wyłania się pytanie, czy takiemu spadkobiercy,
w przypadku nieotrzymania gospodarstwa, przysługują spła
ty.

Zamierzeniem ustawodawcy jest wykluczenie z kręgu uprawnionych do otrzymania spłat spadkobierców, którzy w
chwili działu spadku, swe powołanie do dziedziczenia go
spodarstwa opierali wyłącznie na tej podstawie, że mają
kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego. To są
spadkobiercy, którzy mogą wprawdzie otrzymać gospodar
stwo rolne, ale dopiero w braku innych „lepszych” spadko
bierców. Jeżeli tacy „lepsi” spadkobiercy są, to ci nie otrzy
mują ani gospodarstwa, ani spłat. Trudno natomiast odmó
wić spadkobiercy przyznania spłat, jeżeli w chwili działu
spadku powołanie do otrzymania gospodarstwa wywodzi się
nie z art. 1071 § 2 p. 4 k.c., lecz na przykład z art. 1071 § 2
p. 3 k.c.1).
3. Spłaty nie należą się także spadkobiercom, którzy speł
niają warunek z art. 1059 § 1, p. 4 k.c. i w chwili otwarcia
spadku osiągnęli pełnoletność i pobierają naukę w szkołach
dla pracujących lub odbywają studia dla pracujących2). Ta
kategoria spadkobierców utraciła prawo zarówno do dzie
dziczenia gospodarstwa jak i do otrzymania spłat. Pozosta
łym spadkobiercom uprawnionym do dziedziczenia gospo
darstwa spadkowego — spłaty przysługują (o ile nie zosta
nie przynane im gospodarstwo).
C.

Ograniczenia warunkujące ustalenie wysokości spłat

Spadkobiercy dopuszczeni do otrzymania spłat otrzymują
je w różnej wysokości. Wysokość spłat uzależniona jest od
spełnienia przez spadkobiercę ustalonych w kodeksie wa
runków. Spośród uprawnionych do otrzymania spłat, pełne
spłaty należą się w myśl art. 1075 § 1 k.c. jedynie spadko
biercom, którzy:
1) bezpośrednio przed działem spadku pracowali w gospo
darstwie rolnym nieprzerwanie, co najmniej od roku, albo
2) w chwili spadku byli członkami rolniczej spółdzielni
produkcyjnej lub pracowali w gospodarstwie rolnym takiej
spółdzielni, albo
3) w chwili działu spadku byli niezdolni do pracy.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że warunkiem przyznania
spłat w pełnej wysokości decyduje stan rzeczy w chwili
działu spadku, a nie w chwili otwarcia spadku (data śmier
ci spadkobiercy). Na przykład spadkobierca, który prawo
dziedziczenia wywodzi z art. 1059 § 1 p. 3 k.c., a w chwili
działu spadku odpowiada na przykład warunkowi z art.
1071 § 2 p. 2 k.c. — otrzymuje spłaty w pełnej wysokości.
Niektórym kategoriom spadkobierców spłaty mogą być ob
niżone. Obniżenie spłat może być dokonane jedynie w od
niesieniu do spadkobierców którzy:
a) w chwili działu spadku bądź prowadzili inne indywi
dualne gospodarstwo rolne, bądź też pracują w gospodar
stwie rolnym swoich rodziców, małżonka lub jego rodziców
(art. 1071 § 2 p. 3 k.c.) albo
b) w chwili działu spadku bądź są małoletni, bądź też
pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkoły (art. 1071
§ 2 p. 5. k.c.).
') F. Blahuta, J. St. Piątkowski, J. Policzkiewicz
— Gospodarstwo rolne, obrót, dziedziczenie, podział s—193
!) Warunki pobierania nauki zawodu lub uczęszczania do szkół
określone zostały w § 17 rozporz. Rady Ministrów z 28.XI.1964 r.
(Dz.U. nr 24, poz. 199 z 1970 r.). Omówione one zoseały dość szcze
gółowo w nr 7 i 8/1971 Przeglądu Geodezyjnego.
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Przy określeniu stopnia obniżenia spłat bierze się pod
uwagę typ, wielkość i stan gospodarstwa rolnego należące
go do spadku oraz sytuację osobistą i majątkową zobowią
zanego i uprawnionego do spłat (art. 1075 § 2 k.c.).
Obniżenie spłaty należy do swobodnej oceny sądu. Prze
pis nie określa jednak ani stosunkowo, ani też procentowo
dolnej granicy obniżenia spłat. O wadze zagadnienia świad
czy fakt, że zajął się nim Sąd Najwyższy. W szeregu posta
nowieniach, a mianowicie: III CRN — 142/67, 32/67, 208/67
i 13/68 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że wysokość
spłat należy tak ustalać, aby nie dopuścić do ekonomicznego
upadku gospodarstwa spadkowego. Należy przy tym pamię
tać, że po drugiej stronie stoi spadkobierca znajdujący się
niejednokrotnie w gorszej sytuacji niż objemca gospodar
stwa, który za otrzymane spłaty ma się „urządzić” w inny
sposób.
Dyspozycja art. 1075 k.c. nie precyzuje bliżej czy spłaty
muszą być ustalone jedynie w pieniądzach, czy też mogą być
wyznaczone w innej postaci, na przykład: w naturaliach.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zagadnienie pozostawić
do uznania zainteresowanym spadkobiercom ’).

F. Realizowanie spłat przez państwo
I

-

Stosownie do art. 1063 § 2 k.c. Skarb Państwa uważany
jest za spadkobiercę ustawowego gospodarstwa rolnego tak
że wtedy, gdy do dziedziczenia uprawnione są wyłącznie
osoby, które w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne
do pracy. W takich przypadkach państwo dokonuje na rzecz
tych osób spłat odpowiadających wartości ich udziałów w
gospodarstwie spadkowym, po odliczeniu długów związa
nych z prowadzeniem tego gospodarstwa. Przy szacowaniu
gospodarstwa stosuje się zasadę wynikającą z art. 1078 k.c.
(jak przy sprzedaży).
G. Zasady realizowania spłat spadkowych

Stosowanie do postanowień art. XXIII przepisów wpro
wadzających kodeks cywilny, spadkobiercom lub zapisobier
com będącym obywatelami państwa obcego, których prawa
do gospodarstwa rolnego zostały wyłączone lub ograniczone
na podstawie przepisu szczególnego, należą się od spadko
bierców, na których rzecz to wyłączenie lub ograniczenie
nastąpiło, nie spłaty, lecz równowartość pieniężna spadku
lub zapisu w takim zakresie, w jakim spadek, po odliczeniu
długów lub zapis przypadłby tym spadkobiercom lub zapi
sobiercom, gdyby ich prawo do dziedziczenia lub otrzyma
nia zapisu nie zostało wyłączone lub ograniczone. Przepis
ten stosuje się pod warunkiem istnienia wzajemności w
państwie, którego obywatelem jest spadkobierca lub zapi
sobierca uprawniony do otrzymania równowartości pienięż
nej·
Sąd Najwyższy, w wyniku założonego przez Ministra Spra
wiedliwości wniosku z 8.II.1967 r., podjął uchwałę w skła
dzie 7 sędziów, z 22.1.1968 r. Ill CZP 18/67/67 i ustalił, co
następuje: „Przy ustalaniu zakresu uprawnień spadkobiercy
lub zapisobiercy będącego obywatelem obcego państwa,
przewidzianych w art. XXIII przep. wprow. k.c., nie stosuje się do szacunku gospodarstwa rolnego zasad określonych
w art. 1078 k.c. (według przepisów o sprzedaży państwowych
nieruchomości rolnych), chyba że ustawodawstwo państwa,
którego obywatelem jest wymieniony spadkobierca lub za
pisobierca, przewiduje odnoszące się do obywateli polskich
ograniczenia podobne do zamieszczonego w art. 1078 k.c.
Ustalenie wartości spadku następuje w takich przypad
kach według cen rynkowych na podstawie opinii biegłych.
Podstawę roszczeń cudzoziemca o zapłatę równowartości
pieniężnej spadku — stanowi prawomocne orzeczenie sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku, w skład którego wchodzi
gospodarstwo rolne.

Zasadniczym źródłem dochodu rolnika jest gospodarstwo
rolne. Jeżeli jednorazowe uiszczenie spłat stanowiłoby zbyt
duże obciążenie dla gospodarstwa, wówczas sąd może spła
ty rozłożyć na raty. Sąd mając na względzie całokształt
sprawy powinien dążyć do ustalenia takiego terminu i spo
sobu uiszczenia spłat, który by uwzględniał zarówno słuszny
interes osób uprawnionych, jak i zobowiązanych, a także
interes społeczny 4).
Generalna zasada ustalająca terminy i sposób uiszczania
spłat ustalona została w art. 212 § 3 i w związku z art.
art. 1035 i 1058 k.c. W myśl tej zasady terminy uiszczania
rat odnośnie spłat spadkowych nie mogą łącznie przekra
czać lat dziesięciu. Od tej zasady ustawodawca wprowadza
pewne wyjątki (§ 19 cyt. rozp. R.M. z 28.XI.1964 r. w po
wiązaniu z art. 1076 k.c.), a mianowicie:
1. Spłaty spadkowe na rzecz spadkobierców, którzy w
chwili działu spadku byli małoletni albo pobierali naukę
zawodu lub uczęszczali do szkół, podlegają uiszczeniu w ra
tach miesięcznych nie przekraczających:
— 450 zł, gdy chodzi o małoletnich albo uczniów pobie
rających naukę zawodu, albo uczęszczających do szkół śred
nich,
— 550 zł, gdy chodzi o studentów szkół wyższych.
Wpłaty takie przysługują małoletnim do czasu osiągnię
cia pełnoletności, a uczniom i studentom — do czasu ukoń
czenia nauki lub zaprzestaniu jej pobierania (§ 19 ust. 2
rozporządzenia R.M.). Omawiane spłaty posiadają charakter
alimentacyjny.
2. Jeżeli Skarb Państwa stanie się spadkobiercą zobowią
zanym do spłat (art. 1063 § 2 k.c.), właściwy do spraw rol
nych organ PPRN, po otrzymaniu postanowienia sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku przez Skarb Państwa, dokona
oszacowania nieruchomości spadkowej na podstawie cen obowiązujących przy sprzedaży państwowych nieruchomości
rolnych. Wypłaty należności dokonuje Wydział Rolnictwa
i Leśnictwa PPRN ze środków przewidzianych w budżecie
terenowym. Warto zaznaczyć, że gdy nieruchomość rolna
(spadkowa) położona jest na terenie miasta lub osiedla, wła
ściwy do spraw rolnych organ PPRN, po otrzymaniu wspom
nianego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
dokona jedynie szacunku tej nieruchomości, a następnie
przekaże tę nieruchomość spadkową protokólarnie właści
wemu organowi gospodarki komunalnej i mieszkaniowe;
(z uwagi na przepisy ustawy z 14.VII.1961 r. o gospodarce
terenami w miastach i osiedlach) wraz z aktami sprawy
i wynikami oszacowania.
Terminy płatności rat przez państwo określone zostały w
§ 32 instrukcji Ministerstwa Rolnictwa nr 14 z 31.XII.1964 r.
Gdy wysokość spłat na rzecz poszczególnych spadkobier
ców nie przekracza 12 000 zł, wypłata następuje w stosun
ku do każdego ze spadkobierców jednorazowo, w ciągu
3 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia są
du o stwierdzeniu nabycia spadku. Gdy wysokość spłat
przekracza tę sumę, należy zaproponować spadkobiercom
inny sposób uregulowania należności, a mianowicie: w ciągu
trzech miesięcy zostanie wypłacone poszczególnym spadko
biercom po 12 000 zł. Nadwyżka ponad tę sumę zostanie wy
płacona w ciągu dalszych 3 lat, w równych oprocentowanych

>)J. Gwazdowskl — Prawo spadkowe w zarysie, s. 274 —
spłaty tylko w pieniądzach.
,
J. Pietrzykowski — Dziedziczenie gospodarstw rolnych —
nie ma przeszkód do ustalenia spłat na przykład w postaci dos
tarczenia środków utrzymania.

« Orzeczenie S.N. z 19.VI.1962 r. CR 241/62 Zb. Urzęd. nr 137/63.
Orzeczenie S.N. z 18.VII.1961 r. § CR 233/61 Zb. Urzęd. nr 109/62
i inne orzeczenia.

D. Oszacowanie gospodarstwa rolnego w celu ustalenia war
tości udziałów spadkowych

Oszacowanie przeprowadza się według przepisów dotyczą
cych sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (art.
1078 k.c.).
Takie uregulowanie zagadnienia pozwala na wyelimino
wanie przy ustalaniu wysokości spłat spekulacyjnych cen
ziemi. Wprowadzenie ograniczeń podmiotowych warunkują
cych ustalenie wysokości spłat oraz wprowadzenie zasad
nakazujących oszacowanie gospodarstw według przepisów
dotyczących sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych,
to wyraz dążenia państwa do zapewnienia spadkobiercom
obejmującym gospodarstwa, korzystnych warunków dla roz
wijania produkcji rolnej w takich gospodarstwach. Są to
środki przeciwdziałające ekonomicznemu niszczeniu takich
gospodarstw. Przeciwdziałają one pośrednio podzielności go
spodarstw spadkowych.
E. Realizowauie spłat na rzecz spadkobierców cudzoziem
ców
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ratach; jednak nadwyżka do 2000 zł wypłacona będzie jed
norazowo w ciągu jednego roku.
Jeżeli jednak spadkobiercy nie zaakceptują takich wa
runków płatności, sposób uregulowania spłat ustala sąd,
kierując się generalną zasadą zawartą w art. 212 § 3 k.c.
Warto podkreślić, że spłata — jak każde prawo majątko
we — nie mające charakteru osobistego, może być przed
miotem zbycia, a także dziedziczenia5).
W razie śmierci uprawnionego do spłat, roszczenie to
przechodzi w drodze dziedziczenia na wszystkich spadko
bierców dziedziczących spadek na zasadach ogólnych c).
3. Jeżeli Skarb Państwa stanie się spadkobiercą gospo
darstwa rolnego w sytuacji określonej w art. XXIII przepi
sów wprowadzających kodeks cywilny, obowiązany będzie
wypłacić spadkobiercom lub zapisobiercom, będącym oby
watelami obcego państwa równowartość spadku lub zapisu
po odliczeniu długów.
Jak już wyjaśniono, ustalenie wartości gospodarstwa na
stępuje według cen rynkowych na podstawie opinii bieg
łych (odstępstwo od generalnej zasady zawartej w art. 1078
k.c.).
Równowartość spadku lub zapisu wypłaca cudzoziemco
wi organ do spraw rolnych, a gdy nieruchomość spadkowa
położona jest na terenie miasta lub ośiedla — organ do
spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, po przed
stawieniu indywidualnego zezwolenia dewizowego Narodo
wego Banku Polskiego. W przypadku wydania przez ten
Bank decyzji negatywnej, kwotę należną cudzoziemcowi
wpłaca się na zagraniczny rachunek cudzoziemca zabloko
wany w NBP.
Pomoc państwa dla spadkobierców objętych spłatami

1. Dogodny kredyt
Wyrazem szczególnego zainteresowania państwa w utrzy
maniu gospodarstw spadkowych w całości było wydanie
przepisów o pomocy kredytowej dla spadkobierców objętych
spłatami ’).
Z kredytu państwowego może korzystać spadkobierca po
zostający na gospodarstwie i zobowiązany do spłat, jak
również spadkobierca wychodzący z gospodarstwa i otrzy
mujący spłatę. Pomoc kredytowa ma na celu ułatwienie zo
bowiązanym wywiązanie się z ciążącego na nich obowiąz
ku dokonania spłat, bez obniżenia zdolności produkcyjnej
gospodarstwa, na przykład bez konieczności wyprzedaży in
wentarza, zaniechania niezbędnych nakładów produkcyj
nych, a także umożliwienie spadkobiercom wychodzącym
z gospodarstwa założenia nowego warsztatu rolnego lub zna
lezienia mieszkania dla osób, które obowiązane są zwolnić
zajmowane mieszkanie w gospodarstwie spadkowym (art.
1083 k.c.).
Kredyt oprocentowany jest nie wyżej niż 3% w stosunku
rocznym, a jego wysokość nie może przekraczać 20 000 zł,
dla jednego właściciela gospodarstwa zobowiązanego do
spłat. Szczególnie na dogodnych warunkach przyznawany
jest kredyt na założenie nowego gospodarstwa (§ 5 uchwały
nr 251 R.M.).
s) Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 25.VII.1967 r. (bez nume
ru).
*) Orzeczenie S.N. z 17.VI.1966 r. — CZP-34/66 (O.S.W.C.N. 12 z
196G r.).
’) Uchwała nr 251 Rady Ministrów z 19.VII.1963 r. (M.P. nr 58,
Poz. 299).

2. Zwolnienie od podatku od nabycia praw
majątkowych
Dalszym wyrazem troski o interesy i możliwości produk
cyjne gospodarstw spadkowych jest wydanie przepisów
zwalniających całkowicie od podatku niektórych praw ma
jątkowych. Chodzi tu szczególnie o przepisy zarządzenia Mi
nistra Finansów z 22.ΠΙ.1969 r. (M.P. nr 13, poz. 104).
Stosownie do § 1 tego zarządzenia zwalnia się od podatku
od nabycia praw majątkowych nabycie prawa własności ca
łego lub części gospodarstwa rolnego albo działki przyza
grodowej oraz nabycie innych praw do takiego gospodar
stwa lub działki przyzagrodowej.
Przez pojęcie „nabycie” należy rozumieć również uzyska
nie prawa własności w wyniku dziedziczenia. Spadkobierca
dziedziczący gospodarstwo rolne zwolniony jest od podatku
do nabycia praw majątkowych — zwanego powszechnie „po
datkiem od spadkobierstwa”. Zwolnienie nie obejmuje jed
nak gospodarstw rolnych położonych na obszarze miast bę
dących siedzibą prezydiów rad narodowych oraz budnyków
mieszkalnych położonych na obszarach wszystkich miast.
Zwolnienia te są również pewną zachętą do regulowania
pizez spadkobierców stanu prawnego gospodarstw spadko
wych. Zbyt wysoki podatek „od spadkobierstwa” hamował
dotychczas regulowanie tych spraw na bieżąco.
Omawiane zarządzenie Ministra Finansów z 22.ΙΠ.1969 r.
wprowadza pewne zmiany na odcinku nieodpłatnego naby
cia praw majątkowych (na przykład darowizna) przez: przy
sposobionego, pasierba, zięcia lub synową zbywcy. Wyso
kość podatku przy nieodpłatnym nabyciu praw majątko
wych kształtuje się w zależności od wartości nabywanego
majątku oraz stosunku osobistego nabywcy do zbywcy. Im
stosunek pokrewieństwa między tymi osobami jest dalszy,
tym stopa procentowa podatku jest wyższa. W świetle do
tychczasowych przepisów przysposobiony zaliczany był do
II, pasierb do III, a zięć i synowa do IV klasy podatkowej.
Omawiane zarządzenie Ministra Finansów zalicza te osoby
do I klasy podatkowej, do której należy małżonek, dzieci,
wnuki i prawnuki. W tych warunkach stopa procentowa
podatku dla tych osób (przysposobionego, pasierba, zięcia,
synowej) uległa zmniejszeniu.

3. Zwolnienie od opłat sądowych

Nabycie nieruchomości rolnej w drodze dziedziczenia po
łączone jest z opłatami sądowymi. Opłaty sądowe dotyczą
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i działu spadku,
opłat kancelaryjnych oraz opłat związanych z dokonaniem
wpisu prawa własności w księdze wieczystej.
Generalna zasada określająca przesłanki warunkujące
zwolnienie od opłat sądowych, ustalona została w art. 113
kodeksu postępowania cywilnego. W świetle dyspozycji te
go przepisu zwolnienia od opłat sądowych domagać się mo
że osoba, która wykaże się zaświadczeniem organu admini
stracji państwowej, że nie jest w stanie ponieść ich bez
uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Za
świadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie ro
dzinnym, majątku i dochodach. Od sądu zależy uznanie ta
kiego zaświadczenia za dostateczne do zwolnienia od opłat
sądowych. Zasada ta została rozszerzona przepisami za
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20.III.1969 r. (Dz.U.
nr 8, poz. 62). W myśl § 20 tego zarządzenia w sprawach
o stwierdzeniu nabycia spadku, który stanowi gospodarstwo
rolne i dział takiego spadku, każdy z zainteresowanych, któ
ry odpowiada jednemu z warunków określonych w art. 1059
k.c. może domagać się zwolnienia od opłat sądowych, choć
by nie zachodziły warunki określone w art. 113 p.k.c.
Okoliczności uzasadniające żądanie zwolnienia od opłat
sądowych powinny być potwierdzone przez biuro gromadz
kiej rady narodowej lub przez właściwy organ prezydium
miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej.

Mgr inż. GENOWEFA PIERŚCIONEK
Warszawa

Resortowy Konkurs Jakości Prac Geodezyjnych i Kartograficznych
wykonanych w latach 1969 - 1970
Coroczne konkursy jakości robót geodezyjnych, obejmu
większają odpadłe tynki i pęknięcia, jak również skompli
jące jednostki wykonawstwa geodezyjnego resortu gospo
kowana i zróżnicowana stolarka okienna oraz bogate por
darki komunalnej spotykają się z coraz większym uznaniem.
tale. Pomiar fasad został wykonany metodą fotogrametrii
Uczestnictwo w konkursie stało się już pewnego rodzaju
Jednoobrazowej, a fotogramy opracowano metodą przetwa
wewnętrzną potrzebą, zaszczyt osiągnięcia sukcesu w kon
rzania.
kursie pełnym usatysfakcjonowaniem ambicji zawodowych
Dla każdej elewacji zasygnalizowano cztery fotopunkty
i bodźcem dla dalszego, stojącego na coraz to wyższym po
i wyznaczóno ich współrzędne y X z, w trakcie wykony
ziomie wykonania robót geodezyjnych.
wania zdjęć wyznaczano również współrzędne kamery.
Dachy pomierzono metodą biegunową, instrumentem BRT.
Nie mały wpływ na taką ocenę znaczenia konkursu wy
Jako punkty dowiązania przyjęto górne fotopunkty. Po
wiera świadomość, że tego rodzaju akcja znajduje pełne
skartowaniu wykonano graficznie rzut dachu na płaszczyz
poparcie i uznanie kierownictwa resortu gospodarki komu
nę odwzorowania i wrysowano go na matryce, uzupełnia
nalnej i władz naczelnych Stowarzyszenia Geodetów Pol
jąc w ten sposób plan fasady.
skich.
Na podstawie sprawdzenia wyników pomiaru w terenie
Ogłoszenie wyników Konkursu Jakości Robót Geodezyj
i
na matrycy uzyskano błąd ± 5 cm, przy założonym ca
nych z roku 1970 miało szczególny i uroczysty charakter.
± 6 cm. Zleceniodawca — Pracownia Konserwacji Zabyt
Zostało umieszczone w programie narady technicznej na
ków w Krakowie przyjęła to opracowanie jako odpowiada
temat „Problemy rozwoju geodezji miejskiej”. Dobór miej
jące potrzebom.
sca i czasu oraz ogólny klimat poważnej narady technicz
Należy zachęcić zleceniodawców do oceny terrofotogranej, o tematyce najbardziej związanej z tematem prac zło
metrycznej
metody opracowania dokumentacji remontowej.
żonych na konkurs, był szczególnie trafny. Koledzy zapro
Prace remontowo-konserwatorskie stanowią bowiem istot
szeni na ogłoszenie wyników konkursu mieli jeszcze dodat
ny problem na terenie całego kraju, a w szczególności w
kową atrakcyjną nagrodę — uczestnictwo w naradzie i bliż
sze poznanie problemów rozwoju geodezji miejskiej. Jak miastach, dzielnicach, jak również dla pojedynczych obiek
tów zabytkowych.
wiadomo, mowa o naradzie z dnia 7 i 8 czerwca, która od
Ad 2. Nie uregulowane zagadnienie systemu ewidencji
była się w Radomiu.
urządzeń nad- i podziemnych zmusza do poszukiwania roz
W drugim dniu obrad tej narady nastąpiło uroczyste wrę
czenie nagród przez podsekretarza stanu w Ministerstwie wiązań. Miejska Służba Geodezyjna m. Poznania podjęła
realizację tego zadania, rozumiejąc konieczność udzielania
Gospodarki Komunalnej, inż. Μ. Zubelewicza, zgodnie z de
bieżąco, w miarę możliwości pełnych informacji odnośnie
cyzją Sądu Konkursowego, powołanego przez Zarząd Głów
uzbrojenia terenu stronom zainteresowanym oszacowaniem
ny Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
projektów technicznych. Celem właściwego i przejrzystego
Ocena była bardzo trudna, gdyż przedkładane opracowa
rejestrowania Zainwentaryzowanych przewodów uzbroje
nia stanowiły różnorodny materiał zarówno co do wielkoś
nia podziemnego na terenie m. Poznania przyjęto zasadę
ci robót jak i asortymentu.
przedstawiania powyższych danych na pierworysach sek
Zgłoszono 48 prac, przyznano:
cyjnych w skali 1 :250 oraz na matrycach trasy w tej sa
mej skali.
— 26 nagród pieniężnych, ufundowanych przez Minister
stwo Gospodarki Komunalnej na łączną sumę 100 000 zł;
Dla terenów, które nie posiadają jeszcze pokrycia mapo
— 15 nagród książkowych, ufundowanych przez Stowa-· wego prowadzone są mapy (skale: 1 : 500 i 1 :1000), na któ
rych przedstawia się kartograficznie wyniki inwentaryzacji
rzyszenie Geodetów polskich;
powykonawczej, przyjmując jednocześnie zasadę bieżącego
— 5 bezpłatnych skierowań na wczasy__ nagroda Związ
uzupełnienia podkładów geodezyjnych wynikami pomiarów
ku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej
sytuacyjnych.
i Przemysłu Terenowego.
Dla sprawniejszego udzielania informacji zainteresowanym
Dynamiczny rozwój naszych miast i osiedli stawia przed
stronom o istniejącym Zainwentaryzowanym uzbrojeniu pod
geodezją miejską coraz to nowe problemy. Geodeta musi ziemnym
w poszczególnych osiedlach bądź ulicach, założone
poszukiwać nowych indywidualnych rozwiązań dla danego zostały mapy
schematyczne w skali 1 :2000 lub 1 :5000. Na
typu roboty, gdyż dla tych nowych zagadnień brak jest za
całość operatu ewidencyjnego składają się księgi ewiden
równo instrukcji technicznych, jak i ustalonych procesów
cyjne urządzeń podziemnych. Księgi te zawierają dane bran
technologicznych, a zadanie musi być rozwiązane tak, aby
żowe o każdym Zainwentaryzowanym przewodzie. Założono
mogło służyć wielu poczynaniom inwestycyjnym. Przykła
je oddzielnie dla każdej dzielnicy, zachowując alfabetyczną
dowo w oparciu o dwie wyróżnione prace, krótko chciałakolejność ulic.
bym omówić próby rozwiązania pewnych zagadnień nurtu
Księgi te po zakończeniu pełnej inwentaryzacji w mieście
jących środowisko geodetów resortu gospodarki komunalnej.
posłużą do zbilansowania uzbrojenia podziemnego w posz
1. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla wykony
czególnych ulicach, dzielnicach oraz dla terenu całego mia
wania generalnych remontów budynków, a w tym zabyt
sta.
kowych.
Na podstawie podanych przykładowo dwóch opracowań
2. System prowadzenia ewidencji urządzeń nad- i pod
wynika, że istnieje szereg bardzo pilnych zagadnień wy
ziemnych.
magających prawie natychmiastowych rozwi^ań. Zachęca
my kolegów z miejskich pracowni geodezyjnych i resorto
Ad 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne m. Krakowa
wych przedsiębiorstw geodezyjnych do bardziej aktywnego
zaprezentowało najwłaściwszą metodę przygotowania doku
udziału w konkursach jakości robót, do dzielenia się swoimi
mentacji geodezyjnej dla fasad budynków zabytkowych
trudnościami i osiągnięciami.
przewidzianych do remontu, to jest pomiar metodą terroZastosowane metody przy rozwiązywaniu nowych zagad
fotogrametryczną, kombinowaną ze zdjęciem biegunowym
nień będą mogły być wówczas wykorzystane przez resort
przy użyciu instrumentu BRT. Budynki zabytkowe posiada
przy opracowywaniu instrukcji technicznych, procesów tech
ją bardzo bogate wystroje architektoniczne. Ilość elemen
tów znajdujących się na fasadach budynków znacznie po
nologicznych itp.
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Z prac Zarzqdu Głównego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich

z

życia organizacji

iz

W dniu 28.IV.1971 r. delegacja Na
czelnej Organizacji Technicznej, w
skład której wchodził również prze
wodniczący Stowarzyszenia Geodetów
Polskich kol. St. Pachuta, została przy
jęta przez I sekretarza KC PZPR tow.
Edwarda Gierka. W rozmowach po
ruszono problemy dotyczące całego
środowiska technicznego w Polsce oraz
naświetlono zagadnienia techniczne i
ekonomiczne, wymagające pilnego roz
wiązania. Rozmowy były prowadzone w
bardzo rzeczowej i szczerej atmosferze,
co zostało podkreślone przez tow. E.
Gierka w podsumowaniu końcowym.

*
W dniach 22—23 czerwca br. odbyło
się w Bydgoszczy zebranie Zarządu
Głównego SGP. Otwarcia zebrania do
konał przewodniczący Zarządu Oddzia
łu w Bydgoszczy kol. J. Pawłowski,
serdecznie witając prezesa GUiK mgr
inż. B. Szmielewa oraz przybyłych
członków Zarządu Głównego SGP, po
czym przekazał dalsze prowadzenie obrad przewodniczącemu SGP kol. St.
Pachucie.
Po przyjęciu przez zebranych zapro
ponowanego porządku obrad przystą
piono do dyskusji nad sprawozdaniem
z działalności Prezydium Zarządu
Głównego SGP za okres od 6.IV.71 do
22.VI.1971 r.
W okresie sprawozdawczym prowa
dzone były następujące prace.
Działalność organizacyjna

• Przyjęto na członków zbiorowych
powiatowe biura geodezji i urządzeń
rolnych w: Grudziądzu, Włocławku
i Aleksandrowie Kujawskim.
• W związku z przejściem na eme
ryturę redaktora działowego w Prze
glądzie Geodezyjnym kol. Henryka Ja
sińskiego — Prezydium Zarządu Głów
nego SGP powierzyło dalsze ŋrowadzenie tej pracy kol. Janowi Kasowiczowi.
• Prezydium Zarządu Głównego za
twierdziło skład osobowy komitetu or
ganizacyjnego oraz preliminarz budże
towy konferencji naukowo-technicz
nej na temat ,,Nowoczesne składowa
nie materiałów geodezyjnych”. Prze
wodniczącym komitetu organizacyjnego
został kol. Hubert Rak. sekretarzem
kol. Józef Janecki. Konferencja ta iest
planowana na 1972 r. i ma się odbyć
na terenie woj. katowickiego.
• Kol. Władysław Barański opraco
wał projekt memoriału SGP w sprawie
brawa geodezyjnego. Prezydium ZG
SGP postanowiło opracowanie to skon
sultować ze Zrzeszeniem Prawników
Polskich, a następnie przedstawić do
zatwierdzenia przez ZG SGP. Z chwi
la otrzymania akceptacji memoriał zo
stanie skierowany do prezesa Główne
go Urzedu Geodezji i Kartografii.
• PBP GRbIS — zawiadomiło se
kretariat SGP. io nie jest w stanie
zorganizować w roku Hiezacvm wvcierτVi Ieehnicznei na Kongres FTG w
Wiesbaden. Pon⅛ewaζ Stowarzvszenie

nie ma innych możliwości w tym za
kresie, wycieczka ta została odwołana.
• Z inicjatywy Prezydium ZG SGP
nastąpiło w dniu 27.V.1971 r. spotkanie
członków Prezydium z
prezesem
GUGiK. Z ramienia SGP uczestniczy
li w spotkaniu koledzy: St. Pachuta,
C. Lipert, Μ. Szymański, Fr. Piluś, J.
Kasowicz. Z ramienia GUGiK — pre
zes B. Szmielew i dyr. A. Brzozowski.
Przewodniczący ZG SGP nawiązał do
spotkania delegacji NOT-SNT z I se
kretarzem KC PZPR tow. Edwardem
Gierkiem, następnie przedstawił pro
blemy, którymi obecnie zajmuje się
Stowarzyszenie. Dotyczą one w szcze
gólności tak zwanego prawa geodezyj
nego oraz organizacyjnego modelu geo
dezji, jak również gospodarczych i ekonomicznych skutków naszej działal
ności, nad czym pracuje zespół do
spraw oceny gospodarczych zagadnień
służby geodezyjnej, powołany przez
ZG SGP na zebraniu w Kielcach, w
dniu 6.VI.1971 r.
Następnie kol. przewodniczący zapro
ponował
zorganizowanie
spotkania
przedstawicieli GUGiK, MGK, Mih.
Rolnictwa i SGP, w celu przedyskuto
wania aktualnych problemów w geo
dezji.
Prezes GUGiK poinformował człon
ków Prezydium ZG SGP o aktualnych
kierunkach polityki GUGiK, realizowa
nej na podstawie dekretu i postano
wień rządowych. GUGiK rozszerza za
kres wykonywania przez swoje jedno
stki podstawowych robót obejmujących
prace w zakresie osnów geodezyjnych
i opracowania map z zastosowaniem
fotogrametrii, co pozwoli resortowym
służbom geodezyjnym na wykorzysta
nie własnej służby geodezyjnej do spe
cjalistycznej obsługi potrzeb resortu.
W sprawie prawa geodezyjnego
GUGiK zamierza — w pierwszym eta
pie doprowadzić do określenia w uZgodnieniu z zainteresowanymi resor
tami zakresu robót, które powinny być
wykonywane wyłącznie przez geode
tów.
Odnośnie zmiany modelu organiza
cyjnego służby geodezyjnej prezes
GUGiK nie widzi możliwości podjęcia
tego problemu w najbliższym okresie
ze względu na obowiązki, jakie stanę
ły przed geodetami w resorcie rolnic. twa. Każda reorganizacja naszej służ
by może zakłócić ustalone programy
tych prac, które wymagają szczególnej
koncentracji sił i środków.
Urząd widzi potrzebę szerszego włą
czenia się geodetów do prac koncep
cyjnych, związanych z planowaniem
przestrzennym. W pierwszym okresie
należy podjąć starania zmierzające do
przygotowania odpowiednich kadr ge
odezyjnych.
Następnie prezes GUGiK scharakte
ryzował trudności występujące przy
zatrudnianiu kobiet ze średnim i wyż
szym wykształceniem geodezyjnym.
Zdaniem GUGiK problem ten powi
nien być rozwiązany przez kierownic

two jednostek geodezyjnych w drodze
zatrudniania kobiet w pracach kame
ralnych oraz robotach potowych poło
żonych blisko miejsca zamieszkania.
W dalszej dyskusji wymieniono po
glądy na szereg innych zagadnień, in
teresujących obydwie strony. Na za
kończenie rozmów uzgodniono, że SGP
poczyni starania o zorganizowanie spot
kania resortowych służb geodezyj
nych, celem dokonania wymiany po
glądów na aktualne tematy dotyczą
ce polskiej geodezji.
• Do Komitetu Obchodu 50-lecia
Wydziału Geodezji i Kartografii Poli
techniki Warszawskiej weszli z ramie
nia SGP koledzy: Wł. Barański, T.
Kuźnicki i Fr. Piluś.
Działalność merytoryczna

• Został rozstrzygnięty Konkurs Ja
kości Prac Geodezyjnych MGK. Sąd
konkursowy pod przewodnictwem kol.
W. Płoskiego rozpatrzył 48 prac nade
słanych z całej Polski i przyznał łącz
nie następujące nagrody: — 26 nagród
pieniężnych na łączną sumę 100 000
złotych, ufundowanych przez Minister
stwo Gospodarki Komunalnej; 15 na
gród książkowych, ufundowanych przez
SGP; 5 skierowań na wczasy pracow
nicze (bezpłatne), ufundowane przez
ZZPGKiPT. Uroczyste wręczenie na
gród przez wiceministra gospodarki
komunalnej Μ. Zubelewicza nastąpiło
na naradzie w Radomiu, w dniu 7.VI.
1971 r. — poświęconej problemom roz
woju geodezji miejskiej.
• Ogłosiliśmy konkurs prac scalenio
wych. Regulamin konkursu rozesłano
do oddziałów wojewódzkich SGP oraz
wojewódzkich biur geodezji i urządzeń
rolnych. Powołano sąd konkursowy w
składzie: przewodniczący kol. Walery
Fedorowski, sekretarz kol. Józef Zgier
ski, członkowie koledzy: Emil Nowo
sielski, Stanisław Trautsolt, Jan Nie
mira.
• Powołany przez ZG SGP na ze
braniu w Kielcach zespół dla spraw
oceny gospodarczych zagadnień służby
geodezyjnej odbył do dnia 22.VI.1971 r.
5 zebrań, na których przedyskutowano
opracowanie kol. Wł. Barańskiego „Za
łożenia do modelu struktury działal
ności gospodarczej geodezji” oraz kol.
Br. Lipińskiego „O kierunku rozwoju
geodezji”. Pozostało do przedyskutowa
nia opracowanie kol. W. Kłopocińskiego „Uwagi o służbie geodezyjnej”. Po
przedyskutowaniu wymienionych wyżej
opracowań Zespół zredaguje tekst oStateczny wraz z wnioskami i przed
stawi go na zebraniu ZG SGP do za
twierdzenia, po czym opracowanie to
zostanie przesłane do odpowiednich re
sortów.
• W br. ukaże się pierwszy numer
Przeglądu Fotogrametrycznego. Będzie
to wspólne wydawnictwo IGiK—SGP.
Z ramienia SGP wszelkie prace zwią
zane z tym wydawnictwem poprowa
dzi Sekcja Fotogrametryczna.
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• W dniu 12.V.1971 r. z inicjatywy
Sekcji Kartograficznej SGP zorgani
zowano w Słupsku seminarium kon
sultatywne na temat „Kartografia
Bałtyku”, z udziałem przedstawicieli
różnych instytucji , zainteresowanych
zagadnieniami
map
problemowych
i gospodarczych Bałtyku. Po szerokiej
dyskusji naświetlającej różne aspekty
tego zagadnienia, ustalono, że zostanie
zorganizowane
sypozjum
naukowe
poświęcone tej problematyce. Organi
zatorem sympozjum będzie Oddział
Rejonowy NOT w Słupsku, przy
współudziale SGP.
• Dnia 10.V.1971 r. Sekcja Geodezji
Urządzeniowo-Rolnej zorganizowała w
Warszawie seminarium na temat „Za
łożenia gospodarcze i przestrzenne dla
potrzeb scaleń gruntów”. Referat wpro
wadzający do dyskusji wygłosił mgr
inż. K. Przybylowski z WSR w Olszty
nie. Obecnych było około 70 osób.
Równocześnie zorganizowano dwa od
czyty prof. G.F. Witta z Politechniki
w Delft (Holandia) na temat „Metody
automatyzacji prac scaleniowych” i
„Wyniki badań nad szacunkiem grun
tów”.
• Dnia 4.VI.1971 r. odbyła się w Ło
dzi narada na temat „Informacja pier-.
wotna i zwrotna. Wygłoszono dwa re
feraty specjalistyczne przygotowane
przez kol. T. Bychawskiego i kol. A.
Łuczyńską oraz J. Sieniawską-Czaplicką. Organizatorem narady był Oddział
SGP w Łodzi i Główna Komisja In
formacji R-EiB.
• W dniach 7 i 8.VI.1971 r. odbyła
się w Radomiu II narada techniczna
„Problemy rozwoju geodezji miejskiej”.
Organizatorem narady było Koło Te
renowe SGP nr 5 przy Miejskiej Pra
cowni Geodezyjnej w Radomiu oraz
Sekcja Geodezji Miejskiej SGP. Wy
głoszono 9 referatów oraz przedysku
towano szereg zagadnień związanych z
geodezją miejską, uchwalając wnioski
do dalszej realizacji. Organizatorzy
przygotowali ciekawe imprezy towarzy
szące, jak zwiedzanie budowy elektro
wni w Kozienicach, wytwórni prefa
brykatów budowlanych, Stacji Archeo
logicznej PAN w Radomiu i in.
• Komitet Ekspertów dla Opracowa
nia Raportu o Stanie Oświaty w PRL,
zwrócił się z prośbą o delegowanie
przedstawiciela SGP do współpracy. Na
wniosek Głównej Komisji Szkolenia
Prezydium ZG SGP delegowało kol.
Z. Adamczewskiego.
• W dniach 17—19.VI.1971 r. Oddział
SGP w Poznaniu przy współudziale
Głównej Komisji Techniki zorganizo
wał „III Dni Geodezji i Kartografii na
40 MTP”. W imprezie uczestniczyło około 230 osób, wygłoszono 14 referatów
w tym 4 zagraniczne. Impreza ta, od
bywająca się co roku, nabrała już swo
jego charakteru. Oprócz wysłuchania
ciekawych referatów informacyjnych
była możliwość obejrzenia najbardziej
nowoczesnych instrumentów geodezyj
nych oraz geodezyjnej giełdy pomysłów
racjonalizatorskich, jak też zwiedze
nia Targów Poznańskich.
• Dnia 21.VI. br. w Muzeum Tech
niki została otwarta wystawa pt. „Lu
cjan Grabowski i Kasper Weigel —
wybitne postacie lwowskiego ośrodka
geodezyjnego”. Organizatorem wystawy
były Główna Komisja d.s. Muzeum i
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Wystaw SGP oraz Muzeum Techniki
NOT.
Współpraca międzynarodowa

• Komisja Zagraniczna NOT rozpa
trzyła nasze odwołanie w sprawie de
legowania przedstawicieli SGP do
Wiesbaden na Kongres FIG i zdecydo
wała wysłać ze Stowarzyszenia jedną
osobę na 5 dni oraz wystąpić o jeden
wyjazd popierany dla naszego aktywi
sty. Prezydium ZG SGP wytypowało
na wyjazd delegacyjny przewodniczą
cego SGP kol. St. Pachutę, a na wy
jazd popierany kol. H. Raka z Kato
wic.
• W związku z odejściem na emery
turę członka korespondenta SGP z
USA kol. C. Kowalczyka, wystosowano
do niego pismo okolicznościowe oraz
przesłano „Zarys historii organizacji
społecznych geodetów polskich”.
• Sekcja Fotogrametryczna organi
zuje w listopadzie br. seminarium, na
które zapraszamy 9 osób z krajów de
mokracji ludowej. Przyjazd ich nastą
pi w ramach wymiany bezdewizowej.
• Stowarzyszenie Geodetów Czecho
słowackich zorganizowało w Brnie w
dniach 28.VI.—2.VII.1971 r. międzyna
rodowe sympozjum „Pomiar zabyt
ków”. Z ramienia SGP brał w nim udział kol. J. Gomoliszewski z Krakowa
(w ramach wymiany bezdewizowej).
• W dniach 13, 14 i 15 Iipca br. od
była się na Węgrzech w Gyor konfe
rencja naukowo-techniczna „Pomiar
miasta Gyor — miejski plan regula
cyjny i powiązanie prac pomiarowych
z rozwojem miasta”. Naszymi przedsta
wicielami byli koledzy: J. Grunwald,
W. Kłopociński, T. Kuźnicki, J. Padechowicz. W trakcie konferencji kol.
W. Kłopocińskiemu wręczono odznakę
honorowa Stowarzyszenia Geodetów i
Kartografów Węgierskich.
• W dniach od 26 do 30 Iipca 1971 r.
odbyło się w Moskwie spotkanie prze
wodniczących i sekretarzy generalnych
stowarzyszeń geodezyjnych państw so
cjalistycznych. Omówiono plany posz
czególnych stowarzyszeń w zakresie

konferencji naukowo-technicznych oraz
związaną z tym wymianę fachowców.
Ze strony SGP udział wzięli koledzy
St. Pachuta i J. Kasowicz.
• Prezydium ZG SGP na wniosek
Głównej Komisji Techniki wytypowało
na wyjazd do Pragi, celem wzięcia udziału w sympozjum na temat „Auto
matyzacja w geodezji i kartografii”
kol. E. Pianko. Sympozjum odbędzie
się w dniach od 25 do 27 października
1971 r.
*

W dyskusji nad sprawozdaniem po
ruszono punkt dotyczący „III Dni Geo
dezji i Kartografii” — uzupełniając go
informacją, że wygłoszone zostało 13
referatów, w tym 4 zagraniczne, że w
imprezie tej wzięło udział 280 osób
(zgłoszonych 200). Stwierdzono równo
cześnie, że impreza ta jest uzupełnie
niem działalności SGP w zakresie po
stępu technicznego, zważywszy że to
warzyszyła jej giełda pomysłów racjo
nalizatorskich.
Odnośnie Kongresu FIG w Wiesba
den, ZG SGP został poinformowany o
naszych przygotowaniach do udziału w
Kongresie, oraz przyjęciu przez orga
nizatorów wszystkich zgłoszonych pol
skich referatów.
W dalszym punkcie zebrania omó
wiono zbliżający się VI Kongres Tech
ników Polskich oraz przedyskutowano
zgłoszone dodatkowo wnioski i uzupeł
nienia do tez kongresowych, ustalające
ich ostateczną redakcję.
Do przedstawionego przez Prezy
dium SG projektu regulaminu odzna
ki SGP zgłoszono kilka poprawek. Pro
jekt regulaminu został przyjęty przez
Zarząd Główny SGP z zaleceniem
wprowadzenia zgłoszonych poprawek.

*
Na zakończenie zebrania, zgodnie z
propozycją przewodniczącego Oddziału
SGP w Szczecinie, kol. R. Wycichow
skiego, zdecydowano, że kolejne ze
branie Zarządu Głównego SGP odbę
dzie się jesienią br. w Świnoujściu.
T.K.

50 rocznica utworzenia Wydziału Geodezyjnego
na Politechnice Warszawskiej
W roku akademickim 1971/1972 przy
pada 50 rocznica utworzenia na Poli
technice Warszawskiej Wydziału Geo
dezyjnego. W związku z tym powołany
został komitet obchodu tej rocznicy w
następującym składzie: prof. M.B. Pia
secki — przewodniczący, dr inż. Hen
ryk Dunaj — zastępca przewodniczące
go oraz członkowie: mgr inż. Włady
sław Barański, mgr inż. Adolf Czar
necki, prof, dr Czesław Kamela, inż.
Tadeusz Kuźnicki, mgr inż. Edward
Oszmiański, mgr inż. Franciszek Piluś, prof. Jan Różycki, doc. Wacław
Sztompke. Komitet ustalił następujący
program obchodów:
I. Uroczysta inauguracja roku akade
mickiego na Wydziale Geodezji i Kar
tografii w dniu 2.X.1971 roku w Małej

Auli z udziałem pierwszych absolwen
tów Wydziału i zaproszonych gości.
II. Uroczystość 50-lecia połączona ze
spotkaniem koleżeńskim w dniu 22.1.
1972 roku.
Po otwarciu uroczystości przez dzie
kana AVydzialu, wygłoszone zostaną
następujące referaty:
— prof. T. Lazzarini — Historia roz
woju i osiągnięć Wydziału Geodezji;
— prezes GUGiK Borys SzmieIew —
Rola Wydziału w realizacji zadań geo
dezji.
Wieczorem tego dnia, po wręczeniu
odznaczeń, odbędzie się spotkanie ko
leżeńskie. Podczas uroczystości w Ma
łej Auli mieścić się będzie wystawa obrazująca dorobek i rozwój Wydziału.
St. J. T.

15-lecie powiatu bełchatowskiego
W dniu 27 maja br. z okazji 15-lecia
powiatu bełchatowskiego, w skali kon
ferencyjnej PPRN w Bełchatowie od
było się zebranie wyjazdowe członków
Koła Terenowego SGP „Piotrków’1, w
którym udział wzięli aktywiści Sto
warzyszenia z Piotrkowa Trybunalskie
go oraz Bełchatowa.
Zebranie zagaił i prowadził prezes
koła — Jerzy Kotyński. Kierownik
PBGiUR w Bełchatowie — Zbigniew
Weiser podzielił się doświadczeniami
odnośnie metod pracy i dotychczaso
wych osiągnięć swego zakładu pracy, a
także przedstawił problemy i pilne za
dania, jakie postawiono do realizacji
przed powiatową służbą geodezyjną.
Kolega Fabian Grzybowski omówił
dotychczasowe osiągnięcia i rezultaty
pracy społecznej SGP oraz zamierze
nia na najbliższą przyszłość. Pozytyw
nie ocenił stosowane formy pracy spo
łecznej Koła Terenowego „Piotrków”,
podkreślając szczególnie współpracę i
kontakty z kołami terenowymi w są
siednich oddziałach SGP.
Kierownik Delegatury GUGiK kol.
Stanisław Kluska zapoznał zebranych
z dotychczasowymi osiągnięciami geo
dezji na terenie regionu łódzkiego oraz podał w ogólnych zarysach plan
prac i zadania, jakie w najbliższym
okresie będą realizowane, ze szczegól
nym
uwzględnieniem zastosowania
metod fotogrametrycznych. Następnie
przedstawił obecny stan kadry geode
zyjnej i potrzeby regionu łódzkiego w
tym zakresie.
Zastępca przewodniczącego PPRN w
Bełchatowie — Karol Turlejski, w ser
decznych słowach podziękował za umożliwienie wzięcia udziału w zebra
niu, dzięki czemu mógł lepiej zapoznać
się z pracami i zadaniami, jakie mają
do spełnienia geodeci w kraju i w re
gionie łódzkim. Następnie nakreślił
perspektywy rozwoju powiatu bełcha
towskiego. Na zakończenie dodał, że

jest bardzo zadowolony z dotychcza
sowej pracy „swoich” geodetów z
PBGiUR, którzy mimo małej ilościowo
kadry i stosunkowo szczupłego lokalu
potrafili nałożone zadania wykonać
dobrze i w terminie.
Również Edward Młynarczyk I se
kretarz Komitetu Powiatowego PZPR
wysoko ocenił prace geodetów na te
renie powiatu, zwłaszcza ich udział w
scaleniach gruntów i pracach związa
nych z opracowaniem dokumentacji
geodezyjnej dla celów inwestycyjnych'.
Następnie omówił zadania i zamierze
nia bieżącego planu 5-letniego, zwią
zane z rozwojem gospodarczym powia
tu oraz rysujące się perspektywy rea
lizacji bełchatowskiego zagłębia węgla
brunatnego.
Na zakończenie zebrania kol. F.
Grzybowski, w imieniu Zarządu Od
działu Łódzkiego SGP, dla upamiętnie
nia odbytego zebrania, przekazał na
ręce przewodniczącego PPRN do biblio
teki wydawnictwa SGP:
— Zarys historii organizacji społecz
nych geodetów polskich
— Rozwój Łodzi i regionu łódzkiego
w 25-leciu PRL.
Po zebraniu, w nowo otwartym lo
kalu klubowym w Szczercowie, odby
ło się bardzo udane spotkanie kole
żeńskie, w miłej i serdecznej atmosfe
rze.
*

Należy stwierdzić z dotychczasowych
doświadczeń, że tego rodzaju zebrania,
odbywane poza siedzibą zarządu od
działu czy zarządu koła, dobrze służą
aktywizacji członków SGP, a jedno
cześnie popularyzują pracę geodetów
wśród innych zawodów, jak również
zjednują nam przyjaciół w szerszych
kręgach społeczeństwa oraz przychyl
ność władz terenowych.
F. Grzybowski

Zakończenie wojewódzkiej
eliminacji Turnieju
Młodych Mistrzów Techniki
Regionu Krakowskiego
W dniu 25 czerwca br. w Krakowie
nastąpiło uroczyste wręczenie nagród la
ureatom wojewódzkiej eliminacji Tur
nieju Młodych Mistrzów Techniki. Mi
ło nam donieść, że wśród prac nagro
dzonych znalazła się również praca o
tematyce geodezyjnej. W konkursie
„B” (na najlepszy projekt wynalazczy),
II nagrodę otrzymał mgr inż. Konrad
Eckes z Instytutu Geodezji AGH za
projekt wynalazczy: „Geodezyjna me
toda sterowania montażu urządzeń
prowadzących stalowych zamknięć za
suwowych w wielkich piętrzących bu
dowlach”. Metoda ta została niedawno
opublikowana na łamach Przeglądu
Geodezyjnego — w numerze 3/1971 r.
W regionie krakowskim w Turnie
ju Młodych Mistrzów Techniki — 1970
wzięło łącznie udział 1589 inżynierów
i techników z 114 zakładów produk
cyjnych. Młodzi twórcy zgłosili 1720
wniosków, których wymierne efekty
ekonomiczne zastosowania wyniosą
28160 tysięcy zł. Nagrodzone prace zo
stały skierowane do eliminacji central
nej TMMT.

Mgr inż. Ryszard Hycner
Kraków

Łódź

Z Koła Terenowego SGP przy Politechnice Łódzkiej
W dniu 7 maja br. odbyło się tere
nowe zebranie plenarne Zarządu Od
działu SGP w Łodzi w Kole Zakłado
wym SGP przy Politechnice Łódzkiej,
•w skali konferencyjnej nowego gma
chu Instytutu Inżynierii Komunalnej.

W zebraniu wzięli udział członkowie
Zarządu Oddziału i członkowie Koła
Zakładowego przy Politechnice Łódz
kiej. Podczas zebrania zapoznano uczestników z następującą działalnością:
— praca i zadania Koła SGP przy
Politechnice Łódzkiej — omówił prze
wodniczący koła kol. Eugeniusz Rol
nik;
— przebieg i realizacja uchwał
XXIII Zgromadzenia SprawozdawczoWyborczego Oddziału Łódzkiego SGP
i zamierzenia na najbliższy okres —
zreferował przewodniczący Zarządu

Oddziału SGP w Łodzi, kol. Fabian
Grzybowski;
— bieżące prace i przyszłe zadania
Instytutu Inżynierii Komunalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem współpra
cy z przedsiębiorstwami geodezyjny
mi — przedstawił kol. Stefan Prze
włocki.
Ponadto członkowie koła wygłosili
krótkie prelekcje bogato ilustrowane
przezroczami:
1. Zastosowanie przez Instytut Inży
nierii Komunalnej metod fotogrametrii
naziemnej przy badaniu odkształceń
budowli — doc. dr S. Przewłocki.
2. Zastosowanie przystawki noktowi
zyjnej do niwelatora KONI 007 — mjr
inż. Ireneusz Żurek.
Wyświetlono również szkoleniowy
film własnej produkcji „Geometryczne
kształtowanie powłok”.

Po zakończeniu dwugodzinnego ze
brania przewodniczący Zarządu Od
działu Łódzkiego SGP, w imieniu Od
działu, przekazał do biblioteki Insty
tutu następujące wydawnictwa SGP:

— Geometria to jest miernicka nau
ka
— Zarys historii organizacji społecz
nych geodetów polskich
— Rozwój Łodzi i okręgu łódzkiego
w 25-leciu PRL.
Następnie zapoznano się z urządze
niami i pomocami naukowymi pracow
ni geodezyjnej oraz zwiedzono nowo
czesne sale wykładowe Instytutu In
żynierii Komunalnej.
Fabian Grzybowski
Łódź

387

Muzeum geodezyjno-kartograficzne
W czasie trwania narady technicznej
w Radomiu, w dniach 7 i 8 czerwca
br. Wacław Telus, przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej, po obejrze
niu wystawy rzucił myśl utworzenia w
Radomiu muzeum kartograficznego. W
muzeum takim mogłyby znaleźć się
mapy, operaty, narzędzia, przyrządy,
maszyny, materiały, biografie ludzi
związanych z kartografią i geodezją.
Do główniejszych celów takiego mu
zeum należałoby:
— przedstawienie oblicza przemian
strukturalnych terenu i udziału w tym
geodezji i kartografii,
— przekazywanie dorobku geodezji
i kartografii polskiej,
— popularyzacja wśród społeczeń
stwa,
— pomoc naukowa i praktyczna
(informacja naukowa),

— ukazanie miejsca tych nauk w ży
ciu współczesnym,

— pokazanie kierunków rozwoju ge
odezji i kartografii,
— inspiracja,
— dorobek geodezji i kartografii
polskiej.
Muzeum służyłoby urbanistom, rol
nikom, kartografom, geodetom, geogra
fom, historykom i innym, przez eks
ponowanie zastosowań geodezji i kar
tografii w: planowaniu przestrzennym,
rolnictwie i leśnictwie, przemyśle, bu
downictwie, wojsku, historii, geografii,
geologii, archeologii, lotnictwie i in
nych.
Spełnienie celu można by uzyskać
przez wystawy, korzystanie ze zbiorów
kartograficznych, literatury naukowej,
informacji w zakresie mapy historycz
nej (podanie źródła przechowywania
map i literatury).
Muzeum mogłoby gromadzić nowe
opracowania z dziedziny geodezji i kar
tografii (metody pomiarów, metody opracowania map, perspektywy geodezji
i kartografii).

Źródłem zbiorów do muzeum byłyby:
— co do map

— zbiory kartograficzne bibliotek i
archiwów, uczelni, instytucji, osób pry
watnych, zakupy antykwarskie,
— co do przyrządów
«

— instytucje i przedsiębiorstwa geo
dezyjne, geodeci, Muzeum Techniki,
uczelnie,
— co do literatury

— biblioteki, zbiory prywatne, zaku
py antykwarskie.
Muzeum pozwoliłoby na zachowanie
dorobku elementów historycznych (spo
soby sporządzania map, materiały, bio
grafie ludzi itp.), na upowszechnienie
tego dorobku i stworzenie ośrodka cen
tralnego zbiorów i dokumentów.
Korzystając z zainteresowania i przy
chylności władz miejskich Radomia,
wystąpienie o przydzielenie lokalu mo
że liczyć na pozytywne załatwienie
sprawy.
Tadeusz Lipiec
Radom

Z PRAC GŁÓWNEGO
URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Prace nad unormowaniem uprawnień zawodowych w geodezji
Rozwój gospodarczy kraju i wynika
jąca stąd potrzeba fachowej obsługi
geodezyjnej coraz nowych dziedzin go
spodarki narodowej oraz konieczność
zwiększenia niezawodności tej obsługi
wymaga określenia robót geodezyjno-kartograficznych, które mogą i po
winny być wykonywane wyłącznie
przez odpowiednio kwalifikowanych in
żynierów i techników z wykształceniem
geodezyjnym.
Z drugiej strony, w szeregu resortach
gospodarczych, występuje coraz więk
sze powiązanie zagadnień projektowych,
produkcyjno-eksploatacyjnych, plani
stycznych, a nawet administracyjnych
— z dokumentacją geodezyjną i bieżącą
obsługą geodezyjną.
W wielu przypadkach prace te po
winny być wykonywane z udziałem
geodetów. Wymienić tu można przy
kładowo problemy planowania prze
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strzennego, urządzanie terenów rolnó-leśnych, prace melioracyjne, złożoną
obsługę geodezyjną inwestycji i wiele
prac w zakresie geodezji przemysłowej
itp.
W szeregu jednak przypadków nie
skomplikowane prace pomiarowe, sta
nowiąc integralną część innej działal
ności inżynierskiej, mogą być wykony
wane bez absorbowania fachowca geo
dety. Przykładem takim może być wie
le zagadnień z zakresu budownictwa
drogowego, wodnego itp.
Biorąc powyższe pod uwagę, z inicja
tywy Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii przeprowadzono 12.VI. br. kon
sultację z przedstawicielami niektórych
resortów gospodarczych, podczas której
przedyskutowano celowość i możliwość
określenia tych prac pomiarowych w
resortach, które powinny być zastrze
żone do wykonywania przez odpowied

nio kwalifikowanych fachowców geode
tów.
Wynik tej konsultacji potwierdził w
pełni słuszność takiego unormowania
uprawnień zawodowych. Zapewni się
w ten sposób nie tylko wymaganą ja
kość obsługi geodezyjno-kartograficz
nej wszelkich zadań gospodarczych re
alizowanych przez zainteresowane re
sorty, lecz także efektywniejsze wyko
rzystanie wszystkich współdziałających
fachowców w ich podstawowych dzie
dzinach pracy. Rozwiązanie tego za
gadnienia może być traktowane jako
pierwszy, ale bardzo istotny etap prac
nad unormowaniem wielokrotnie wy
suwanego problemu uprawnień zawo
dowych w geodezji.
Na wspomnianej wstępnej konsulta
cji, w której uczestniczyli przedstawi
ciele resortów: rolnictwa, leśnictwa
i przemysłu drzewnego, budownictwa

i przemysłu materiałów budowlanych
oraz komunikacji, ustalono też dalszy
tryb działania. Przyjęto, że wszystkie
zainteresowane resorty wytypują ro
boty, które powinny być wykonywane
wyłącznie przez fachowców geodetów.
Stanowić to będzie podstawę dyskusji
na konferencji międzyresortowej, którą
GUGiK zorganizuje w październiku br.
Wyniki tej konferencji powinny dać
materiał pozwalający na dalsze prace
nad uregulowaniem tego problemu.
J. S

Wykaz obowiązujących
instrukcji GUGiK

— w dziale II zestawiono instrukcje
dotyczące osnów szczegółowych (in
strukcje grupy B), oznaczając te in
strukcje następującymi symbolami:
a) B-I: instrukcja dotycząca poligonizacji technicznej I, II, III i IV klasy,
b) B-II: instrukcja dotycząca niwe
lacji lokalnego znaczenia I, II, III-IV
V i VI klasy;
— w dziale III zestawiono instruk
cje dotyczące pomiarów szczegółów te
renowych i opracowania map (instrucje grupy C, D i E):
a) C-I i C-II: instrukcje dotyczące
pomiarów szczegółów terenowych (po
miary sytuacyjne i wysokościowe),
b) D-I, D-II i D-III: instrukcje do
tyczące opracowywania map zasadni
czych,
c) E-I i E-II: instrukcje dotyczące
opracowywania map topograficznych.
W opublikowanym wykazie instruk
cji zasygnalizowano również prowadzo
ne lub zaplanowane na najkrótszy okres prace nad nowelizacją niektórych
przepisów technicznych. Z prac tych
wymienić należy:
1) nową instrukcję dotyczącą triangulacji lokalnego znaczenia I, II, III

i IV klasy, która wypełni lukę pow
stałą na skutek całkowitego zdezaktu
alizowania się instrukcji B-II, wyda
nej w 1953 r. pt. Triangulacja szcze
gółowa. Nowa instrukcja będzie wyda
na pod symbolem A-VI;
2) instrukcję dotyczącą niwelacji
państwowej 1 i 2 klasy (symbol A-VIII);
3) instrukcję w zakresie poligonizacji technicznej I, II, III i IV klasy
(symbol B-I; normalizacja wzorów i
przykładów z 1953 r. do instrukcji
B-III z 1968 r.);
4) instrukcję dotyczącą opracowywa
nia mapy zasadniczej w skali 1 : 5000
na podkładzie fotogrametrycznym (no
welizacja obowiązującej Instrukcji C-III, wydanej w 1963 r.);
5) instrukcję o pomiarach uzupełnia
jących i aktualizacji map i operatów
(nowelizacja instrukcji B-IX wydanej
w 1959 r.);
6) instrukcję dotyczącą opracowywa
nia map topograficznych w skalach 1 :
: 10 000 i 1 : 5000 (nowelizacja dotyczy
instrukcji wydanej w 1962 r., uzupeł
nianej i aktualizowanej częściowo w
latach 1968 i 1970).
J.S.

W Dzienniku Urzędowym Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii nr 3 z
30 kwietnia br. pod pozycją 13 ogłoszo
ny został wykaz obowiązujących in
strukcji technicznych, wydanych przez
GUGiK na podstawie art. 8 ust. 1 de
kretu z 13 czerwca 1956 r. o państwo
wej służbie geodezyjnej i kartograficz
nej.
Instrukcje podane w wykazie zosta
ły usystematyzowane według klasyfi
Rozbudowa i modernizacja bazy produkcyjnej
kacji przyjętej w instrukcji 0—1: Ogólne zasady techniczne i porządkowe.
kartografii ogólnej GUGiK
Jak wiadomo instrukcja 0—1 wprowa
dzona została zarządzeniem nr 4 Pre
zesa GUGiK z 20 stycznia 1969 r. (Dz.
Uchwały VII i VIII Plenum KC
dukcji o 160%, w nakładach o 100%,
U. GUGiK nr 3, poz. 10).
I PZPR postawiły w centrum uwagi w liczbie tytułów o 70%, przy wzro
Poza dokonanym sklasyfikowaniem Głównego Urzędu Geodezji i Karto ście zatrudnienia zaledwie o 20%.
obowiązujących instrukcji zgodnie z ro grafii również zagadnienia kartografii
dzajami osnów, pomiarami Sytuacyjrio- ogólnej i konieczność pełniejszego za
Opracowana ostatnio prognoza po
wysokościowymi lub rodzajami map, spokojenia stale wzrastających potrzeb trzeb w zakresie kartografii ogólnej
ustalonymi w instrukcji o ogólnych społecznych na takie wydawnictwa na użytek społeczny wskazuje jednak
zasadach technicznych i porządkowych kartografii ogólnej, jak wszelkiego ro na dalszą — w stosunku do poziomu
w geodezji i kartografii, w zarządzeniu dzaju atlasy, mapy i inne pomoce produkcji 1970 roku — potrzebę roz
podano nie tylko tytuły obowiązują szkolne, mapy turystyczne i samocho budowy i modernizacji bazy poligra
cych instrukcji, lecz także uporządko dowe, plany miast oraz wzbogacenie ficznej PPWK, nawet przy pewnym
wane odpowiednio symbole tych in przewodników itp. wydawnictw wkła rozszerzeniu kooperacji z przemysłem
strukcji, które nadane zostaną przy ich
kluczowym.
Wspomniana
prognoza
dkami mapowymi.
nowelizacji, bądź nowych opracowa
wskazuje na konieczność dalszego
niach.
Zdolność produkcyjna podstawowe wzrostu wydawnictw kartograficznych
Wprowadzone symbole odpowiadają go producenta tego typu wydawnictw we wszystkich niemal wielkościach
logicznie systematyce przyjętej w In — Państwowego Przedsiębiorstwa Wy (ilość tytułów, nakłady, katalogowa
strukcji 0—1. Wszystkie instrukcje po dawnictw Kartograficznych — przy wartość rynkowa itp.) w obecnym
wykorzystywaniu w szerokim zakresie 10-leciu, co najmniej w granicach
dzielono na trzy działy:
— w dziale I zestawiono instrukcje związków kooperacyjnych z kluczo 50—60% odpowiada docelowo wzrosto
dotyczące osnów podstawowych (in wym przemysłem poligraficznym i wi wartości produkcji towarowej o ok.
strukcje grupy A), oznaczając te in i spółdzielczą bazą introligatorską w la 60 000 000 złotych. Konieczna więc jest
tach 1962—1963 zaspokajała średnio rozbudowa własnej bazy poligraficznej
strukcje następującymi symbolami:
zaledwie 50% potrzeb, przy tym ma PPWK, w pierwszej kolejności introlia) A-I do A-IV: instrukcje w zakre py turystyczne wykazywały jeszcze gatorni
oraz kompleksowa moderniza
sie trangulacji państwowej 1 klasy,
większy niedobór.
cja całego przedsiębiorstwa.
b) A-V: instrukcja dotycząca trangu
Dokonana na przełomie lat 1965/1966
Zadanie to było przedmiotem debaty
lacji państwowej 2, 3, 4 klasy,
rozbudowa lokalu PPWK we Wrocła
akty
wu kierowniczego Głównego Urzę
wiu
oraz
dobudowa
hali
maszyn
offse

c) A-VI: instrukcja dotycząca triandu Geodezji i Kartografii, który obra
gulacji lokalnego znaczenia I, II, III i towych w tymże przedsiębiorstwie w dował nad tym zagadnieniem pod
Warszawie wraz z modernizacją par
IV klasy,
ku maszynowego, wzrost wydajności przewodnictwem Prezesa GUGiK w
d) A-VII: instrukcja dotycząca poli- pracy i osiągnięte wyniki na etapie dniu 5 czerwca br. Ustalono dalsze
gonizacji precyzyjnej I i II klasy,
redakcji, poprawiły znacznie ten stan kierunki prac studialnych i projekto
wych, zmierzające do opracowania
e) A-VIII: instrukcja dotycząca ni rzeczy.
rozwiązań wariantowych rozbudowy
welacji państwowej 1 i 2 klasy,
Przyjmując rok 1962 jako wyjścio i modernizacji PPWK, które po prze
f) A-IX: instrukcja dotycząca niwe wy, do roku 1970 uzyskano bowiem w konsultowaniu ze Zjednoczeniem Prze
wartości katalogowej przyrost pro mysłu Poligraficznego i właściwymi
lacji państwowej 3 i 4 klasy;
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instytucjami centralnymi, będą przed
miotem ostatecznych szczegółowych
decyzjii w końcu III kwartału br.
Przyjęte do realizacji rozwiązanie mu
si odpowiadać następującym kryte
riom ekonomicznym.
Ί. Projekt musi stwarzać warunki
dalszej rozbudowy zakładu bez naru
szania i przeprojektowywanda podsta
wowych wydziałów produkcyjnych.

2. Musi zachodzić możliwość etapo
wego włączania gotowych już obiek
tów do produkcji przy maksymalnym
skróceniu czasu dochodzenia do pro
jektowych zdolności produkcyjnych.
Prace projektowe zostaną wykonane
przez Bduro Projektów i Studiów
Przemysłu Poligraficznego. Zadanie
inwestycyjne i rekonstrukcyjne będzie
realizowane w dwóch zasadniczych

etapach. Środki finansowe na pierw
szy etap, obejmujące introligatornię
i magazyny są już zabezpieczone w
planach na obecną 5-łatkę. Etap dru
gi — budowa wydziału maszyn offse
towych i odpowiednie przeorganizo
wanie całego przedsiębiorstwa nastąpi
w pierwszych latach kolejnej 5-latki.
J. S.

≡S≡zad⅛N
Rozwiqzanie zadania Nr 94

rɪ = rt ) 2

Rozwiązanie zadania nr 94 nadesła
ło 32 osoby. Prawidłowa odpowiedź jest
następująca:
= 19t,45'30^

.
rt]∕2-rt
√2^-l
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W Wyniku losowania nagrodę głów
ną od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w postaci wydawnictwa „Zarys
historii organizacji społecznych geode
tów polskich” otrzymał kolega Zyg
munt Radomihski z Wrocławia.

Niemal wszyscy rozwiązali zadanie w
sposób następujący.
Z warunków zadania wynika, że
πrj = 2πrl

Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, w drodze loso
wania otrzymali koledzy: Andrzej Dębowski z Białegostoku, Jerzy Bańkow
ski z Przemyśla, Danuta Badurek z Ol
sztyna, Agnieszka Łakoma z Oleśnicy,
Zbigniew Zagłoba z Prudnika.

a więc po skróceniu i uporządkowaniu

rɪ = r2 √2
w trójkącie prostokątnym O1O2F

«K O1OtF = ⅛ ABG = a/2

St.J.T.

θι°2 = '∙ι + '∙2

rozwiązanie zadania nr
Stefan Tylinski (Pustelnik k. Warszawy),
Andrzej Pachuta (Warszawa), Witold Kuciewicz (Warszawa), Ryszard Szostak (Wro
cław), Andrzej Stanoszek (Opole), Zygmunt
Radomiński (Wrocław), Henryk Liberek
(Jarocin Poznański), Grzegorz Krawczyk
(Szczecin), Kazimierz Kowalewski (Gliwice),
Stanisław Jaskowiec (Prudnik), Danuta Ba-

Zadanie Nr 99
Półkole podzielono na 3 części w ta

ki sposób, że cięciwy AD, DC i CB
mają się do siebie jak 1:3:1.

Znaleźć kąty a i β.
Zadanie nadesłał kol. Edmund Mu-

siał z Radomska.

Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 grudnia 1971 roku.
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nadesłali,·

durek (Olsztyn), Jerzy Nadolny (Warszawa),
Kamil Kasprzycki (Bielsko-Biała), Andrzej
Bogucki (Ostrowiec Świętokrzyski), Wiktor
Pietrulan (Szczecin), Ryszard Sobkowiak
(Poznań), Andrzej Dąbrowski (Białystok),
Zbigniew Sanigorski (Wrocław), Saturnin
Zygmunt (Bytom), Remigiusz Szczepaniak
(Warszawa), Jerzy Bańkowski (Przemyśl),

Roman Arabski (Łódź), Paweł Bednarz (Ko
zienice), Jan Dąbek (Poznań), Agnieszka
Łakoma (Oleśnica), Władysław Gudański
(Łobez), Ireneusz Biegański (Kościan), Wie
sław Pydziński (Częstochowa), Krystyna Turzyńska (Wrocław), Rz. OPM — Grupa Wy
konawcza Kombinat „Siarki’.’ (w Machowie),
Zbigniew Zagłoba (Prudnik).

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci wydawnictwa „Zarys
historii organizacji społecznych geode
tów polskich” — od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
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” 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 (MOSKWA)
Nr 12 — grudzień 1970 r. — B. N.

Nejman, Μ. W. Czudinowa —
Przegląd i konkurs racjonalizatorów
i wynalazców. — S. I. Gryzulin —
Próba określenia refrakcji rakietowej.
— I. N. Mieszczerskij, Ju. G.
Szechodanow,
L. I. Jagnys z e w — Dokładność niwelacji I kla
sy w rejonach z wieloletnią zmarzłością. — Ju. G. Batrakow — Wy
równanie sieci liniowo-kątowych na
maszynach elektronowych. — W. S.
Michejczew — Błędy montowania
i regulacji systemów optycznych samopoziomujących. A. G. Bielewit i n, J. W. N a u m o w — Błędy sy
stematycznych odległości Zenitalnych.
— W. J. Jelizarow — Jedna z dróg
określenia wartości podziałki bębenka
niwelatora. — B. G. Bogdanow —
Pomiary kątów w triangulacji II kla
sy. — E. S. Osipiuk — Próba za
stosowania dalmierza AD-I do założe
nia osnowy poziomej zdjęć WielkoskaIowych. — W. N. Soustin — Meto
dy określenia promienia i współrzęd
nych środka budowli z rzutem piono
wym w kształcie koła. — S. E. Jewczenko — Znaczek ruchomy do ob
serwacji przesunięć poziomych bu
dowli metodą nabieżników. — I. N.
Lebskaja — Próba sporządzania
map w skali 1 :10 000 z uwzględnie
niem zadań melioracji. — E. A. M in i n — Błąd uogólnienia rzeźby tere
nu przy Wielkoskalowym zdjęciu sto
likowym terenów górzystych i fali
stych. — W. N. Bałandin — Próba
zastosowania aeroradiogeodezyjnej me
tody pomiarów przy zdjęciu prądów
morskich. — S. S. Starostin —
Perspektywiczny kierunek mapowania
socjalno-ekonomicznego. — W.W. K ot o w a, W. W. Maslennikowa —
Odtworzenie zjawisk naturalnych w
dolinach rzecznych na drobnoskaloWych mapach natury. — G. N. Pietrow — A. S. Salajew — Słownik
angielsko-rosyjski w dziedzinie kar
tografii, geodezji i aerofototopografii —
P. P. Frołow — Zastosowanie meto
dy wcięć geodezyjnych przy założeniu
sieci realizacyjnych (recenzja). — W. F.
Czerników — Sympozjum w dzie
dzinie zastosowania fotogrametrii do
rozwiązania zagadnień nietopograficznych.
Nr 1 — styczeń 1971 r. — Przedsię
biorstwa i organizacje Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy Ra
dzie Ministrów ZSRR w nowej 5-latce. — M.W. Rezniczenko — PrzedZjazdowa warta zespołów GUGK i za
gadnienia komitetów związku zawo
dowego. — L.P. Jegorow — Dalsze
podniesienie kultury wytwórczości. —
A.A. Izotow — Redukcje obserwa
cji astronomicznych do bieguna nie
ruchomego. — W.W. Zlotin__ Trilateracja z bokami mierzonymi bezpo
średnio. M.W. Mieszczerskaja —
Próba podziału kół teodolitów optycz
nych w zakładzie EOMZ. — F. Koubek — O. Michalko __ 25 lat geo
dezji i kartografii w ĆSSR. — N.P.
Kożewnikow, A.G. Wanin —
Analiza różnych wariantów technolo
gicznych odnowienia map topograficz
nych. — E.I. Chudiakow — A.A.
Kuzniecow — Niektóre zagadnie
nia doskonalenia technologii i organi

zacji pracy przy sporządzaniu orygina
łów map topograiicznych. — S.W. L, ubanskij — O ponownych zdjęciacn
topograficznych w skali 1:10 000. —
E.D. Zdanow — Niezgodność wy
magań technicznych co do zdjęć Wielkoskalowych w różnych resortach. —
Μ. I. Nikiszow — Zagadnienia kar
towania rolnictwa w świetle uchwał
lipcowego (1970) Plenum KC KPZR. —
A.A. Lewit, A.D. Guszczina —
Atlas obwodu nowosybirskiego __ we
dług Lenina „żyjemy i budujemy”. R.
E. Minikes — Nowe wydanie tablic
do niwelacji barometrycznej. — W.A.
Polakowa — Wyniki z narady foIotriangulacji analitycznej. — I.G.
Asmus, A.Z. Umanskij — Zagad
nienia kartografii na II Zjeździe To
warzystwa Geograficznego Ukrainy. —
Nr 2 — Iuty 1971 r. — N.L. Maka

renko — Korzystniejsze schematy układów satelitarnych przy określaniu
cięciw Ziemi. — K.L. Proworow —
OKreślenie średniocałkowego współ
czynnika załamania. — A.S. Maslen
nikow, N.N. Odniew, W.F. Chom a z a, W.B. Enman — Próba praCyzyjnych pomiarów światłodalmierczych w górach. __ Ju.P. Andrejew
— Jedna z metod analizy danych wyj
ściowych. S.N. Szabarow — Sta
teczność reperów Ieningradzkiej sieci
niwelacyjnej. R.A. GoIowczin —
Określenie kąta nachylenia powierz
chni izobarycznej w danym punkcie i
we wskazanym kierunku. — W.W.
Kostriczko — Analityczna metoda
określenia elementów mimośrodu. —
A.M. Ananczenko — Metoda wy
znaczania w terenie i niwelacji płasz
czyzn nachylonych teodolitem. — P.G.
Dudków, S.M. Rybakow — Nau
kowa organizacja pracy. __ R.M. R ud y j — Błędy kreślenia warstwie spo
wodowanych różnicą jasności obrazów
fotograficznych na zdjęciach lotni
czych. — I.N. Ryczkow, W.N. Ż iriakow — Próba budowy sieci ana
litycznej fototriangulacji płaskiej na
podstawie drobnoskalowych zdjęć lot
niczych celem sporządzenia fotoplanów
w skali 1:10 000. __ W.A. Chrap
ko w, W.T. Kondratienko — Pró
by zdjęcia aerofototopograficznego w
skali 1 :500. — R.N. Gielman —
Zdjęcia Stereofotogrametryczne części
przybrzeżnych z burty okrętu. — W.A.
Nikolajewa — Współczesne urzą
dzenia do składania i umieszczenia
podpisów na mapach. — A.E. S i t Β
ίο w — Wszechzwiązkowa międzyre
sortowa narada w sprawie uzgodnie
nia planów prac naukowo-badawczych
i doświadczalno-konstruktorskich. —
P.
L.
Niedieszewa, M.N. Sadak o w a — Seminariium geodezji inży
nieryjnej. — Ju.G. Kleiner, M.I.
Nikiszow — Kartografia tematycz
na na V Konferencji Międzynarodo
wej Asocjacji Kartograficznej.—
Nr 3 — marzec 1971 r. — XXIV

Zjazd KPZR — uczcimy wzorową pra
cą. — P.G. Dudkow — Przedsiębior
stwa we współzawodnictwie przedzja-

zdowym. — W.W. Bojkow, J. Ja.
Pleszakow — Określenie kierunku
cięciwy w przestrzeni z wyników syn
chronicznych obserwacji fotograficz
nych satelitów Ziemi. — A.Z. Sazo
no w — Wyrównanie poligonów rozle
głej sieci astronomiczno-geodezyjnej w
odwzorowaniu Gaussa-Kriigera. — S.
W. Pobiedonoscew — Zastoso
wanie obrachunku średniego rocznego
poziomu morza celem określenia współ
czesnych ruchów pionowych skorupy
ziemskiej. __ F.W. Antonowa —■
Zastosowanie Wielogrupowej metody
przybliżeń w wyrównaniu niwelacji
trygonometrycznej. — B.G. C z e Γ
η i a w s k i j — Analiza wpływu błę
dów w łańcuchach triangulacyjno-poIigonizacyjnych. __ W.A. Kougia, W.
W. Gruzinów — Próba określenia
przesunięć poziomych filarów mo
stowych. — W.G. Szulc, E.Ja. Jan
kowskij — Teodolit kodowy. — W.
Μ. Jakuszew — Perferowana kar
toteka rejestracji instrumentów topograficzno-geodezyjnych i Hiarkszajderskich. — W.W. Pogorielow —
Przygotowanie danych wyjściowych
przy wyrównaniu szeregowych sieci
fotogrametrycznych metodą ścisłą. —
E. Kolomiec — O formach opty
G.
malnych i rozmiarach marek stosowa
nych przy kalibrowaniu kamer pomia
rowych lotniczych. ·— Ju.P. Kijenko,
E.A. Osipow — Odczytywanie zdjęć
lotniczych za granicą----- G.A. Ginz
burg — O rzutach kartograficznych
i ich zastosowaniu praktycznym. — W.
Μ. M a s ł a k o w
50 lat Ieningradzkiego technikum topograficznego. —
60-lecie urodzin i 40-lecie pracy Alek
sie ja Nikolajewicza Lobanowa. -— W.
N. Skawronskij — Seminarium o
zastosowaniu dalmierzy radiowych i
elektrooptycznych. — D.Sz. Mich i eIew — Seminarium geodezji inżynie
ryjnej w MIIGAiK.
Mikołaj Modrynski

Geodetickt
Kartograficky

a

obzor

Nr 10 — październik 1970 r. — O.
Valka — Analityczno-Syntetyczna
metoda rozwiązywania zadań geode
zyjnych przy pomiarze zmian. — J.
Hagara — Dokumentacja areałów
zamkowych metodami Stereofotogrametrycznymi. _ B. Kruis — 50 lat
niwelacji czechosłowackiej. — Z.
Marszik __ Integrowana metoda fo
togrametryczna.
Nr 11 — listopad 1970 r. — I.A. K utuzów — Na drodze Lenina. — P.
Vyskoczil — Wpływ ciał niebies
kich na pomiary instrumentami niwe
lacyjnymi. — A. Ferenczik, V.
Fordinal — Rektyfikacja szyn toru
urządzenia załadowczego w elektrow
ni atomowej. — F. Kohut — Analiza
metody testów do badń widzenia ste
reoskopowego. — Μ. Roule — Eks
perymentalne
badania
dokładności
analitycznej aerotriangulacji liniowej.
Mgr inż. W. Barański
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Adam Linsenbarth
Warszawa

Fotogrametryczne ośrodki szkoleniowe w Afryce
Państwa afrykańskie, które uzyskały niepodległość w
ciągu ostatnich lat, odczuwają poważny niedobór kwalifi
kowanych kadr z zakresu geodezji, fotogrametrii, fotointerpretacji i geofizyki lotniczej. W okresie poprzedzającym
uzyskanie niepodległości wszystkie prace z zakresu geode
zji, fotogrametrii i fotointerpretacji prowadzone były przez
państwa, do których należały kolonie. W pracach tych
uczestniczyli tylko nieliczni fachowcy krajów skolonizowa
nych, a poza tym ich udział ograniczał się głównie do wy
konywania czynności pomocniczych. Przed nowo utworzo
nymi państwami stanął poważny problem wyszkolenia wła
snej kadry specjalistów, która mogłaby realizować szeroki
program prac geodezyjno-kartograficznych, niezbędnych dla
planowego rozwoju gospodarki narodowej tych państw.
Wychodząc naprzeciw potrzebom państw rozwijających
się, Międzynarodowy Ośrodek Fotogrametryczny w Delft,
w Holandii, przeprowadził i nadal prowadzi szkolenie spe
cjalistów na różnych kursach. Potrzeby państw afrykań
skich znacznie przekraczają jednak możliwości szkoleniowe
ośrodka w Delft, a ponadto szkolenie prowadzone w oder
waniu od warunków lokalnych nie zawsze przynosi zamie
rzone rezultaty.
Doceniając wagę tego zagadnienia i uwzględniając ogro
mne zapotrzebowanie na prace geodezyjno-fotogrametryczno-fotointerpretacyjne, które stanowią podstawowy materiał
informacyjny o bogactwach naturalnych i ich przestrzen
nym rozmieszczeniu, Komisja Ekonomiczna ONZ d. s. Afry
ki (ECA), postanowiła zbadać możliwości utworzenia ośrod
ków szkoleniowych na terenie Afryki.

Historia utworzenia tych ośrodków była bardzo długa,
pierwsze bowiem prace przygotowawcze rozpoczęły się już
W’ roku 1963, a dopiero w roku bieżącym powołano pierw
szy ośrodek.
W niniejszym artykule informacyjnym przedstawione zo
staną ważniejsze etapy związane z zabiegami zmierzającymi
do utworzenia fotogrametrycznych ośrodków szkoleniowych.
Na V Sesji Komisji Ekonomicznej ONZ d. s. Afryki po
stanowiono włączyć do programu działania sekretariatu
przygotowania związane z utworzeniem na terenie Afryki
ośrodka szkoleniowego z zakresu fotogrametrii, fotointer
pretacji i geofizyki lotniczej. Problemy związane z utwo
rzeniem tego ośrodka stanowiły — między innymi — przed
miot dyskusji na Regionalnej Konferencji Kartograficznej
ONZ, jaka odbyła się w Nairobi (Kenia) w Iipcu 1963 roku.
We wnioskach tej konferencji sformułowane zostały dwa
postulaty:

pierwszy — zalecający Komisji Ekonomicznej zebranie
informacji i propozycji od służb geodezyjno-kartograficz
nych państw afrykańskich na temat utworzenia ośrodków
szkoleniowych oraz
drugi — sugerujący Komisji Ekonomicznej powołanie ma
łej grupy ekspertów w celu przestudiowania tych propozy
cji i opracowania praktycznych zaleceń do dalszego działa
nia przed końcem 1964 roku.
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Raport Regionalnej Konferencji Kartograficznej został
zaaprobowany przez Komisję Ekonomiczną na VI Sesji w
lutym 1964 roku. Przed zatwierdzeniem tego raportu Sekre
tariat Komisji Ekonomicznej rozesłał we wrześniu 1963 ro
ku komunikat do wszystkich państw afrykańskich zwraca
jący się z apelem o przedstawienie swojego stanowiska od
nośnie utworzenia regionalnego ośrodka szkoleniowego.
Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Konferencji Kartogra
ficznej (21—29 październik 1964 r.) odbyła się w Addis Abebie (Etiopia) narada ekspertów poświęcona organizacji
regionalnych ośrodków szkoleniowych z zakresu fotogra
metrii, fotointerpretacji i geofizyki lotniczej. W naradzie
tej uczestniczyli eksperci z 16 państw afrykańskich należą
cych do ECA (Algeria, Dahomej, Etiopia, Gabon, Gwinea,
Kenia, Kamerun, Kongo, Liberia, Nigeria, Rwanda, Senegal,
Sierra Leone, Tunezja, Uganda i ZRA) oraz obserwatorzy
z 7 państw pozaafrykańskich (Belgia, Czechosłowacja, Ho
landia, Francja, NRF, USA, Włochy i ZSRR). Naradzie
przewodniczył R. O. Coker z Nigerii.

Narada ekspertów zapoznała się z materiałami nadesła
nymi przez rządy poszczególnych państw afrykańskich w
odpowiedzi na komunikat Komisji Ekonomicznej i stwier
dziła, że utworzenie ośrodków szkoleniowych jest rzeczą
konieczną i niezmiernie pilną. W czasie narady powołano
trzy grupy robocze, które zajęły się opracowaniem założeń
organizacyjnych i programowych w poszczególnych dyscy
plinach. Wyniki prac tych grup roboczych zostały ujęte
w raportach, których najważniejsze postanowienia przed
stawiono poniżej.

2. Di
Ter
Uzup(

Program i zakres szkolenia z zakresu fotogrametrii

Szkolenie w ośrodku powinno być prowadzone w trzech
kierunkach:
a) operatora instrumentów fotogrametrycznych,
b) technika,
c) technologa.

Kandydaci na szkolenie na poziomie technika powinni
posiadać świadectwo ukończenia szkoły 12-letniej lub ty
tuł bakałarza. W przypadku niespełnienia tych warunków
można przyjmować kandydatów posiadających co najmniej
3-letnią praktykę fotogrametryczną, po uprzednim zdaniu
egzaminu wstępnego.
Kandydaci na kurs technologów muszą się legitymować
ukończeniem dwóch lat studiów wyższych z zakresu mate
matyki, fizyki i geodezji, albo wykazać się 7-letnią pracą
technika i zdać egzamin wstępny.

Czas trwania szkolenia łącznie z praktyką połową powi
nien wynosić dwa lata. Odnośnie programów nauczania
stwierdzono, że najlepszy wzór stanowią programy szkole
niowe Ośrodka Fotogrametrycznego w Delft i że program
powinien być dostosowany do najważniejszych zadań sto
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jących przed fotogrametrią w krajach afrykańskich. Reko
mendowany przez naradę ekspertów program przedstawia
się następująco:
1, Dwuletnie szkolenie na poziomie technika

Program wspólnego kursu dla techników i specjalistów:
— algebra,
— trygonometria,
— geometria analityczna,
— rachunek różniczkowy i całkowy,
— pomiary sytuacyjne,
— pomiary odległości oraz pomiary stolikowe,
— pomiar rzeźby terenu oraz instrumenty do pomia
rów wysokościowych i niwelacyjnych,
— systemy współrzędnych i obliczenia,
— wstęp do fotogrametrii,
— geometryczne przedstawienie orientacji,
— elementy geomorfologii,
-— podstawy fotogrametrii,
— przetwarzanie i proces fotolaboratoryjny,
— triangulacja radialna i fotoplany,
— orientacja względna i absolutna,
— wpływ obróbki laboratoryjnej na geometryczną do
kładność,
— samoloty fotogrametryczne i kamery lotnicze,
— loty fotogrametryczne i nawigacja,
— orientacja kamery w czasie lotu,
— identyfikacja fotopunktów na zdjęciach,
— instrumenty do opracowania pojedynczych zdjęć,
— widzenie stereoskopowe i stereoskopia,
— dyskusja na temat różnych instrumentów stereometrycznych,
— fototriangulacja w przestrzeni,
— multipleks i uniwersalne instrumenty Stereometryczne,
— wprowadzenie do kartografii,
— przedstawienie elementów topograficznych i rzeźby
terenu,
— kreślenie map i rytowanie,
— wprowadzenie do opracowania map Wielkoskalowych, topograficznych i geograficznych,
— produkcja fotoplanów.
2. Dwuletni kurs specjalistyczny

Ten sam zakres programu co dla kursu dla techników,
uzupełniony następującymi przedmiotami:
— geometria zdjęcia lotniczego — przekształcenia rzuto
we,
— kalibracja kamer,
— triangulacja radialna,
— wzór na paralaksę,
— analityczne wyznaczenie elementów orientacji wzajem
nej,
— proces orientacji zdjęć pionowych,
— zasady orientacji względnej,
— dokładność orientacji,
— warunki, jakie muszą spełniać zdjęcia lotnicze prze
znaczone do opracowań Stereometrycznych,
— zależność geometryczna pomiędzy obiektem i obrazem,
— zależność pomiędzy różnymi elementami lotu — plan
lotów — sprawdzenie zdjęć lotniczych,
— określenie pozycji samolotu, metody radiolokacyjne,
określenie wysokości i profilowanie radarowe,
— określenie orientacji kątowej, pionowości,
— określenie punktów astronomicznych,
— metody elektroniczne pomiaru odległości,
— porównanie metod wyznaczania fotopunktów,
— kurs fototriangulacji radialnej łącznie z obliczeniami,
— aerotriangulacja.

— analityczna i numeryczna aerotriangulacja,
— wyrównanie aerotriangulacji,
— różne metody aerotriangulacji analogowej,
— zastosowanie elektronicznych maszyn liczących,
— organizacja i produkcja map,
— dokładność map i sprawdzenie dokładności,
— organizacja służby fotogrametrycznej,
— koszt opracowań fotogrametrycznych.
Optymalna ilość kursantów nie powinna przekraczać 30
osób. Personel wykładający powinien się składać z czterech
wysoko wyspecjalizowanych wykładowców do nauki foto
grametrii i innych przedmiotów oraz z sześciu asystentów
do prowadzenia zajęć praktycznych.
Odnośnie sprzętu uznano, że ośrodek powinien być wy
posażony w: 2 autografy I rzędu, 5 autografów topogra
ficznych, 5 autografów III rzędu, 10 stereoskopów zwiercia
dlanych, 20 stereoskopów kieszonkowych, 1 przetwornik, 1
ortoprojektor, 1 Stereokomparator, 1 samolot do wykony
wania zdjęć, laboratorium fotograficzne oraz niezbędny
sprzęt geodezyjny: 10 teodolitów, 10 niwelatorów, 10 kie
rownic topograficznych itp.
Program i zakres szkolenia z zakresu fotointerpretacji

Jako podstawową zasadę przyjęto, że ośrodek szkolenio
wy z zakresu fotointerpretacji będzie zintegrowany z ośrod
kiem fotogrametrycznym. Szkolenie będzie prowadzone na
dwóch poziomach — technicznym i specjalistycznym. Od
kandydatów na szkolenie specjalistyczne wymagany jest dy
plom uniwersytecki odpowiedniej specjalności.
Podobnie jak na kursie fotogrametrycznym, przewiduje
się wspólne szkolenie zarówno dla techników, jak i dla
specjalistów, przy czym dla tych ostatnich prowadzone bę
dą dodatkowe zajęcia. Przewiduje się następujące formy
szkolenia:
a) kurs elementarny obejmujący podstawy fotogrametrii,
optyki i fotointerpretacji, zdjęcia lotnicze dla celów inter
pretacji, procedurę interpretacji oraz kartografii;
b) wykłady z zakresu zastosowania zdjęć lotniczych w
następujących dziedzinach: wegetacja, morfologia, geologia
i pedologia;
c) prace praktyczne w laboratorium z zakresu interpre
tacji zdjęć lotniczych w poprzednio wymienionych dzie
dzinach;
d) specjalne kursy i zajęcia praktyczne dla poziomu spe
cjalistycznego z zakresu geologii, pedologii, leśnictwa, użyt
kowania ziemi, planowania regionalnego i inżynierii cy
wilnej;
e) opracowywanie sprawozdań z prac badawczych.
Czas trwania kursu na poziomie technicznym powinien
wynosić 6 miesięcy, a na poziomie 'specjalistycznym 12
miesięcy. Ilość słuchaczy na poszczególnych kursach nie
powinna przekraczać 10 osób.
Personel wykładający — zdaniem grupy roboczej — po
winien się składać z 2 wykładowców fotointerpretacji oraz
z dorywczo angażowanych specjalistów z zakresu interpre
tacji zdjęć lotniczych, z geologii, pedologii, leśnictwa itp.
Wyposażenie ośrodka powinny stanowić: 2 stereoskopy
typu Old Delft, 20 stereoskopów zwierciadlanych, 10 prze
nośników optycznych, komplet map, komplet diapozyty
wów oraz komplet zdjęć lotniczych, składający się z 500
wybranych zdjęć (zakłada się, że w ciągu trwania jednego
kursu Vs zdjęć zostanie zużyta i będzie wymagała uzupeł
nienia).
Zakres szkolenia z geofizyki lotniczej

Przewiduje się organizowanie kursów na poziomie tech
nicznym oraz na poziomie specjalistycznym.
Kursy na poziomie technicznym będą organizowane w
dwóch kierunkach, a mianowicie: techników instrumental
nych (warunki przyjęcia — szkoła średnia plus roczny kurs
elektroniki) oraz kurs opracowywania map geofizycznych
(warunki przyjęcia — ukończona szkoła średnia). Na kursy
na poziomie specjalistycznym będą przyjmowani absolwen
ci wydziałów uniwersyteckich (matematyka, fizyka, geolo
gia lub inne) posiadający ponadto praktykę w geofizyce
stosowanej.
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Czas trwania kursów na poziomie technicznym wynosi
1 rok, optymalna wielkość klas — 8 słuchaczy na kursie
techników instrumentalnych, 20 słuchaczy na kursie opra
cowywania map geofizycznych oraz 10 słuchaczy na szko
leniu specjalistycznym.
Na naradzie przedyskutowano również sposoby finanso
wania ośrodków. Ustalono, że na organizację ośrodka bę
dzie się czerpać fundusze z dotacji kraju, który podjął się
organizacji ośrodka na terenie swego terytorium, ze źródeł
ONZ, bilateralnych porozumień wewnątrz państw ECO oraz
z kontrybucji założycieli. Koszty bieżące utrzymania ośrod
ków pokrywane będą z subwencji krajów członkowskiej
ECA, świadczeń organizacji międzynarodowych, stypendiów
oraz opłat uczestników szkolenia. We wnioskach końcowych
narady wysunięto pod adresem ECA postulat podjęcia kroków mających na celu uzupełnienie raportów grup robo
czych, przeprowadzenie dalszych rozmów z zainteresowa
nymi stronami oraz przygotowanie statutu ośrodka. Jeden
z wniosków zalecał utworzenie ośrodków dwujęzycznych
z językami wykładowymi angielskim i francuskim.
Odnośnie lokalizacji ośrodków uczestnicy narady wysu
nęli wybór spośród następujących grup państw: Mali, Se
negal i Nigeria, Kamerun i Kongo (Leopoldville), Kenia,
Etiopia, Sudan oraz kraj lub kraje w Afryce Północnej.
W maju 1967 r. Komisja Ekonomiczna ONZ d. s. Afryki
wysłała list okólny do wszystkich państw afrykańskich,
apelując o wypowiedzenie się na temat lokalizacji centrum
szkoleniowego. W odpowiedzi na ten apel otrzymano odpo
wiedzi od 26 rządów państw afrykańskich, z których 21
przedstawiło swoje propozycje. Odrzucając państwa, które
proponowały jako ośrodek swój kraj, 7 państw’ wypowie
działo się za utworzeniem ośrodka z zakresu fotogrametrii,
fotointerpretacji i geofizyki lotniczej w Kamerunie, 6
państw preferowało Nigerię, 4 państwa — ZRA, a 2 pań
stwa — Mali.
Odpowiedzi dotyczące utworzenia ośrodka szkoleniowego
z zakresu zdjęć lotniczych, obróbki zdjęć i opracowania
map, preferowały utworzenie takiego ośrodka w Etiopii (5
głosów) lub w Sudanie (5 głosów). Trzy głosy padły za ZRA.
W odpowiedziach sugerowano utworzenie trzech ośrod
ków dla różnych stref klimatycznych: tropikalnej, umiar
kowanej i pustynnej.
Rządy Kamerunu, Etiopii i Nigerii przedstawiły swoje
propozycje związane z utworzeniem ośrodków szkolenio
wych na ich terytorium.
Rząd Kamerunu zaproponował utworzenie takiego ośrodka
przy Uniwersytecie w Yaoundé, dzięki czemu ośrodek
mógłby korzystać z biblioteki, domów akademickich i róż
nych urządzeń socjalnych. Rząd Kamerunu przeznaczył na
budowę ośrodka teren o powierzchni 8 hektarów i zadekla
rował kwotę 50 mln S CFA na budowę ośrodka.
Rząd Etiopii zaproponował utworzenie ośrodka dla strefy
umiarkowanej w Addis Abebie i na ten cel gotów był
przeznaczyć odpowiednie miejsce. Koszty budowy ośrodka
musiałyby natomiast pokryć państwa członkowskie.
Rząd Mali wysunął propozycję udostępnienia budynków
Szkoły Robót Publicznych na cele ośrodka, a ponadto zo
bowiązał się udostępnić dla ośrodka sprzęt znajdujący się
w Krajowym Instytucie Topograficznym (teodolity, niweIatory, tellurometry, laboratorium fotoreprodukcyjne) i ewentualny udział grupy wykładowców.
Rząd Mali zapewnił również pomoc linii lotniczych „Air
Mali” przy przeprowadzaniu przeglądów, remontów oraz
hangarowania samolotów przeznaczonych do wykonywania
zdjęć lotniczych. Ponadto zapewniono zakwaterowanie dla
150 studentów z innych państw.
Nigeria zaproponowała zlokalizowanie ośrodka na terenie
Uniwersytetu w Ife i przeznaczyła na ten cel teren o po
wierzchni 50 akrów. Do dyspozycji ośrodka zostałyby udo
stępnione elektroniczne maszyny liczące ośrodka w Ife1).
ɪ) Ife — miasto w prowincji Oyo w regionie zachodnim, 150 000
mieszkańców. W 1S61 roku otwarto tu uniwersytet. Ife znane jest
na świecie przede wszystkim jako ośrodek starej kultury i fas
cynujących rzeźb z brązu i terrakoty, z XII—XIV wieku. Wspa
niałe ich zbiory znajdują się w miejscowym muzeum. Ife stanowi
w Nigerii największe skupisko świątyń i kapłanów. W mitologii
Jorubow (jèdno z tirzech najliczniejszych plemion zamieszkujących
Nigerię) z miastem tym wiaże się powstanie świata i rodzaju
ludzkiego. W Ife znajduje się siedziba Oni — religijnego przy
wódcy plemion Yoruba. Ife jest również znane jako ośrodek wy
dobycia złota, przeróbki bawełny i kakao oraz z wyrobu olej.u
palmowego.
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Rząd nigeryjski zapewnił także udostępnienie pola doświad
czalnego oraz serwisu technicznego dla samolotów fotogrametycznych. Urząd Pomiarów mógłby udostępnić ośrod
kowi sprzęt geodezyjny obejmujący teodolity, geodimetry
oraz tellurometry, a także sprzęt fotogrametryczny: auto
grafy Wilda A-8 i B-8 oraz autograf Kerna PG-2, labora
torium fotograficzne, maszyny offsetowe do druku jednoi wielokolorowego oraz przetwornik Zeissa SEG-V.
Szkoła geodezyjna w Oyo mogłaby służyć pomocą w szko
leniu w zakresie pomiarów terenowych.
Sudan zadeklarował pomoc w utworzeniu instytutu fo
togrametrii lotniczej w Chartumie, oferując teren pod bu
dowę siedziby instytutu oraz dotację w wysokości 50 000
funtów.
ZRA zaproponowała utworzenie w pierwszej kolejności
dwóch ośrodków w Kairze:
a) ośrodka szkolenia ogólnego oraz
b) ośrodka dla prac specjalistycznych.
Zgodnie z wnioskami Regionalnej Konferencji Kartogra
ficznej w Nairobi w 1963 roku oraz narady ekspertów w
Addis Abebie w 1964 roku, Sekcja Kartograficzna ECA,
zorganizowała miesięczny kurs szkoleniowy w okresie od
13 listopada do 15 grudnia 1966 roku, z zakresu prac foto
graficznych dla celów fotogrametrycznych. Celem kursu,
w którym uczestniczyło 19 kursantów z 15 państw, było —
poza celami czysto szkoleniowymi — zebranie doświadczeń
w zakresie organizacji szkolenia dla kursantów z różnych
państw. Z kolei doświadczenia te miały zostać wykorzysta
ne do prac przygotowawczych związanych z utworzeniem
ośrodków szkoleniowych.
Realizując wnioski narady ekspertów w Addis Abebie
z października 1964 roku, Komisja Ekonomiczna opracowa
ła projekt porozumienia w sprawie utworzenia regionalne
go ośrodka szkoleniowego z zakresu fotogrametrii, fotoin
terpretacji i geofizyki lotniczej. Projekt ten został wysłany
w czerwcu 1968 roku do wszystkich państw członkowskich
ECA z prośbą o uzupełnienie i przygotowanie uwag w celu
przedyskutowania ostatecznej wersji projektu na naradzie,
którą wyznaczono na październik 1968 roku w Addis Abebie. Ponieważ do października otrzymano odpowiedzi tylko
od czterech państw, narada została odroczona. Uwzględnia
jąc sugestie zainteresowanych państw Komisja Ekonomicz
na wysłała projekt porozumienia wraz z otrzymanymi uwa
gami do biura prawnego ONZ w celu zaopiniowania i uzu
pełnienia.
Poprawiony tekst porozumienia został rozesłany we wrze
śniu 1969 roku do wszystkich państw ECA. Dziewiąta Se
sja Komisji Ekonomicznej zaleciła, aby państwa najbardziej
zainteresowane utworzeniem ośrodków przekonsultowały
z innymi krajami problemy związane z utworzeniem ośrod
ków, przy czym Komisja Ekonomiczna będzie służyła po
mocą w organizacji międzynarodowych spotkań. W odpo
wiedzi na apel Komisji Ekonomicznej rządy Kamerunu
i Nigerii potwierdziły swoje uprzednie oferty i wyraziły
chęć utworzenia ośrodków szkoleniowych na ich teryto
rium, W celu uściślenia przedłożonych propozycji Komisja
Ekonomiczna wysłała szefa Sekcji Kartograficznej p. Adtouna do Nigerii i Kamerunu.
Rząd Nigerii w nocie z 17 października 1970 roku zapro
ponował Komisji Ekonomicznej zwołanie narady ekspertów
państw członkowskich do Lagos w listopadzie 1970 roku.
Do udziału w tej naradzie poza państwami ECA zaproszone
zostały następujące państwa pozaafrykańskie: Anglia, Fin
landia, Holandia, Jugosławia, Kanada, Polska, NRF, USA,
Węgry i ZSRR.
Narada odbyła się w Lagos w dniach od 16 do 19 listo
pada 1970 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 8
państw ECA i członków korespondentów (Kamerun, Dahomej, Liberia, Niger, Senegal, Sudan i Anglia) oraz obser
watorzy z 6 innych państw pozaafrykańskich (Finlandia,
Holandia, Kanada, NRF, Węgry i ZSRR). Naradzie prze
wodniczył p. R. O. Coker — dyrektor Federalnego Urzędu
Pomiarów w Nigerii.
W czasie narady przedyskutowano projekt porozumienia
o utworzeniu ośrodka regionalnego oraz projekt porozu
mienia między Ośrodkiem a rządem Nigerii. Przedłożone
projekty, po wprowadzeniu pewnych poprawek zostały za
akceptowane przez uczestników narady. Na naradzie uchwa
lono następujące wnioski:

a) ośrodek powinien być utworzony jak najszybciej. W
pierwszej kolejności powinno być zorganizowane szkolenie
na poziomie technicznym z zakresu fotogrametrii i fotointerpretacji. Szkolenie powinno się rozpocząć w październi
ku 1971 roku;
b) szkolenie w ośrodku powinno być dwujęzyczne — ję
zyki wykładowe — angielski i francuski;
c) porozumienie o utworzeniu ośrodka powinno być wy
słane do wszystkich państw ECA do końca 1970 roku;
d) zainteresowane państwa pozaafrykańskie powinny zo
stać powiadomione o utworzeniu ośrodka natychmiast po
podpisaniu porozumienia przez przynajmniej trzy państwa.

Z państw uczestniczących w naradzie większe zaintere
sowanie w utworzeniu ośrodka wykazała Liberia, deklaru
jąc jednocześnie pomoc finansową. Państwa pozaafrykań
skie zadeklarowały swą pomoc w przypadku, kiedy ośro
dek zwróci się do nich z odpowiednimi propozycjami. Ho
landia zadeklarowała pomoc w pracach projektowo-przygotowawczych, natomiast NRF podtrzymała swoje propozy
cje z 1964 roku.
Uchwalone na konferencji w Lagos porozumienie określa
cel działania ośrodka, jego statut i organizację, współpracę
z rządem i Komisją Ekonomiczną. Ośrodek, poza prowadze
niem całego szkolenia, powinien organizować seminaria
i kursy oraz prowadzić prace badawcze i naukowe. Ośro
dek powinien również spełniać rolę doradczą dla państw
członkowskich ECA. Zgodnie z poprzednio złożonymi pro
pozycjami ośrodek zostanie utworzony przy Uniwersytecie
w Ife.

Pracami ośrodka kierować będą następujące organa: rada
zarządzająca, techniczny komitet doradczy, dyrektor ośrod
ka oraz wykładowcy.
Rada zarządzająca składa się z przewodniczącego, którym
jest z urzędu sekretarz Komisji Ekonomicznej ONZ d. s.
Afryki, członka wyznaczonego przez każdy rząd uczestni
czący w porozumieniu oraz dyrektora ośrodka, który z urzę
du jest członkiem rady, jednak bez prawa głosu. Dyrektor
pełni jednocześnie funkcję sekretarza rady.

Rada określa generalnie kierunki działania ośrodka, prze
gląda i aprobuje program pracy i budżet ośrodka, przed
kłada roczne raporty o działalności ośrodka państwom
członkowskim, wyznacza dyrektora ośrodka oraz określa
zasady przyjmowania wykładowców itp.

Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
Dyrektor kieruje bieżącą pracą ośrodka oraz realizuje
uchwały podjęte przez radę.
Techniczny komitet doradczy składa się z dyrektora,
trzech wykładowców ośrodka wybranych przez dyrektora
w porozumieniu z przewodniczącym rady oraz z przedsta
wicieli Komisji Ekonomicznej. Do prac komitetu mogą być
również zapraszani eksperci z innych państw. Zebrania
komitetu, które powinny odbywać się co najmniej raz w
roku, zwołuje dyrektor ośrodka. Koszty utrzymania ośrodka
rozdzielane są przez radę na sygnatariuszy porozumienia.
Poszczególne rządy ponoszą również koszty utrzymania
i podróży swoich studentów.

Porozumienie określa również bardzo szczegółowe zasady
dokonywania lotów fotogrametrycznych nad obszarami
państw, które podpisały porozumienie.
Do porozumienia może przystąpić każde państwo człon
kowskie ECA.

Zgodnie ze statutem ośrodka zarząd ośrodka i wykła
dowcy korzystają z przywilejów przysługujących pracow
nikom ONZ.

Porozumienie pomiędzy ośrodkiem a Wojskowym Fede
ralnym Rządem Nigerii precyzuje prawa i przywileje ośrod
ka, zasady przebywania w Nigerii studentów i wykładow
ców itp. W porozumieniu tym rząd Nigerii zobowiązuje się
do założenia pola doświadczalnego i dostarczenia niezbęd
nych danych geodezyjnych kierownictwu ośrodka. Ponadto
rząd Nigerii zobowiązuje się dostarczyć kopie zdjęć, map
i danych geodezyjnych z wybranych rejonów Nigerii dla
celów szkoleniowych. Rząd Nigerii dostarczy również samo
lot do wykonywania zdjęć dla celów ośrodka.

W dniu 26 kwietnia 1971 roku nastąpiło w Lagos uroczy
ste podpisanie porozumienia o organizacji Ośrodka w Ife.
Podpisanie porozumienia zawartego pomiędzy rządami Ni
gerii i Ghany miało bardzo uroczysty charakter i było tran
smitowane przez radio i telewizję nigeryjską. W najbliższym
czasie porozumienie to ma również podpisać rząd Liberii.
Warto przytoczyć również cyfry obejmujące koszty zwią
zane z organizacją ośrodka i jego utrzymaniem. Przybliżony
budżet ośrodka według opracowania wykonanego przez Ko
misję Ekonomiczną w 1968 roku, wynosi:
— wydatki związane z zakupem sprzętu oraz wyposaże
niem ośrodka (bez kosztu budynku) — 1 055 100 dolarów
— wydatki bieżące (rocznie)
— 510 000 dolarów
Organizacji drugiego ośrodka szkoleniowego na terenie
Afryki podjął się rząd Kamerunu, który za pośrednictwem
Komisji Ekonomicznej ONZ d.s. Afryki, zwołał naradę po
święconą utworzeniu ośrodka w Yaoundé. Do wzięcia udzia
łu w naradzie zostały wezwane wszystkie państwa OCAM
(Organisation Commune Malgache Mauricieune) to jest: Ka
merun, Afryka Centralna, Kongo Brazaville, Kongo Kinhhasa, Wybrzeże Kości Słoniowej, Dahomej, Gabon, Górna
Volta, Republika Malgaska, Mauricius, Nigeria, Senegal,
Czad, Togo.
Narada odbyła się w Yaounde2) w dniach od 18 do 21
maja 1971 roku. W naradzie udział wzięli przedstawiciele
Kamerunu, Senegalu, Górnej Volty, Gabonu i Madagaskaru.
Z państw pozaafrykańskich reprezentowane były: Finlan
dia, Francja, Kanada, Polska i ZSRR. W skład delegacji
polskiej wchodzili mgr S. Bitner oraz dr inż. A. Linsenbarth.
Narada w Yaoundé miała podobny charakter do narady
w Lagos. Głównym jej celem było przedyskutowanie poro
zumienia o utworzeniu ośrodka oraz porozumienie pomiędzy
ośrodkiem a rządem Kamerunu. Dyskusja koncentrowała
się głównie wokół spraw formalno-prawnych związanych
z utworzeniem ośrodka.
Do przedłożonych projektów wniesiono szereg poprawek
i uzupełnień. Zasadnicza różnica pomiędzy ośrodkiem w
Yaoundé a ośrodkiem w Ife polega na tym, że ośrodek kameruński jest ośrodkiem o języku wykładowym francuskim
i jest dostępny tylko dla państw OCAM, podczas gdy ośro
dek nigeryjski jest dwujęzyczny (angielsko-francuski) i jest
dostępny dla wszystkich państw ECA.
Godny podkreślenia jest fakt, że wśród materiałów kon
ferencyjnych rozdanych uczestnikom znalazło się memoran
dum Polski mówiące o deklaracji współpracy Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii z ECA.
Przedstawiciele Polski na konferencji w Yaoundé złożyli
notę informacyjną o możliwości współpracy Polski z tym
ośrodkiem. Współpraca ta może wyrażać się w delegowa
niu wykładowców do pracy w ośrodku oraz w udzielaniu
stypendiów dla studentów zagranicznych w Polsce. Propo
zycje te są obecnie rozpatrywane przez rząd Kamerunu
i Komisję Kartograficzną ECA.
Polska zadeklarowała również współpracę i pomoc przy
organizacji ośrodka w Nigerii. Pewne propozycje w tej
sprawie zostały omówione w czasie wizyty p. R. O. Cokera
w Polsce w 1970 roku. Kongretne formy współpracy zostały
przedstawione Federalnemu Urzędowi Pomiarów w maju
1971 roku. Propozycje nasze spotkały się z dużym zaintere
sowaniem Stronj7 nigeryjskiej i obecnie są uściślane.
*

Jak wynika z wymienionej notatki, długi proces tworze
nia ośrodków szkoleniowych z zakresu fotogrametrii i fotointerpretacji dobiega końca, i że po pokonaniu ostatnich
trudności ośrodki w Ife i Yaoundé rozpoczną normalną pra
cę szkoleniową. Na absolwentów tych ośrodków czekają
z niecierpliwością liczne instytucje i urzędy na terenie
państw afrykańskich.
*) Yaoundé — stolica Kamerunu, położona malowniczo na kilku
wzgórzach. Miasto liczy obecnie 120 000 mieszkańców. W 1962 roku
utworzono tu uniwersytet z trzema fakultetami. W stolicy znaj
dują się Wszsytkie ministerstwa oraz ważniejsze urzędy. Przemysł
spożywczy, mydlarski, tytoniowy i drzewny.
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0 kserografii slow kilka
Ostatnio ukazało się dużo różnych publikacji na temat
kserografii, zwanej inaczej elektrofotografią, jak również
na temat kserografów. Są to publikacje naukowe, popular
no-naukowe, a także artykuły publikowane w prasie co
dziennej, które pod względem ścisłości informacji przedsta
wiają wiele do życzenia. Jak wiadomo powszechnie, w pro
cesie kserograficznym zostało wykorzystane zjawisko zwane
fotoprzewodnictwem. Zjawisko to, odkryte przez angiel
skiego elektrotechnika, W. Smitha w 1873 r., polega na
zmianie przewodnictwa elektrycznego w ciałach zwanych
popularnie półprzewodnikami fotopółprzewodnikami na
przykład takich jak: tlenek cynkowy, selen, brom, german,
a także w związkach organicznych (antracen, kalafonia)
pod wpływem padającej na nie energii promienistej (foto
ny promieniowania elektromagnetycznego). Proces ksero
graficzny polega na przekazywaniu (optycznym lub bez
pośrednim) obrazu oryginału na formę kserograficzną, którą
dawniej stanowiły płyty, a obecnie (w nowoczesnych kse
rografach) bębny pokryte w próżni bezpostaciowym se
lenem.
Warstwa selenowa, naładowana elektrycznie, zmienia
swoją oporność pod wpływem promieni świetlnych, rozła
dowując się w miejscach naświetlanych. Na otrzymany tą
drogą, naładowany dodatnio obraz oryginału, rozpyla się
cząsteczki barwiącego pigmentu (tak zwanego wywoływa
cza), który, naładowany ujemnie, jest przyciągany do
miejsc nienaświetlonych.
Przeniesienie obrazu, na przykład na papier, następuje
dzięki poddaniu płyty z papierem wyładowaniu w polu elek
trycznym (naładowanie dodatnio wierzchniej strony pa-ʃ
pieru). Siły elektrostatyczne powodują przeniesienie obrazu
z płyty (bębna) na papier. Obraz można utrwalać termicz
nie lub w parach rozpuszczalnika (trójchloroetylenu).
Elektrofotografia pozwala reprodukować (kopiować) różne
go rodzaju dokumenty, rysunki, wykonane zarówno na ma
teriałach przeźroczystych, jak też nieprzeźroczystych. Kopię
możemy otrzymać na zwykłym papierze biurowym, karto
nie, a także na kalce technicznej.
Pierwszą kserokopię otrzymał w 1937 r. fizyk amerykań
ski Chester Carlson. Kilka lat później, w 1944 r. skonstruo
wany został pierwszy kserograf. W ciągu następnych kil
kunastu lat nastąpił szybki rozwój tej nowej techniki
reprodukcji.
W ubiegłym roku, w „Domu Chłopa” w Warszawie mo
gliśmy oglądać wystawę sprzętu kserograficznego firmy
RANK-XEROX. Firma ta wystawiła w pełni zautomatyzo
wane kserografy, od najmniejszego — 660, zwanego ko
piarką biurową, o wydajności 9 odbitek na minutę i repro
dukującego w skali 1 :1, do dużej kopiarki 3600 z sorterem,
charakteryzującej się dużą szybkością pracy. Wydajność tej
kopiarki wynosi 60 odbitek na minutę. Pokazano również
nieznane dotąd typy kserografów, a mianowicie kopiar
kę 1860, przeznaczoną głównie do użytku w biurach pro
jektowych. Można na niej kopiować z oryginałów przeźro
czystych, półprzeźroczystych i nieprzeźroczystych, o maksy
malnym formacie AO i dowolnej długości. Wydajność
3 odbitki na minutę. Urządzenie to może kopiować w skali
1 : 1 tylko do formatu A2. Wymiary kopii wahają się w
granicach 100o∕o—45o∕o wymiarów oryginałów.
Dzięki możliwościom zmniejszania powierzchni oryginału
podnosi się automatycznie jego czytelność, na skutek elimi

396

nacji uszkodzeń oryginału, zadrapań, pęknięć i charakte
rystycznych dla kopii Ozalidowych podbarwień. Kserokopia,
z uwagi na swoją ostrość, może być mikrofilmowana i prze
chowywana w odpowiednich warunkach.
Firma RANK-XEROX pokazała również kopiarkę 1824 U,
przeznaczoną do reprodukcji z mikrofilmów (pozytywów
i negatywów). Nowością była kopiarka tabulogramów CFP.
Jest ona pierwszym i jedynym w swoim rodzaju urządze
niem przeznaczonym do współpracy z komputerami. Przy
szybkości reprodukcji 40 kopii na minutę kopiarka ta może
zmniejszać rozmiary kopiowanych tabulogramów do for
matu A4. Eliminuje w ten sposób import drogich papierów
komputerowych wielowarstwowych, ograniczających repro
dukcję do kilku kopii. Przy tak dużej wydajności tych
kserografów firma RANK-XEROX nie sporządza kopii na
blachę do druku offsetowego. W razie potrzeby wykonuje
się kopie na specjalnym papierze, z którego później można
wydrukować na rotaprincie (offset) kilkaset egzemplarzy.

Kopiarka 1860 — firmy RANK-XEROX

Reprodukowanie materiałów Wiclotonalnych (półtono
wych) odbywa się tu przy zastosowaniu rastra kontakto
wego. Na oryginał nakłada się diapozytyw z wniesionym
rastrem i z tak przygotowanego materiału wykonuje się
kserokopie. Rezultaty nie są jednak najlepsze i odbiegają
jakością od kopiowanych oryginałów.
Kopie wykonywane z oryginałów kreskowych odznaczają
się wysoką jakością pod warunkiem, że oryginał nie będzie
posiadał zabrudzeń i tło, na którym został wykonany ry
sunek, druk itp., będzie miało odpowiednią jasność (biel).
Wszystkie kopie mają tę samą jakość.
Dobre Zreprodukowanie kolorów takich, jak niebieski
i jasnożółty (kolory, których nasze kserografy nie kopiują),
jak również kopiowanie linii cienkich, których grubość

jest ≥ 0,05 mm, uwarunkowane jest wysoką czułością
warstwy selenowej pokrywającej bębny w kopiarkach-poWielarkach firmy RANK-XEROX.
Dokument położony na szybę A i oświetlony dwoma
kompletami lamp fluorescencyjnych oddaje swój obraz od
bity w lustrze B i przez soczewki przechodzi do lustra C,
z którego obraz przechodzi na bęben selenowy D. Rysunek

Kopiarka druków komputerowych — firmy RANK-XEROX

z bębna przechodzi na papier, po wzajemnym zetknięciu
Się, następnie zostaje przesunięty między walcami ogrzew
czymi E, które utrwalają termicznie obraz na papierze
i na przenośnikach przechodzi na stół odbiorczy.
Wspólną cechą angielskich kserografów jest zastosowanie
bębna pokrytego włóką selenową, co w znacznym stopniu
przyśpiesza wykonanie kserokopii i pozwala na pełną jej
automatyzację. Z uwagi na niższą czułość warstwy seleno
wej wyjątkiem w wystawianych kopiarkach była kopiarka-kserograf, typ 1860, na której kopiuje się przeważnie
dckumentację projektową.
Oryginały, czy też kopie poddane korekcie noszą na sobie
ślady pióra lub długopisu (kolor niebieski). Po Zreprodukowamu poprawionych w czasie korekty rysunków zanikają
ślady korekty.
Zaletą, którą mogą ocenić najbardziej bezpośredni użyt
kownicy polskiego kserografu KS-2, jest termiczne utrwa
lenie kserokopii, a nie — w parach trującego trójchloroety
lenu (CHCl = CCI2).
Jeżeli chodzi o zastosowanie kserografów angielskich w
reprodukcji kartograficznej, to można tu jedynie wymie
nić reprodukcję map, których kopie będą służyły wyłącznie
celom projektowym i będą mogły być wykorzystywane w
pracowniach urbanistycznych lub jako mapy przeglądowe.
Producentem nie zależy bowiem na dużej kartometryczności tak pożądanej w reprodukcji kartograficznej. Zależy
im przede wszystkim na szybkości w uzyskaniu kopii i na
jej jakości graficznej.
Opisane powyżej kserografy mogą również służyć do po
wielania dokumentów geodezyjnych (szkice połowę, opisy
topograficzne, formularze, wykazy współrzędnych itp.), jak
również dokumentacji prawnej (akty notarialne, postano
wienia sądowe, zarządzenia, okólniki, decyzje, uchwały itp.).
Jednak na kupno nawet najmniejszej kopiarki-powielarki,
produkcji angielskiej, mogą sobie pozwolić (ze względu
na wysalią cenę) tylko duże przedsiębiorstwa.
W chwili obecnej, w Polsce, produkowane są dwa typy
kserografów: KS-2 i KS-4, a w najbliższej przyszłości ru
szy prawdopodobnie produkcja kserografu SAWA 68.
Zestaw kserograficzny KS-2, zwany również PYLORYSEM, jest kserografem, który w szybki i tani sposób umoż
liwia wykonanie kopii z różnego rodzaju dokumentów spo
rządzonych zarówno na materiale przeźroczystym, jak i na
nieprzeźroczystym. Suchy proces kopiowania jest dużą za
letą tej metody produkcji.

Maksymalny format A4 pozwala na wykonywanie repro
dukcji tylko z niektórych dokumentów geodezyjnych. Ko
piować można z oryginału nie przekraczającego rozmiaru
formatu A2. Z jednorazowej ekspozycji, wykonanej na kseropłycie selenowej, można otrzymać sześć kopii. Jakość
tych kopii w dużej mierze zależy cd samej kseropłyty, to
znaczy od tego, czy jej czułość (przewodnictwo ładunków

Schemat aparatu RANK-XEROX 3600

elektrycznych pod wpływem światła) jest odpowiednio wy
soka. Duży wpływ na jakość kserokopii mają tak zwane
wywoływacze, to jest „proszki wywołujące” — pigment,
wilgotność i wielkość nośnika pigmentu. W pomieszczeniu,
w którym wykonuje się pracę, wilgotność nie powinna
przekraczać 60%. KS-2 zaopatrzony jest w matówkę, która
w razie potrzeby pozwala na dokładne ustalenie wymia
rów kopii.
Jeżeli zachodzi konieczność otrzymania kopii w dużym
nakładzie — kopiuje się obraz na blachę (matrycę) offse
tową, z której, po odpowiednim przygotowaniu, można
drukować na rotaprincie nakład wielotysięczny. Kopie na
papier utrwalane są w parach trójchloroetylenu (CHCl =
= CCi2) w specjalnym pojemniku. Rysunek skopiowany na
blachę utrwala się termicznie w urządzeniu zwanym utrwa
laczem cieplnym. Cena zbytu tego zestawu wynosi około
50 000 złotych.
Kserograf KS-4 jest urządzeniem półautomatycznym. Ła
dowanie kseropłyty, ekspozycja i wywoływanie obrazu od
bywa się samoczynnie. Urządzenie, w którym następuje
chemiczne utrwalenie obrazu posiada wbudowany wentyla
tor, który wyciąga pary trójchloroetylenu „Tri” i przewo
dem wentylacyjnym wypuszcza je na zewnątrz pracowni
reprodukcyjnej. Czyszczenie płyt selenowych odbywa się
za pomocą specjalnego urządzenia wmontowanego do ze
stawu kserograficznego. Kopiowane oryginały mogą mieć
format Al. Można też uzyskiwać kopię o maksymalnym
formacie A3. Na matrycy offsetowej (folii rotaprintowej)
można uzyskiwać kopie formatu B3. Istnieje możliwość ko
piowania z mikrofilmu 35 mm. Podobnie jak w PYLORYSIE można kopiować dokumenty, rysunki techniczne,
czasopisma itp., wykonane zarówno na materiałach prze
zroczystych jak i nieprzezroczystych. Cena tego zestawu
kserograficznego jest dość wysoka i wynosi około
300 000 złotych.
Najczęściej stosowanym i używanym kserografem (mię
dzy innymi ze względu na dość przystępną cenę) jest
PYŁORYS KS-2. Urządzenie to pomimo swoich rozlicznych
zalet posiada również dużo wad. O wadach tych bardzo
rzadko się mówi przy modnym ostatnio i niewątpliwie
słusznym wprowadzaniu kserografów do miejskich pracow
ni geodezyjnych, a także do przedsiębiorstw geodezyjnych.
Zasadniczą wadą tego urządzenia jest konieczność stykania
się bezpośrednio podczas pracy z różnego rodzaju substan
cjami trującymi. W czasie kopiowania powstają wyczuwal
ne (zapach czosnkowy) ilości ozonu, który może przyczynić
Się do powstawania trujących tlenków azotu.
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Kserokopie na papierze utrwalane są w parach rozpusz
czalników trujących (benzen, trójchloroetylen). Pary te
działają narkotycznie, a w razie powstania otwartego ognia
(palenie tytoniu), może wytworzyć się fosgen, który silnie
działa na błony śluzowe oczu, nosa i dróg oddechowych.
Selen, którym pokryte są płyty jest również trujący i na
leży uważać, aby jego odpryski z płyty nie dostawały się
do organizmów pracowników, co przy szybkiej, a czasami
nerwowej pracy (akord) i źle konserwowanych płytach,
jest możliwe. Szkodliwe są również unoszące się w po
wietrzu cząsteczki wywoływacza (pigmentu), które prze
nikając z powietrzem do dróg oddechowych, Oskrzelii płuc,
wywołują w nich zmiany tkankowe.

Γ

Zestaw kserograficzny PYŁORYS KS-2

Zagrożenie fizyczne można w dużym stopniu zmniejszyć
przez właściwe stosowanie przepisów bhp, a przede wszyst
kim przez:
1. Odpowiedni wybór lokalu na pomieszczenie pracowni
(około 100 m3) oraz niezależnie od tego, pokoju socjalnego
dla obsługi, który równocześnie mógłby spełniać rolę se
kretariatu.
2. Właściwy dobór personelu i przeszkolenie go w zakre
sie pracy na kserografie.
3. Zainstalowanie we własnym zakresie pochłaniacza par
trójchloroetylenu (wyciąg wentylacyjny).
4. Częste wietrzenie pracowni ,(wentylacja sztuczna po
winna zapewnić 6-krotną wymianę powietrza w ciągu go
dziny).
5. Stosowanie okularów ochronnych (oślepiający blask
dwóch lamp 500 W może spowodować stan zapalny spojó
wek i efekty termiczne w gałce ocznej).
6. Wyłożenie podłogi w pracowni kserograficznej płytka
mi gumolitowymi w celu dodatkowego Zabezpieczeniaprzed
przebiciem prądu i porażeniem obsługującego (dla wywo
łania efektu elektrostatycznego stosuje się urządzenia wy
twarzające wysokie napięcia).
7. Zakaz palenia w pracowni kserograficznej.
8. Okresowe kontrole lekarskie.
9. Dbałość o właściwe odżywianie pracowników obsługu
jących urządzenia (mleko) oraz o okresową techniczną kon
trolę kserografu.
O tym, że wymienione powyżej zasady nie są stosowane,
można się łatwo przekonać odwiedzając pracownie repro
dukcyjne, gdzie został już zainstalowany kserograf KS-2.
Częstokroć winą nie można obciążać tylko pracownika pra
cującego na kserografie.
System akordowy przy wykonywaniu prac reprodukcyj
nych nie pozwala ría dobre przewietrzenie pojemnika
z trójchloroetylenem (jeśli istnieje specjalny wyciąg wen
tylacyjny), ponieważ zmniejszenie ilości par rozpuszczalni
ka powoduje wydłużenie procesu utrwalania, przez co
zwiększa się czas wykonania kserokopii. Należałoby ustalić
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taką normę na wykonanie kopii, która pozwoliłaby pra
cownikowi bezpiecznie pracować.
Poważnym usprawnieniem było wyprodukowanie ksero
grafu KS-4, w którym część czynności została zautomaty
zowana, co zmniejszyło zagrożenie fizyczne obsługujących
ten kserograf. Jednak wysoki koszt tego urządzenia, nie
zbyt szybkie kopiowanie i osiągnięcie tylko formatu A3,
stawiają pod znakiem zapytania powszechność stosowania
kserografu KS-4.

*
W chwili obecnej przygotowuje się uruchomienie pro
dukcji kserografu SAWA 68. Prototypy tego urządzenia wy
konane zostały całkowicie z materiałów krajowych, a właś
cicielem patentów jest Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Warszawie.
SAWA 68 jest ciekawym rozwiązaniem technicznym, po
zwalającym na uzyskiwanie kopii o formacie Al. Jako
materiał światłoczuły do pokrycia płyt elektrofotograficz
nych użyty został polimer organiczny wytwarzany „chałup
niczo” z tanich surowców krajowych. Wyprodukowanie
płyty selenowej o formacie Al jest sprawą trudną i bardzo
kosztowną. Dzięki zastosowaniu związków organicznych
przy pokrywaniu płyt kserograficznych, jak również dzięki
pracy na materiałach krajowych, cena całego zestawu kse
rograficznego nie jest zbyt wygórowana (wynosi około
160 000 złotych).
Wydajność SAWY 68 nie jest wysoka i wynosi około
40 kopii dziennie przy 8-godzinnym dniu pracy. Dzięki ko
piowaniu na styk wykonane kserokopie odznaczają się wy
soką kartometrycznością. Przy niewątpliwych zaletach kse
rograf ten nie rozwiązuje w pełni zagadnienia szybkiego,
czytelnego i wszechstronnego kopiowania.
Zasadniczym mankamentem jest niemożność wykonywa
nia kserokopii z materiałów nieprzeźroczystych. Kopie wy
konane z matryc (kalka techniczna, astralon), czy też z dia
pozytywów map otrzymanych fotograficznie, nie zawsze są
dobre jakościowo. Niektóre z nich, szczególnie te, które
wykonane są na twardych planszach, wymagają retuszu
(uzupełnienia braków występujących w liniach rysunku).
Dodatkową trudność sprawia kopiowanie linii o gru
bości ≤ 0,1 mm. Podniesienie jakości kopii może niewątpli
wie nastąpić przy udoskonaleniu warstwy światłoczułej,
pokrywającej kseropłyty.
Sprawą wymagającą dopracowania jest automatyzacja
urządzenia, ponieważ jej brak powoduje stan zagrożenia
fizycznego (zapylenie, pary trójchloroetylenu itp.).
Nie negując absolutnie przydatności zestawu kserogra
ficznego SAWA 68, należałoby się zastanowić, co można
zrobić, aby udoskonalić i ulepszyć to urządzenie. Należa
łoby również rozważyć, w jakim kierunku skierować dzia
łanie, aby dla celów geodezyjnych i kartograficznych, w
sposób szybki i tani, otrzymać dobrą, czytelną, czarno-białą
i w miarę potrzeby kartometryczną kopię o formacie Al.
Niewątpliwie w poważnym stopniu problem ten mógłby
być rozwiązany przez uruchomienie produkcji tak zwane
go „czarnego ozalidu”, który z powodzeniem jest stosowa
ny — między innymi — w wielu krajach zachodniej Euro
py. Wyprodukowanie takiego właśnie papieru ozalidowego
w zamian za dostępny na rynku fioletowo-szary (odznacza
jący się częstokroć bardzo niską jakością), nie powinno być
kłopotliwe, jeżeli istnieje już opracowana i opatentowana
w Polsce dwuazoniowa warstwa światłoczuła, dająca zgod
nie z opisem kopie o rysunku czarnym na białym tle.
W okresie szukania rezerw produkcyjnych i finansowych
warto się zastanowić nad istniejącymi możliwościami i ce
lowością działania.
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Z PRAC ZAKŁADU KARTOGRAFII
Mgr ANNA KALNIET, mgr URSZULA KARASZEWSKA

Opracowanie oryginału autorskiego ściennej mapy geomorfologicznej Polski w skali 1=500 000 dla szkolnictwa
Mapy geomorfologiczne, wchodzące w skład wielkiej gru
py map tematycznych, spełniają określone zadania nie tylko
w badaniach naukowych, lecz również znajdują szerokie
zastosowanie w gospodarce narodowej. Praktyczne wyko
rzystanie map geomorfologicznych w zależności od wielsości skali przedstawia się następująco:
1 : 5000 — 1 :10 000, 1 : 25 000 — 1 : 50 000 — w planowa
niu gospodarki rolnej, gospodarki leśnej, w planowaniu bu
downictwa lądowego oraz budownictwa wodnego,
1 : 100 000 — 1 : 200 000 — w kompleksowym planowaniu
przestrzennym,
1 : 500 000 i 1 : 750 000 — w badaniach naukowych, zwłasz
cza przy rozwiązywaniu zagadnień regionalno-geograficznych.
Osobną grupę stanowią mapy geomorfologiczne, które słu
żą głównie do celów dydaktycznych; należą do nich mapy
atlasowe, podręczne oraz mapy ścienne.
Z uwagi na brak w Polsce ściennej mapy geomorfolo
gicznej, jako niezbędnej pomocy naukowej, Zakład Karto
grafii Instytutu Geodezji i Kartografii, po porozumieniu się
w tej sprawie z odpowiednimi czynnikami Ministerstwa
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, podjął się wykonania te
go zadania.
Przystępując do opracowania ściennej mapy szkolnej na
leżało liczyć się z wymaganiami, jakie są stawiane mapom
tego typu, a mianowicie:
— zgodność treści mapy z programem nauczania,
— poprawność merytoryczna elementów treści mapy zgo
dnie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy,
— odpowiednie przeprowadzenie generalizacji,
— odpowiednie rozwiązanie graficzne.
Wstępny projekt ściennej mapy geomorfologicznej Polski
w skali 1:500 000 sporządzono na podkładzie szkolnej ścien
nej mapy fizycznej Polski w tej samej skali (oprać, i wyd.
PPWK, 1965 r.) i przedłożono do zaopiniowania Centralne
mu Ośrodkowi Metodycznemu oraz Departamentowi Pomo
cy Naukowych Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższe
go. W przysłanych opiniach zaakceptowano wstępny projekt
mapy i podano cenne wskazówki co do sposobu jej wyko
nania, zwrócono przy tym uwagę na to, że ścienna mapa
geomorfologiczna Polski będzie miała bardzo duże zastoso
wanie, zgodnie z nowym programem nauczania geografii w
szkołach średnich, a zwłaszcza w realizacji programu zajęć
fakultatywnych; zasugerowano również potrzebę wydania
w następnej kolejności mapy geomorfologicznej Polski w
wersji podręcznej z objaśnieniem opisowym na odwrocie
mapy.
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficz
nych, po zapoznaniu się z treścią wstępnego projektu ścien
nej mapy geomorfologicznej Polski, wyraziło zgodę na jej
wydanie.
W kolejnym etapie wykonania tematu przystąpiono do
szczegółowych prac redakcyjnych. Przeprowadzono szczegó
łową analizę zgromadzonych podstawowych i źródłowych
materiałów kartograficznych z zakresu geomorfologii Polski
(wybrano w sumie około 280 poz. bibl.). Występują one w
postaci fragmentów map lub szkiców geomorfologicznych
(o cennej treści geomorfologicznej, sporządzonych na pod
kładzie sytuacyjnym mapy), zamieszczonych w tekście lub
w formie załączników tekstowych w odpowiednich czasopis
mach naukowych, przewodnikach z ogólnopolskich zjazdów
Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzy
stwa Geologicznego, przewodnikach z VI Międzynarodowej
Unii do Badań Czwartorzędu (INQUA) oraz w podręczni
kach uniwersyteckich.
Uwzględnione zostały również podręczne i atlasowe mapy
geomorfologiczne Polski rónego typu:

— Morfologia 1 : 2 000 000, 1947 r.,
— Geomorfologia 1 : 2 000 000, 1949 r.,
— Mapa geomorfologiczna Polski
1 : 2 000 000, 1954 r.,
— Typy rzeźby 1 : 4 000 000, 1961 r.,
— Mapa geomorfologiczna i regiony
naturalne 1: 750 000 (oryginał autor
ski ściennej mapy),
— Formy terenu Polski 1 : 1 500 000,
J. Rokicki i zespół
1959 r.,
— Typy rzeźby terenu Polski
A. Marcinkiewicz
1 : 1 000 000, 1960 r.,
S.Z. Różycki
— Czwartorzęd i geomorfologia
1 : 3 500 000, 1961 r„
PPWK
— Krajobrazy geomorfologiczne
1 : 5 000 000, 1966 r.
Powyższe mapy zostały dokładnie przeanalizowane pod
kątem ujęcia treści, rozwiązania kolorystycznego oraz for
my graficznej.
Przy konstrukcji treści wyżej wspomnianych map, w celu
wyjaśnienia pochodzenia oraz przyczyn przeobrażania się
form rzeźby, zastosowano kryterium morfogenetyczne. Cha
rakterystyka obszarów nizinnych z rzeźbą polodowcową zo
stała oparta na podstawie morfograficznej, określającej
kształt, wielkość oraz wzajemne położenie form. Na tere
nach górskich i wyżynnych do przedstawienia ich charak
terystyki uwzględnione zostały dodatkowo podstawy tek
toniczne, strukturalne i niekiedy litologiczne. Zespoły form
rzeźby zajmujące duże przestrzenie zobrazowano barwami
powierzchniowymi, a pojedyncze charakterystyczne formjτ
geomorfologiczne przedstawiono specjalnymi sygnaturami.
Analizując rozwiązanie kolorystyczne tych map można do
patrzyć się pewnych analogii. Dla obszarów moreny dennej
stosowane są najczęściej barwy brązowe, dla moren czoło
wych dawane są barwy ciemnobrązowe względnie czerwo
ne, dla sandrów i piasków wydmowych — barwy żółte, dla
dolin i równin po dawnych jeziorach Zastoiskowych — bar
wy zielone, a dla obszarów górskich — barwy czerwone lub
brązowe. Poza tym zbliżony typ oznaczeń stosuje się np.
dla różnego typu krawędzi, form krasowych itp.
Przy opracowaniu oryginału autorskiego ściennej mapy
geomorfologicznej Polski brane były również pod uwagę
przeglądowe i szczegółowe materiały kartograficzne; anali
zowane one były głównie z punktu widzenia ich wartości
merytorycznej jako cenny materiał pomocniczy.
Po przeprowadzeniu krytycznej oceny i dokonaniu wybo
ru zgromadzonego materiału sporządzono zestawienie ma
teriałów kartograficznych i stwierdzono, że stan rozpoznania
Polski pod względem pokrycia kartograficznymi materiałami
geomorfologicznymi jest na tyle dostateczny, żeby można by
ło przystąpić do syntetycznego ujęcia najnowszych wyników
badań geomorfologicznych przeprowadzonych przez poszcze
gólne ośrodki naukowe.
Korzystając ze zorganizowanej w Warszawie 19—20 wrześ
nia 1969 r. II Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej,
poświęconej kartografii szkolnej, wygłoszono referat na te
mat opracowywanej w IGiK ściennej mapy geomorfologicz
nej Polski 1 : 500 000 do użytku szkolnego. Referat był ilu
strowany roboczym fragmentem szczegółowej wersji mapy
opracowanej na podkładzie ściennej mapy fizycznej Polski
1 : 500 000 (oprać, i wyd. PPWK, 1969 r.). Fakt podjęcia przez
IGiK opracowania ściennej mapy geomorfologicznej Polski
został przyjęty z uznaniem przez grono fachowców — głów
nie pedagogów szkół wyższych i średnich. Z głosów krytycz
nych w dyskusji wynikało, że przedstawiona mapa wyko
nana została na poziomie uniwersyteckim, a dla potrzeb
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szkół średnich ma treść za bogatą; legenda w ostatecznej
redakcji powinna być skrócona, a pokazany fragment szcze
gółowej wersji mapy Zgeneralizowany.
Przy redakcyjnym opracowaniu mapy do najważniejszych
czynności należało sporządzenie legendy, doprowadzenie
zgromadzonych materiałów źródłowych do jednolitej skali
i formy graficznej oraz wykonanie generalizacji. Wielkie
znaczenie ma to szczególnie dla ściennej mapy szkolnej, na
której odpowiedni dobór treści i sygnatur wpływa na czy
telność i poglądowość mapy, decydując o stopniu jej przy
datności do celów dydaktycznych. Należy przy tym zazna
czyć, że w koncepcji rozwiązania kolorystycznego wykorzy
stano częściowo skalę barw zasadniczych przyjętą przez J.
Kokickiego na mapie „Formy terenu Polski 1 :1 öOO 000"
(1959 r.).
Za podstawę konstrukcji legendy przyjęto kryterium morfogenetyczne w powiązaniu z kryterium wiekowym; na tej
zasadzie na terenie Polski dało się wydzielić powierzchnio
wymi barwami kontrastowymi podstawowe jednostki geo
morfologiczne, do których należą:
— obszar objęty zlodowaceniem skandynawskim z rzeźbą
związaną z akumulacją lodowcową i wodnolodowcową,
— obszar starszego (od czwartorzędu) podłoża z charakte
rystyczną rzeźbą.
Przy dalszej klasyfikacji wymienionych jednostek geo
morfologicznych, z uwagi na różną ich genezę i wiek, zasto
sowano różne kryteria:
— na obszarze objętym zlodowaceniem skandynawskim
zwrócono szczególną uwagę na rozwój rzeźby powstałej pod
wpływem działania sił zewnętrznych (zmiany klimatyczne)
w wyniku czego powstała rzeźba związana z akumulacją lo
dowcową i wodnolodowcową, której stopień zachowania do
dnia dzisiejszego zależy głównie od wieku jej powstania,
— na obszarze starszego (od czwartorzędu) podłoża zwró
cono uwagę na rozwój rzeźby pod wpływem działania sił
wewnętrznych (tektonika) w wyniku czego powstały góry,
których ogólne zarysy rzeźby zależą od wieku powstania.
W związku z powyższym dało się wyróżnić dla kraju
barwami powierzchniowymi jednostki geomorfologiczne dru
giego rzędu:
— na obszarze objętym zlodowaceniem skandynawskim
będzie to teren najmłodszego zlodowacenia (bałtyckiego) oraz
teren zlodowaceń starszych (środkowopolskiego i krakows
kiego) przekształcony przez procesy peryglacjalne,
— na obszarze starszego (od czwartorzędu) podłoża będą
wyżyny, góry fałdowe stare i zrębowe oraz góry fałdowe
młode.
W dalszym podziale zastosowano dla całego obszaru Pol
ski zasadę morfograficzną, co pozwoliło na wyodrębnienie
na mapie geomorfologicznej charakterystycznych typów
oraz grup form rzeźby, jak np.:
— dla obszaru zlodowacenia bałtyckiego wyróżniono mo
renę denną falistą względnie płaską, morenę pagórkowatą
z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi i jeziorami,
— dla obszaru zlodowacenia środkowopolskiego i krakow
skiego wyróżniono równiny denudacyjne oraz ostańce zdenudowanych wałów i wzgórz morenowych,
— dla wyżyn będzie to obszar falisty oraz wzniesienia
i wzgórza,
— dla gór fałdowych starych i zrębowych — obszar fali
sty pogórza, góry średnie, płaskie wzniesienia 0 budowie
płytowej z osobliwą rzeźbą typu wietrzeniowego oraz kotli
ny śródgórskie,
— dla gór fałdowych młodych — obszar falisty pogórza,
góry średnie, góry wysokie z rzeźbą polodowcową oraz ko
tliny śródgórskie.
Czynnikiem wiąźącym w całość wymienione jednostki geo
morfologiczne są zespoły form ukształtowane przez erozję
i akumulację wodną oraz eoliczną, występujące na znacznym
obszarze naszego kraju, do których należą:
— dna dolin,
— tarasy rzeczne i równiny akumulacji wodnej,
— równiny po dawnych jeziorach Zastoiskowych,
— wydmy oraz obszary piasków lotnych,
— pokrywy lessowe płaskie względnie faliste.
Dla wyeksponowania charakterystycznych form geomor
fologicznych, związanych z erozją, denudacją, tektoniką oraz
odpornością skał, wprowadzono specjalne sygnatury będące
głównie kombinacjami oznaczeń liniowych; odnosi się to do
różnego typu krawędzi, zjawisk krasowych itp.

Następnym zadaniem było doprowadzenie do jednolitej
skali i formy graficznej zebranych kartograficznych ma
teriałów źródłowych. W tym celu przeniesiono według usta
lonej legendy treść poszczególnych wycinkowych opracowań
geomorfologicznych na egzemplarz roboczy ściennej mapy
fizycznej Polski w skali 1 : 500 000.
W kolejnym etapie opracowania redakcyjnego zgromadzo
nego materiału kartograficznego przeprowadzono odpowied
nią generalizację pod kątem uzyskania optymalnej czytel
ności i poglądowości wymaganej dla ściennej mapy prze
znaczonej do celów dydaktycznych. Generalizacja polegała
na dokonaniu wyboru oraz na uwydatnieniu najbardziej
charakterystycznych elementów rzeźby, a wyeliminowaniu
mniej ważnych form, względnie na łączeniu ich w zespoły
bez uszczerbku dla prawidłowego ujęcia całokształtu zagad
nień geomorfologicznych związanych z obszarem Polski, np.
łączono dwie lub kilka mniejszych form w jedno oznacze
nie. W ten sposób połączono ze sobą dwa lub kilka sąsied
nich wzgórz morenowych, zwracając przy tym uwagę na to,
aby łączone formy pochodziły z tego samego stadiału. Łą
czone były również formy starszego podłoża zgodnie z rze
czywistymi kierunkami wychodni skał. Doliny rzeczne do
pływów drugiego i trzeciego rzędu uogólniono przez redukację ich ilości, pozostawiając tylko największe i najważ
niejsze doliny z przewiększoną szerokością proporcjonalnie
do poszerzonego koryta rzecznego.
Stosunkowo mały stopień generalizacji, z uwagi na szcze
gólną rolę krajobrazową z punktu widzenia dydaktycznego,
zastosowano na wydmy, skałki wapienne i formy krasowe;
generalizację ilościową przeprowadzono tylko w miejscach
największego ich skupienia, a wszystkie znaki umowne za
stosowane dla tych elementów rzeźby zostały proporcjonal
nie przewiększone w stosunku do materiałów wyjściowych
w związku z potrzebą podniesienia ich czytelności z więk
szej odległości.
W porównaniu do istniejących map geomorfologicznych
na ściennej mapie geomorfologicznej Polski w skali
1 : 500 000 opracowanej w IGiK starano się w większym stop
niu uwydatnić rolę procesów kształtujących poszczególne
grupy form rzeźby oraz określić kolejność chronologiczną
przebiegu tych procesów; zwrócono również uwagę na cha
rakterystykę morfograficzną. Uzyskano w ten sposób, w po
równaniu do wydanych w kraju map geomorfologicznych,
bardziej szczegółową, a zarazem bardziej przejrzystą charak
terystykę typów rzeźby występujących na terenie Polski
przy równoczesnym uwzględnieniu postulatów natury dy
daktycznej, wysuwanych przez Centralny i Okręgowy
Ośrodek Metodyczny oraz Departament Pomocy Nauko
wych Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Oryginał autorski mapy geomorfologicznej został opraco
wany początkowo przez IGiK na warstwicowym podkładzie
sytuacyjnym ściennej mapy fizycznej Polski w tej samej
skali (oprać, i wyd. PPWK w 1969 r.), a w ostatecznej wer
sji treść geomorfologiczna została dostosowana do nowego
ujęcia podkładu ściennej mapy fizycznej Polski w skali
1 :500 000 (oprać. PPWK w 1970 r.). Podkład mapy będzie
zawierał hydrografię, miasta wojewódzkie, niektóre ważniej
sze miejscowości związane w sposób zasadniczy z treścią
geomorfologiczną mapy oraz nazwy fizjograficzne. Treść
geomorfologiczna mapy będzie zamykała się w granicach
państwowych, natomiast hydrografia, miasta oraz granice
zasięgu poszczególnych zlodowaceń będą wypełniały całą
mapę — do ramki.
Wykonana w Instytucie ścienna mapa geomorfologiczna
Polski w skali 1 : 500 000 jest kontynuacją, zapoczątkowane
go przez PPWK wydawania serii szkolnych map ściennych
w tej samej skali, do których należą mapa fizyczna Polski
(wyd. 1969) oraz mapa gospodarcza Polski (wyd. 1970 r.).
Przedstawia ona syntetyczny, lecz ze względu na sam
charakter bardzo Zgeneralizowany obraz rzeźby, uwypukla
jący tylko główne zespoły form oraz najważniejsze charak
terystyczne elementy rzeźby terenu Polski.
Mapa geomorfologiczna Polski w skali 1 :500 000 do użyt
ku szkolnego będzie pierwszą ścienną mapą tego typu w
Polsce, przeznaczoną do nauczania geografii w szkolnic
twie średnim i w szkolnictwie wyższym.
Opracowany w Instytucie oryginał autorski ściennej ma
py geomorfologicznej Polski w skali 1 : 500 000 został prze
kazany PPWK w drugim kwartale br. do druku.
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ZGLIÑSKI A. __ General Formules Connecting: Rectangu
lar Space Co-ordinates with Geographical Astronomic CoOrdinates for a Solid of Revolution. — Przegląd Geodezyj

ny No 9/1971.—

The article introduces general formulas connecting rectangular
space co-ordinates with geographical astronomic co-ordinates. They
are correct for any given geometrical figure of a solid od revo
lution.

UKD 528.482.065:624.8

CIESIELSKI R. — Specifications for Speeial High Tower
Constructions. — Przegląd Geodezyjny No 9/1971
The author proves the need of keeping constant specifications,
doting all kinds of deformations of special, high tover construc
tions. Thanks to such specifications a continuous appreciation
of the actual state of these deformations is possible, which ɪs
most important for safety.

UKD 528.482.065:624.9
ZAK Μ. — Contents and Working-out of Specifications
of Deformations of High Tower Construction. — Przegląd

Geodezyjny No 9/1971

Building of higher and higher tower constructions is the cause
of the constantly growing scale of influence of atmospheric
conditions, especially, one side insolation and the pressurie ɔf
the wind. The author makes a suggestion as to the geodetical
aspect of specifications of deformations.

UKD 528,414(26.02)

WERESZCZYŃSKI J. — Traversing under Water. — Prze
gląd Geodezyjny No 9/1971
⅛e author describes an experiment of traversing under water,
carried out on the northern coast of Malta in 1969. A special
theodolite adapted ft> under-water survey was used during this
Work.

GKD 528.063.4

PISARCZYK D. — Projecting of Balancing Planes. Part I. —
Przegląd Geodezyjny No 9/1971.
Transport of large masses of earth is necessary to change the
¡and relief into a plane. The most economic solution is to balance
[he amount of the dug-out earth with the amount in the formed
hanks. The author describes the principles of projecting such
balancing planes in most typical conditions and gives examples
m figures.

UKD 333.013.6
MOŚCICKI B. — Basic Information on Restrictions Concer
ning the Division of Farm-Holdings. Przegląd Geodezyjny
No 9/1971.
The right of succession plays an important part in the process
bf breaking up holdings. The author presents the regulations
which restrict this division of farms. They intend to stop the
formation of farms of no more than two hectares, unable to be
economically self-dependant units.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Okólnik nr 9 prezesa Centralnego Urzędu Geodezji i Kar
tografii z dnia 11 sierpnia 1953 r. w sprawie wyznaczania
inspektora nadzoru robót geodezyjnych (Dz. Urz. CUGiK —

F

6/53 — 26)

Według § 15 ogólnych warunków umów na roboty geo
dezyjne i kartograficzne (patrz Μ. P. — 20/69 — 170), przy
Wykonyvzaniu robót zamawiającego reprezentuje upoważ
niony przedstawiciel. Tym przedstawicielem w określonych
przypadkach będzie inspektor nadzoru robót geodezyjnych,
działający na zlecenie zamawiającego.
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Uchwała Rady Ministrów nr 130 z dnia 11 sierpnia 1970 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie niektórych zasad prowa
dzenia i finansowania okresowego szkolenia lub doskonale
nia zawodowego (Μ. P. — 27/70 — 223)
Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r.
w sprawie funduszu socjalnego przedsiębiorstwa (Μ. P. —

40/70 — 297)
Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
z dnia 2 marca 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedli
wości i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności
Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych za
szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych

(Μ. P. — 20/71 — 136)
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— Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia. (Dz.U. — 12/71—-116)

PC

Jednocześnie ogłoszone zostały przepisy wprowadzające
kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (DzU. —
12/71—117). Art. IV tych przepisów stanowi między innymi,
że jeżeli obowiązujące przepisy- odsyłają ogólnie do przepi
sów o postępowaniu lub orzecznictwie karno-administracyj
nym, to stosuje się w tym zakresie odpowiednie przepisy
kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepi
sy art. IV mają odpowiednie zastosowanie do przepisów
art. 16 i 17 dekretu o państwowej służbie geodezyjnej i kar
tograficznej (Dz.U. — 25/56—115) oraz do art. 13 dekretu
o ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 6/55—32) i do
art. 21 dekretu o rozgraniczeniu nieruchomości (Dz.U. —
55/46—298). Do orzekania w sprawch o wykroczenia właści
we są kolegia do spraw wykroczeń, chyba że ustawa po
wierza wykonanie innemu organowi (art. 2). Podstawę do
wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie, zło
żony na piśmie przez oskarżyciela publicznego (Μ.O.), po
krzywdzonego, instytucję państwową lub społeczną albo oso
bę fizyczną (art. 20). Organom administracji państwowej
uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko w
sprawach, w których, w zakresie swego działania złożyły
one wnioski o ukaranie (art. 27 § 2.).

pr
K<

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do
spraw wykroczeń (Dz.U. — 12/71—118)

Kolegia do spraw wykroczeń orzekają w sprawach o wy
kroczenia, chyba że przepis szczególny powierza orzekanie
w takich sprawach innemu Ogranowi a(rt. 1).
— Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń. (Dz.
U. — 12/71—114).
Jednocześnie ogłoszone zostały przepisy wprowadzające
Kodeks Wykroczeń (Dz.U. — 12/71—115), z mocy których
uchyla się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 11.VII.1932 r. — Prawo o wykroczeniach. Uchylone
zostały również — między innymi — art. 52 i 55 ustawy
z 1962 r. o drogach publicznych; art. 157 pkt 3 ystaw>
z 1962 r. — Prawo wodne; art. 46, ust. 1 ustawy z 1960 r. —
o kolejach. Ponadto zostały wprowadzone zmiany (nowe
brzmienie) do art. 137 dekretu z 1953 r. — Prawo górnicze. '
W działalności zawodowej służby geodezyjnej należ>
zwrócić uwagę na postanowienia art, art. 59—61, art. 80.
art. 67. art. 99 i 100 oraz art. 124.
ι

Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański ■
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Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za miesiąc lipiec 1971 roku

CUGiK —

FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
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Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego SGP w miesiącu Iipcu wy
niosły złotych
31 531.—
Wypłacono w tym okresie 3 zapomo
gi pośmiertne na sumę złotych 27 000.—
W okresie tym zmarli następujący
koledzy: Stanisław Kreczko, lat 86, z

Oddziału SGP w Białymstoku, zmarł
30.VI.1971 r. (zawiadomienie nr 900);
Marian Mysłek, lat 70 z Oddziału SGP
w Katowicach, zmarł 24.VI.1971 r. (za
wiadomienie nr 901); Tadeusz Ziele
niewski, lat 84 z Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego SGP, zmarł 23.VII.
1971 r. (zawiadomienie nr 902); Bazyli
Dejneka, lat 73, z Oddziału SGP w

Rzeszowie, zmarł 18.VII.1971 r. (zawia
domienie nr 903).—
KASA ZAPOMOGOWA

W Iipcu 1971 roku wypłacono 4 za
pomogi bezwzrotne w ogólnej sumie
złotych 5000 kolegom: z Lublina 1, z
Poznania — Iiz Warszawy — 2.
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Rozstrzygnięcie Konkursu Jakości Robót Geodezyjnych i Kartograficznych
za lata 1969 - 1970
Ogłoszenie wyniku Konkursu Jakoś
ci Robót Geodezyjnych w roku 1971
odbyło się w Radomiu na naradzie
technicznej poświęconej problemom
rozwoju geodezji miejskiej, która od
była się w czerwcu 1971 roku.
A. W grupie prac dużych o wartości
ponad 50 000 zł przyznano:
Nagrodę I w wysokości 12 000 zł za
pracę „Obsługa geodezyjna Wytwórni
Konstrukcji Stalowych w Słupsku” —
WPGGK w Poznaniu. Kierownik ro
boty kol. Jerzy Dąbek.
Dwie II nagrody po 10 000 zł przy
znano:
a) za pracę „Geodezyjna inwenta
ryzacja urządzeń nad- i podziemnych
m. Radomia — Osiedle XV-Iecia" —
WPGGK w Kielcach. Kierownik ro
boty kol. Henryk Dydak;
b) za pracę „Pomiary odkształceń
względnych konstrukcji wirujących na
terenach Wesołego Miasteczka w Cho
rzowie" — WPGGK w Katowicach.
Kierownik roboty kol. Maria Kołodziej.
Dwie III nagrody po 8000 zł przy
znano:
a) za pracę „Geodezyjna inwentary
zacja sieci wodociągowej m. Inowro
cławia” — WPGGK w Bydgoszczy.
Kierownik roboty kol. Jan Pilarski;
b) za pracę „Geodezyjne opracowanie
planu zagospodarowania przestrzenne
go wraz z podziałem na działki bu
dowlane we Wrocławiu — MPG we
Wrroclawiu. Kierownik roboty kol.
Franciszek Czerniecki.
Dwie IV nagrody po 6000 zł przy
znano:
a) za pracę „Opracowanie orygina
łów wydawniczych map przeglądo
wych sieci ulic m.st. Warszawy dla
poszczególnych
dzielnic, w
skali
1 :10 000 i 1 : 20 000” — WPG w War
szawie. Kierownik roboty kol. Juliusz
Pruski;
b) za pracę „Niwelacja precyzyjna
m. Rzeszowa” __ WPGGK w Rzeszo
wie. Kierownik roboty kol. Aleksander
Ćwiek.
W grupie tych prac wyróżniono po
nadto 4 prace, za które przyznano ufundowane przez ZG SGP nagrody
książkowe oraz przez Zarząd Główny
ZZ PGKiPT — bezpłatne skierowanie
na wczasy:

a) za pracę „Geodezyjna inwentary
zacja urządzeń podziemnych (przygo
towanie dokumentacji) m. Świdnicy —■
MPG w Świdnicy. Kierownik — kol.
Franciszek Gwoździowicz;
b) za pracę „Pomiary odkształceń i
przemieszczeń elewatora w Świebo
dzinie” — WPGGK w Zielonej Górze.
Kierownik — Stanisław Jaworski;
c) za pracę „Pomiar granic admini
stracyjnych m. Krakowa” — MPG w
Krakowie. Kierownik — Andrzej Bereśniewicz;
d) za pracę „Podział terenu pod bu
downictwo mieszkaniowe jednorodzin
ne w Olsztynie” — MPG w Olsztynie
Kierownik — Tadeusz Radzki.
B. W grupie prac o wartości od 10
do 50 000 zł:
Nagroda I w wysokości 8000 zł —
za pracę „Fotogrametryczny pomiar
fasad budynków zabytkowych przy ul.
Floriańskiej w Krakowie” — MPG w
Krakowie. Kierownik — Jan Gala.
II nagrody __ nie przyznano.
Nagroda III — w sumie 4000 zł za
pracę „Pomiary odkształceń suwnic w
Słupskich Zakładach Sprzętu Okręto
wego” — MPG w Słupsku. Kierownik
— Antoni Grabiec.
Trzy IV nagrody po 3000 zł — przy
znano:
a) za pracę „Inwentaryzacja grun
tów Skarbu Państwa na terenie m.
Krakowa” — WPGGK w Krakowie.
Kierownik — kol. Henryk Kajewski;
b) za pracę „Opracowanie mapy m.
Pruszkowa w skali 1 :1000 na kartometrycznym tworzywie” — WPGGK w
Warszawie. Kierownik — kol. Ryszard
Umecki;
c) za pracę „Geodezyjne opracowa
nie planu zagospodarowania prze
strzennego i planów realizacyjnych w
m. Żyrardowie” — MPG w Żyrardo
wie. Kierownik kol. Emilia Szejba.
W grupie tych prac wyróżniono tak
że 1 pracę przyznając nagrodę książ-.
kową ufundowaną przez ZG SGP oraz
skierowanie na wczasy bezpłatne, ufundowane przez ZG ZZ PGKiPT.
Była to praca „Geodezyjna inwentary
zacja urządzeń nad- i podziemnych m.
Pińczowa” — WPGGK w Kielcach.
Kierownik Tadeusz Gwóźdź.

C. W grupie prac do 10 000 zł przy
znano:
Nagrodę I w wysokości 5000 zł za
pracę „Zbiór map tematyczno-problemowych wraz z częścią opisową dla
prowadzenia urządzeń nad- i podziem
nych m. Poznania” — Zarząd Geode
zji i Gospodarki Terenami m. Pozna
nia Kierownik Ryszard Sporny.
Nagrodę II w wysokości 4000 zł za
pracę „Pomiar pionowości masztu an
tenowego w Ośrodku Nadawczym —
Sowlany” — WPGGK w Białymstoku.
Kierownik Mikołaj Sobieszuk.

Nagród II i IV — nie przyznano.
D. Nagrody za zrealizowane pomy
sły usprawniające.
Po rozpatrzeniu przedstawionych
prac Sąd Konkursowy przyznał nastę
pujące nagrody:
1. Za pracę „Wytyczne do branżo
wej inwentaryzacji sieci wodociągo
wo-kanalizacyjnej nagrodę w sumie
2500 zł__ WPGGK w Koszalinie. Wy
konawca kol. Jan Korotkiewicz.
2. Za pracę „Reprodukcja map inży
nieryjnych i usprawnienie w zakre
sie aparatury reprodukcyjnej” — 2000
zł — MPG w Świdnicy. Wykonawca
kol. Andrzej Dobosz.
3. Za pracę „Sporządzenie matryc
metodą refleksograwiury” — 1500 zł —
WPGGK w Poznaniu. Wyknawca kol.
Roman Madeja.
4. Za pracę „Usprawnienie do sy
stemu PK-4, w aspekcie masowych obliczeń ewidencji gruntów na GEO-2”
— 1500 zł — WPGGK w Koszalinie.
Wykonawca kol. Andrzej Bieńkowski.
5. Za pracę „Zastosowanie techniki
analizy sieciowej w pracach geodezyj
nych” — 1500 zł — WPGGK w Kato
wicach. Wykonawca kol. Józef Janec
ki.
6. Za pracę „Wzornik oznaczeń prze
wodów na mapach urządzeń podziem
nych” — MPG w Łodzi. Wykonawcy:
Jan Strzałkowski, Tadeusz Wołosz.
7. Za realizację filmu „Jeden dzień
Miejskiej Pracowni Geodezyjnej —
wyróżnienie Ministra Gospodarki Ko
munalnej i książkę od ZG SGP — otrzymał kol. Grabosz.
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WARUNKI PRENUMERATY CZASOPISM WCT NOT

Prenumeratę krajową przyjmuje wyłącznie Zakład
Kolportażu Wydawnictw Czasopism Technicznych
NOT, Warszawa, Mazowiecka 12, tel. 26 80 16. Konto
PKO I O/M — Warszawa, nr 1-9-121697.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę
przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicz
nych RUCH, Warszawa, ul. Wronia 23, tel. 20 40 88.
Konto PKO Warszawa nr 1-6-100024.

PRENUMERATA DLA ZAKŁADÓW PRACY

Instytucje, organizacje społeczne, ośrodki informa
cji naukowo-technicznej i ekonomicznej, biblioteki
itp., prenumerują czasopisma na okres nie krótszy od
1 roku, przesyłając zamówienia do 31 października
roku poprzedzającego okres prenumeraty. Jednocześ
nie z zamówieniem należy dokonać wpłaty należności

W każdym następnym roku w celu utrzymania pre
numeraty ciągłej należy jedynie dokonać wpłaty na
leżności na konto Zakładu Kolportażu WCT NOT,
bez osobnego zamówienia.

Zakłady pracy prosi się o zawiadamianie Zakładu
Kolportażu WCT NOT o wszelkich zmianach (tytu
łów czasopism, liczby zamawianych egzemplarzy) lub
rezygnacji z prenumeraty nie później niż do 30 wrze
śnia tak, aby zmiany mogły być uwzględnione od po
czątku następnego roku.

za 1 rok.

Zamówienia zakładów pracy ważne są w latach
następnych, aż do odwołania jako tzw. p r e n u m erata ciągła.
>⅛:

PRENUMERATA INDYWIDUALNA

Prenumeratorzy indywidualni mogą zamawiać cza
sopisma WCT NOT w dwojaki sposób:
— w urzędzie pocztowym, na blankiecie PKO — '
podając na jego odwrocie tytuły zamawianych czaso
pism, liczbę egzemplarzy, okres prenumeraty (roczny,,
półroczny, kwartalny) oraz adres, pod który nąTeży
wysyłać czasopisma. Zamówienia należy przesyłać nie
później niż do każdego pierwszego dnia miesiąca po
przedzającego okres prenumeraty;

— u kolportera czasopisma WCT NOT na terenie
zakładu pracy lub szkoły. Kolporterzy przyjmują za
mówienia i wpłaty w terminach umożliwiających
przesłanie ich do Zakładu Kolportażu WCT NOT,

a więc nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczę
ciem okresu prenumeraty.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład
Kolportażu Wydawnictw Czasopism Technicznych
NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żąda
nie katalogi oraz cenniki czasopism, a ponadto pro
wadzi sprzedaż egzemplarzy zdezaktualizowanych.
TERMINOWE ZAMAWIANIE I OPŁACANIE PRE

NUMERATY
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UKD 528.021.4.061.2
BRYS H. — Wpływ różnicowej refrakcji poziomej na op
tyczny pomiar odległości. — Przegląd Geodezyjny nr 10/
/1971 r.
Autor przeprowadził w latach 1966—1968 badania wpływu różnico
wej refrakcji poziomej na optyczny pomiar odległości.
Badania przeprowadzono w różnych porach roku i dnia, w róż
nych warunkach atmosferycznych i nasłonecznienia. Uzyskane
wyniki wskazują na zależność odchyłek refrakcyjnych od pory
roku i dnia oraz kąta padania promieni słonecznych.

UKD 528.489:624.97
GROMYSZ J., PIELOK J. — Okresowy pomiar wychyleń
kominów przemysłowych za pomocą, klinometru hydrosta
tycznego, pomysłu mgr inż. S. Sawczuka. — Przegląd Geo

dezyjny nr 10/1971.—

Artykuł zawiera opis klinometru hydrostatycznego, który w prosty
sposób pozwala na dokładne określenie względnych wychyleń ko
minów przemysłowych. Podany jest przykład obliczeń.

UKD 528.482(122):528.521-233.1(122).088
PRÓSZYŃSKI W. — Określenie wpływu niepionowości osi
obrotu instrumentu na pomiar odchyleń punktów od pła
szczyzny pionowej. — Przegląd Geodezyjny nr 10/1971
W praktyce zachodzi często potrzeba określenia odchyleń punk
tów od płaszczyzny pionowej z dokładnością kilku milimetrów.
Autor wy/;azuje, że wpływ niepionowości osi instrumentu powi
nien być w takich przypadkach uwzględniony. Podany jest od
powiedni wzór.

UKD 528.031.088.3:912
JEŻ B. — Błąd położenia powierzchni na mapie. — Prze
gląd Geodezyjny nr 10/1971
Autor analizuje stosowany dotychczas wzór na błąd położenia
powierzchni na mapie i dochodzi do wniosku, że nie jest! on
właściwy, w związku z czym proponuje zastąpienie go innym,
wprowadzonym przez siebie wzorem.
\

UKD 528.021.7(669)
JAROÑSKI R. — Survey by Distance Meter DISTOMAT
DI 10 in Nigeria. — Przegląd Geodezyjny No 10/1971.—
The author describes the results of his work in Nigeria with
the use of distance meter DISTOMAT DI 10. These results show
high accuracy though tlɪe survey was carried on in Unfavourab
le atmospheric conditions — at the temperature of about' 35oC
and high dustiness in the period of harmattan (the wind brin
ging sand-dust from Sahara).

TPOMbIIII H., ΠEJIbOK H.: ΠepMθflHHecκπe ∏3MepeHκH
J-KAOHOB φa0pn,l∏blx τpy5 IipM ΠOMO∏pi ΓMflpθCTaTMHCCKOΓO
KΛHHθMβτpa. Przegląd Geodezyjny nr 10/1971.
Ctstbh COAepatMT oiriicamre rιiflpocτaτιiHecκoro κπιiHθxteτpa, koTOpBlil ΠO3BOHHeT ∏pθCTbIXt CΠ0C000M TOHHO OnpeflejIMTB OTHOCMTejiBHBie yκc□HBi 3sboackmx τpyθ. IIpiiBefleH hmchobom npiixiep.

528.021.4.061.2
BPWC X.: BJIHHHMe flMφφepc∏nMajibH0M ropH30Hτajιι>H0M
peφpaκu>ιιι na oπτιt1ιecκoe M3MepeH∏e paccτomι∏H. Przegląd
Geodezyjny nr 10/1971.

Abtop MCCJieflOBaH b Iiepnofl 1966—68 BJinHHMe fliιφφepeHiιnajiBHoii ropιi30HτajiBHo½ peφpaκιiMM Ha oπτιtHecκoe M3xιepeH∏e pacctohhmm. IlccjieflOBaHiiH πpoM3BθflMjιιtCB b pa3HBie BpeMena rofla ɪɪ
flΠH, B pa3JUIHHBIX aTXIOCφepMHeCKMX yCJIOBMHX M ∏pil pa3JIMHH0M
IianpHJKeHMM COJiHeHHOro CBeτa. IIojiyHeHHBie pe3yjiBτaτBi πoκa3biBaιoτ Ha 3aBMCMMOCTB peφpaκιiM0HHBix ηθβη3οκ ot BpexieHM rofla
μ flHH, a τaκ>κe oτ yrjιa πafleHMH COJineHHBix jiyneił.

YflK 528.482(122:528.521-233.l(122).088
npyUIHHCKM B.: OnpefleJieHMe bjimhhmh He Bepτnκajibnoii
OCM TeoflOJiMTa na M3Mepemie oτκjιθHenπii tohck ot βepτπKaJibHOii Hjiockoctm. Przegląd Geodezyjny nr 10/1971.

Ha πpaκτMKe πacτo Haflo OnpeflejiiiTB Otkhohchmh τoπeκ oτ BepTMKajibHOii πjiockoctm c Tohhoctbio b HecκojiBκo MM∏πιιxteτpoB.
Abtop floκa3biBaeτ, hto βημηημθ OTKJiOHeHMH ocπ τeoflθjiMτa oτ BepTMKaJiM fl0jijKH0 6biτb b BTMX CJiynaHx yπτeHθ. flaHa HoflxofliimaH
φopxιyπa.

y⅛K 528.031.088.3:912
EX< B.: Ouιιιδκa iiojiojkchmh IioBepxiiocni na κapτe. Prze
gląd Geodezyjny nr 10/1971.

Abtop aHajι∏3∏pyeτ npiiMCiiaeMyio flo cmx nop φopxιyπy flJin
OiipefleJieHiiH ouim6km πoj∣ojκenιiH π0BepxH0cτ11 na κapτe 11 npiiXOflMT k 3aκjnoHenιno, hto sτa φopxtyπa HenpaBHJibiia, b cbh3∏
c next oh πpefljιaraeτ 3aMemiTB ee flpyroii φopxιyjιoiil κoτopyκ>

ΥΛΚ 528.021.7(669)
IIPOHCKIi A.: ∏3.xιepeιiMH flaJibiioxiepoM φ<cτoMaτ
b HnrepMit Przegląd Geodezyjny nr 10/1971.

fl/10

Abtop npι∣Bθfl∣ιτ pe3yjibτaTBi ∏3xιepeH∏ii πpoιi3BefleHHBix b HnrePitM AanBHOMepoxt flιtcτoxtaτ fl/10. IlOHyHeHHBie pe3y∏BτaτBi 0τπ11HaiOTCH BbICOKOit TOHHOCTbK>, XOTH M3XiepeHMH BenitCb B He6πaroIipMHTHbix aτxtocφepιiHecκMx yc∏0BMHx — b τeM∏epaτype oκo∏o 35oC
m πpπ Oonbiuoxt 3a∏biπeHMM BO3flyxa B iiepitofl rapxtaττaHa (βeτpa
IiaBeBaiomero necnanyio ∏bi∏b M3 Caxapbi).
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Nowe władze Naczelnej Organizacji Technicznej
W dniu 5 września 1971 roku, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Rady Głównej NOT
oraz na zebraniach konstytucyjnych Zarządu Głównego NOT i Głównej Komisji Rewizyjnej NOT
zostały wybrane nowe władze Naczelnej Organizacji Technicznej w następującym składzie:
Prezydium Rady Głównej NOT

Przewodniczący — mgr inż. Bolesław Rumiński (SITSpoż.); zastępcy przewodniczącego: mgr inż.
Aleksander Gajkowicz (SITK), prof, dr inż. Jan Kaczmarek (SIMP), mgr inż. Stefan Pietrusiewicz
(PZITB), mgr inż. Wojciech Piróg (SEP).
Zarząd Główny NOT

Prezydium Zarządu Głównego. Przewodniczący— prof, mgr inż. Jerzy Bukowski (SIMP); zastęp
cy przewodniczącego: prof, dr inż. Marcin BoreckKSITGorn.), mgr inż. Janusz Hrynkiewicz (SEP),
mgr inż. Zdzisław Hyla (SITK), dr inż. Bolesław Saczuk (SITLiD).
Sekretarz generalny — mgr inż. Janusz Czamarski (STOP); członkowie prezydium: mgr inż.
Janusz Czamarski (STOP), mgr inż. Tadeusz Dryzek (SEP), mgr inż. Stefan Farjaszewski (PZITB),
mgr inż. Bolesław Fusiarz (SITR), mgr inż. Wiktor Obolewicz (SIMP), mgr inż. Edward Zawada
(SITPChem.), inż. Sobiesław Zbierski (SiMP).
Członkowie Zarządu: prof, dr inż. Roman Ciesielski (PZITB), mgr inż. Bogusław Grochowski
(SITPChem.), mgr inż. Kazimierz Józefiak (SIMP), mgr inż. Maciej Nasierowski (SITPMB), mgr inż.
Elżbieta Paradowska (SWP), prof, dr inż. Wacław Sakwa (STOP), mgr inż. Wojciech Skoczyński
(SITGórn.), prof, dr inż. Henryk Zieliński (SITPH).
Przewodniczący zarządów głównych SNT: mgr inż. Eugeniusz Buszma (SITK), prof, dr inż. Wła
dysław Fabiszewski (SITLiD), mgr inż. Adam Glazur (SITPMB), dr inż. Henryk Janczewski
(PZITS), mgr inż. Walerian Kwaśniewski (STC), mgr inż. Marian Malinowski (SITSpoż.), mgr inż.
Jan Mitręga (SITGórn.), dr inż. Ryszard Pakuła (SITWiM), mgr inż. Jan Pilch (SITPNaft.), dr inż.
Jur Piszak (STOP), prof, mgr inż. Czesław Pustelnik (SITPPap.), inż. Ryszard Trzcionka (SITPH),
dr inż. Paweł Warchoł (SITR), inż. Marian Wrężel (SWP), płk dr inż. Stanisław Pachuta (SGP),
prof, dr inż. Alfons Zielonko (SITO).
Przewodniczący zarządów oddziałów NOT: mgr inż. Ryszard Adamczyk (Kielce), prof, dr inż.
Jerzy Doerffer (Gdańsk), mgr inż. Jerzy Falkowski (Bydgoszcz), mgr inż. Włodzimierz Ginko (Lublin),
mgr inż. Lechosław Gruszczyński (Poznań), inż. arch. Władysław Hepke (Olsztyn), mgr inż. Jerzy
Iszczuk (Opole), doc. dr inż. Józef Kępiński (Szczecin), mgr inż. Jerzy Krętkowski (Koszalin), mgr
inż. Kazimierz Kotwica (Rzeszów), inż. Jerzy Jablkiewicz (Łódź), prof, mgr inż. Tadeusz Puff (War
szawa), inż. Konstanty Pietkiewicz (Wrocław), prof, dr inż. Jerzy Rabsztyn (Katowice), mgr inż.
Andrzej Salamaka (Zielona Góra), dr Mikołaj Wilczyński (Białystok).
Zastępcy członków: mgr inż. Czesław Cąpala (SITSpoż), mgr inż. Wiktor Kuczumow (STC),
mgr inż. Jerzy Więckowski (SWP).
Główna Komisja Rewizyjna NOT. Przewodniczący: płk. inż. Stanisław Jaśkiewicz (SITSpoż), za
stępca przewodniczącego — doc. dr inż. Zdzisław Pawłowski (SIMP). Członkowie: dr inż. Kazimierz
Głowacz (SITGórn.), prof, mgr inż. Kazimierz Kolbiński (SEP), inż. Eugeniusz Kolny (PZITB),
inż. Henryk Łęgowik (SITPChem.), mgr inż. Tadeusz Markowski (SITPH), dr wet. Konstanty Mo
rawski (SITR), Zdzisław Pilatowicz (PZITS) mgr inż. Marian Szymański (SGP), dr inż. Franciszek
Wardziński (SITK). Zastępcy członków: mgr inż. Tadeusz Balawajder (SWP), mgr inż. Henryk
Kowalczyk (SITPP), mgr inż. Hanna Lubowicka (SITO).
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Geodeci zabytkom na odsiecz
Do zespołu redakcyjnego Przeglądu Geodezyjnego dotarły
wiadomości o ciekawych pracach prowadzonych przez Miej
skie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Krakowie przy inwen
taryzacji zabytków architektonicznych metodami fotogra
metrii naziemnej. Chodziło tu o prace prowadzone na zam
ku w Wiśniczu, zabytku klasy O, a więc najwyższej, we
dług przyjętej na całym świecie międzynarodowej klasyfi
kacji.
W Polsce zabytków, nawet tej klasy co Wiśnicz nie bra
kuje. Wiele z nich niszczeje, wiele wymaga zabezpieczenia,
a jeszcze więcej odbudowy. Nie ma powiatu w Polsce, w
którym nie występowałaby potrzeba opieki nad zabytkami,
a problem ten budzi powszechne zainteresowanie całego
społeczeństwa.
Zabytki trzeba zarejestrować, opisać i ocenić, sklasyfiko
wać, sporządzić dla nich mapy, wykonać inwentaryzację
architektoniczną itp. Bez tego wszystkiego nie może być
mowy o przemyślanej i planowej opiece nad zabytkami.
Pracownie konserwacji zabytków mają tu przysłowiowe
„pełne ręce” roboty. Ale i geodeci mają swój udział w tej
pracy, tak ważnej dla naszej kultury. Któż jak nie geodeta
jest klucznikiem zasobów map i ich wykorzystania. Któż
jak nie on jest predestynowany zarówno do pokazania za
bytków na mapach, jak do wykonania ich inwentaryzacji
opartej o metody pomiarowe.
Toteż rozmowy przeprowadzone przez redakcję Przeglą
du Geodezyjnego w Krakowie miały na celu zasygnalizowa
nie geodetom polskim znaczenia tego problemu. A oto co
na ten temat mówili:
— inż. Kazimierz Walocha, dyrektor Miejskiego Przedsię
biorstwa Geodezyjnego w Krakowie
— inż. Elżbieta Jozefowska, kierownk Wydziału Produk
cyjnego MPG w Krakowie
— dr inż. Józef Jachimski z Zakładu Fotogrametrii In
stytutu Geodezji AGH, konsultant naukowy MPG w Kra
kowie, w sprawach fotogrametrii
— Jan Gala, kierownik grupy.
Józef Bala przy mu
rze kaplicy

Fragment zamku w
Wiśniczu

Kazimierz Walocha — Ze strony redakcji padło pytanie,
od jak dawna istnieje w Miejskim Przedsiębiorstwie Geo
dezyjnym w Krakowie pracownia terrofotogrametryczna. Py
tanie jest kłopotliwe i nie można na nie odpowiedzieć po
daniem daty. Jeśli za pracownię uważać będziemy ludzi,
wyposażenie i lokal, to ze smutkiem trzeba powiedzieć, że
pracownia taka nie istnieje. MPG w Krakowie, poza ma
łym przetwornikiem Zeissa, nie posiada sprzętu fotograme
trycznego, nie posiada również odpowiednich pomieszczeń
roboczych. Jeśli więc prowadzimy prace z dziedziny foto
grametrii, i to od dłuższego już czasu, zawdzięczamy to po
parciu udzielanemu nam przez zastępcę przewodniczącego
Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa dr Jana Skibę,
dyrekcję Instytutu Geodezji AGH w osobach profesora Mi
chała Odlanickiego-Poczobutta i doc. dr Bogdana Neya oraz
Wojewódzkiej Komendzie Milicji Obywatelskiej w Krako
wie.
Umowa o współpracę z Instytutem Geodezji, zawarta
29 czerwca 1970 roku, usankcjonowała wcześniej już istnie
jące porozumienie, zgodnie z którym przedsiębiorstwo ko
rzystało z wyposażenia fotogrametrycznego, stanowiącego
własność AGH, oraz z umiejętności fachowych pracowni
ków naukowych Zakładu Fotogrametrii, kierowanego przez
do∙c. Zbigniewa Sitka. Umożliwiło to przedsiębiorstwu wy
szkolenie własnej kadry fachowej. Ponadto Wojewódzka
Komenda MO, dysponująca od bieżącego roku własnym
sprzętem .Ierrofotogrametrycznym, wyraziła zgodę na wy
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korzystanie go przez nasze przedsiębiorstwo. Były oczywi
ście trudności i to niemałe, jednakże dzięki pułkownikowi
Tadeuszowi Dębskiemu, kierownikowi Wydziału Krymina
listyki oraz majorowi Janowi Jaroszowi z tegoż Wydziału
udało się je pokonać i dziś pracownicy nasi z korzyścią dla
kraju wykorzystują sprzęt terroiotogrametryczny i pracow
nie Wojewódzkiej Komendy MO w Krakowie. A wreszcie
dzięki mgr inż. Józefowi Koczorowskiemu, kierownikowi
Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, korzystamy również z loka
lu tej pracowni oraz jej sprzętu fotograficznego. Dzięki temu,
nie mając własnego sprzętu i pomieszczenia, dysponujemy
własną wyszkoloną kadrą, która wykonała już cały szereg
prac, o których słów kilka powie nam koleżanka mgr El
żbieta Jozefowska, kierownik Wydziału Produkcyjnego
MPG.

⅜

*

Elżbieta Jozefowska — Większość prac fotogrametrycz
nych, prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo, związana
jest z konserwacją zabytków. Rozpoczęliśmy je w 1968 ro
ku inwentaryzacją elewacji zabytkowej kamieniczki poło
żonej przy Krakowskim Rondzie i murów obronnych pod
Ko∣pcem Kościuszki. Prace te wykonywała kol. Krystyna
Jachimska. W roku 1970 wykonaliśmy inwentaryzację ele
wacji 8 zabytkowych kamienic przy ul. Floriańskiej oraz
attyki Muzeum Czartoryskich. W roku 1971 mamy już za
sobą inwentaryzację zamku w Wieliczce oraz inwentaryzację
ściany zachodniej Kościoła Dominikanów w Krakowie. Obec
nie prowadzimy prace przy inwentaryzacji zamku w Wi
śniczu oraz prace wstępne i przygotowawcze do inwentary
zacji wszystkich czterech pierzei zabytkowego rynku w
Starym Sączu, Kościoła Sw. Jakuba w Sandomierzu oraz
pałacu Lubomirskich w Krakowie.
Dla ścisłości warto dodać, że terrofotogrametrię stosuje
my nie tylko dla inwentaryzacji zabytków. Metody te sto
sowaliśmy między innymi przy inwentaryzacji tak zwanego
Mostu III w Krakowie. W 1970 roku dla miejskiego biura
projektów wykonaliśmy fotoplany elewracji 12 krakowskich
budynków. W roku bieżącym rozpoczynamy współpracę
z archeologami, dla których mamy wykonać fotoplany od
krywek archeologicznych. O wykorzystywanym sprzęcie fo
togrametrycznym, a także o wykonywanych mapach słów
kilka powie kolega Jan Gala.

Podwyzszenie stanowiska dla kamer na kordegardzie —
strona wschodnia

Podwyższone stanowisko dla kamer na kazamatach —
od strony południowej

*
Jan Gala — Przy pracach fotogrametrycznych wykorzy
stujemy 2 kamery Stereometryczne SMK/5,5/8080 z bazami
40 cm i 120 cm, własność Komendy Wojewódzkiej MO,
2 fototeodolity PHOTEO 19/1318, stanowiące własność AGH,
oraz małą kamerę szerokokątną tam wykonaną. Dla opra
cowań wykorzystujemy Stereoautograf EL Zeissa ze skró
conym zasięgiem ogniskowych, będący własnością MO oraz
przetwornik radziecki FTB, mały przetwornik Zeissa oraz
Stereoautograf Zeissa, stanowiące własność AGH. Efektem
prowadzonych prac są fotoplany w skali 1: 50 oraz plany
kreskowe w tejże skali. Przy inwentaryzacji większych bu
dowli wykonujemy również mapy sytuacyjno-wysokościowe
całego obiektu. Dla Wiśnicza mapy takie wykonaliśmy w
skali 1 : 200. Pracami zespołu terrofotogrametrycznego kie
ruje mgr inż. Daniel Michalski. Wykonawcami prac polowych i kameralnych są młodzi inżynierowie, wychowanko
wie AGH: Roman Kloserowski, Andrzej Mucha, Wiesław
Szczygieł i Aleksander Szumakowicz. Śmiało możemy po
wiedzieć, że jest to brygada młodzieżowa, choć nie było to
świadomą intencją przy jej formowaniu. Obok nich w Wi
śniczu przy pracach związanych z osnową geodezyjną bierze udział Józef Bała, a w Starym Sączu Mieczysław
Wawrzkiewicz. Kontrolę nad całością prac sprawuje głów
ny inspektor kontroli mgr inż. Jan Machowski. W procesie
produkcji zatrudniamy już nie pojedyncze osoby, lecz całe
zespoły wykonujące prace wyspecjalizowane. Daje to nam
możność stałego rozwijania produkcji i obniżania jej kosz
tów.

Orientacja kamery wzdłuż bazy

♦

Kazimierz Walocha — Muszę tu dodać, że zgodnie z usta
leniami podjętymi w porozumieniu z Delegaturą Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii, którą kieruje inż. Zdzisław
Strejczek, pracownia terrofoto ma również powstać w przy
szłości przy Krakowskim Okręgowym Przedsiębiorstwie
Mierniczym. Będzie się ona zajmować zastosowaniem tej
Ładowanie kamer
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metody w przemyśle, podczas gdy nasza pracownia będzie
się specjalizować w inwentaryzacji zabytków oraz w pra
cach dla potrzeb budownictwa komunalnego. Stosownie do
tych ustaleń rozpoczęliśmy ostatnio rozmowy z Zespołem

pożyczanym przez MPG sprzęcie. Stąd nasze starania o za
kupienie autografu A-7 Wilda oraz przetwornika E-4 tejże
firmy albo innego zestawu aparatury nadającej się do opra
cowań tego typu. Koszty inwestycyjne są tu stosunkowo
małe w porównaniu z ogromnymi korzyściami, gdyż dobra
inwentaryzacja obniża znacznie koszty odnowy. Dobra in
wentaryzacja fotogrametryczna daje zresztą zawsze pożą
dane efekty ekonomiczne. A choć sama w sobie może być
nawet nieco droższa od rysunków inwentaryzacyjnych —
góruje za to nad wszystkimi innymi metodami dokładno
ścią, szybkością i ilością podawanych detali. Rysunki ręcz
ne bywają na ogół fragmentaryczne, gdyż robione są dla
różnych potrzeb, a ponadto pełne są usterek i błędów. Ry
sunki takie robią dla swoich potrzeb konserwatorzy i pa
trzą na nie pod innym kątem widzenia, pod innym kątem
.widzenia sporządzają je biura projektów, pod jeszcze in
nym — przedsiębiorstwa remontowo-budowlane. W sumie
kosztuje to znacznie drożej, a co gorsza nie stanowią one
obiektywnej, bo pomiarowej dokumentacji stanu istnieją
cego w określonym okresie, co dla zabytków ma zasadni
cze znaczenie. Toteż metody terrofoto przy inwentaryzacji
stosuje się powszechnie za granicą, ale o tym powie już
więcej dr Józef Jachimski.
*

Orientacja kamery wzdłuż bazy

T

Dr Józef Jachimski — Przy inwentaryzacji zabytków ar
chitektonicznych na całym świecie, od dawna już i to w
sposób coraz powszechniejszy, stosowane są metody geode
zyjne i fotogrametryczne. Zastosowanie ich daje w efekcie
trwały, odtwarzalny ślad stanu zabytku w postaci obiek
tywnego dokumentu przestrzennego, z którego zawsze moż
na sporządzić fotoplan w określonej skali lub też przejść
na opracowanie graficzne. W przeciwieństwie do tego, ry
sunkowe prace wykonywane przez człowieka skażone by
wają subiektywizmem w dziedzinie generalizacji szczegó
łów i sposobu ich przedstawienia. Nie dają one gwarancji
obiektywnego przedstawienia istniejącego stanu, stwarzają
możliwość wszelkiego rodzaju usterek i zwykłych błędów.
W Austrii i we Francji, metodami terrofotogrametrycznymi
wykonywana jest pełna inwentaryzacja wielu zabytków.
Również Czesi i Niemcy mają w tej dziedzinie duże osiąg
nięcia. Co do ekonomicznej korzyści stosowania tej metody,
to obszerne badania przeprowadzone we Francji wykazały,
że dobra inwentaryzacja geodezyjno-fotogrametryczna ob
niża czasem koszt odnowy obiektu nawet do 10u∕o.
W krakowskim środowisku geodezyjnym znane są pio
nierskie prace krakowskiego naukowca, prof. Jerzego Gomoliszewskiego, geodety-architekta, który od szeregu lat
prowadzi metodami geodezyjnymi badania zabytków archi
tektury. Żywą działalność prowadzi liczna grupa fotogrametrów. Pierwsze inwentaryzacje fotogrametryczne obiek
tów architektonicznych po II wojnie światowej prowadzone
były w AGH w 1Q55 roku przy inwentaryzacji zamku w
Baranowie Sandomierskim. Pracami tymi, w których wraz
z kolegą J. Galą brałem udział jako student, kierował nie
żyjący już prof. Jan Cisło.
Lewe zdjęcie Stereogramu kaplicy i baszty z orłem wykonane
z podwyższonego stanowiska na kordegardzie

Roman Klaserowski, Wiesław Szczygieł i Andrzej Mucha przy
ładowaniu kamery Stereometrycznej na tle kazamat strony po
łudniowej

Odnowy Starego Miasta w Krakowie, którym kieruje mgr
Tadeusz Wilczyński. Rysują się perspektywy wykonania
inwentaryzacji architektonicznej całego Starego Krakowa.
Oczywiście wykonanie tych prac nie może być oparte na
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Technologię fotogrametrycznych opracowań architekto
nicznych rozwiązał bardzo dobrze i spopularyzował w Pol
sce kol. dr Mieczysław Niepokolczycki z Politechniki War
szawskiej, który brał udział w pracach prowadzonych przez
prof. Michałowskiego w Egipcie i Syrii. W tych trudnych
warunkach fotogrametria szczególnie wyraziście mogła
uwydatnić swoje walory zarówno techniczne, jak i ekono
miczne.
O światowym zasięgu znaczenia tej metody świadczyć
może choćby to, że ostatnio powstał Międzynarodowy Ko
mitet dla Spraw Fotogrametrii w Architekturze, którego
celem jest szerokie wdrażanie metod fotogrametrycznych
przy inwentaryzacji zabytków. Międzynarodowe konferencje
w tej sprawie odbyły się w Czechosłowacji w latach 1968
i 1971.
Choć w Polsce metody te nie są tak rozwinięte jak w nie
których państwach europejskich, istnieje już jednak kilka
specjalistycznych produkcyjnych pracowni terrofotogrametrycznych, wykonujących inwentaryzacje architektoniczne.
W Warszawie istnieją 2 pracownie, jedna przy Pracowni
Konserwacji Zabytków, zorganizowana przez dr Mieczysła
wa Niepokolczyckiego a kierowana przez mgr inż. Elżbietę
Wanot-Switek, druga przy Warszawskim Przedsiębiorstwie
Geodezyjnym, kierowana przez mgra Czesława Lipianina.
Sporadyczne opracowania architektoniczne wykonywane
są również w pracowni utworzonej dla obsługi kopalń od
krywkowych przy ZPWB we Wrocławiu, a kierowanej przez
mgra Eugeniusza Woropajewa.
Podobnie jak w początkowym okresie również obecnie,
poważny udział w prowadzeniu inwentaryzacji metodami
fotogrametrycznymi mają uczelnie Warszawy i Krakowa.
I tak na przykład w Zakładzie Fotogrametrii Instytutu Ge
odezji AGH doc. Zbigniew Sitek prowadził kilka prac tego
typu, a obecnie zespół pod jego kierunkiem opracowuje
pełną inwentaryzację kościoła św. Pawła i Piotra w Kra
kowie, obiektu zabytkowego klasy O.
Nie jest to wiele, ale trzeba pamiętać o tym, że to do
piero początki rozwoju takich pracowni w Polsce.
Powszechnie przy tym występują braki w wyposażeniu
w ąprzęt, co jest przyczyną różnych trudności w pracy.
Specjalne liczne trudności wystąpiły w Wiśniczu ze wzglę
du na topografię terenu oraz sposób zabudowy wzgórza,
efektem którego są wielopłaszczyznowe elewacje zamku
i obwarowań. Zbyt małe odejścia od potężnej bryły zamku
i wysokich murów obronnych zmuszały do budowy pod
wyższonych stanowisk na kalenicach zabudowań towarzy
szących, a także na drzewach porastających zbocza wzgó
rza zamkowego.
Wobec trudności występujących przy przetwarzaniu zdjęć
wykonywanych naszą małą kamerką szerokokątną (f =
= 27 mm) na FTB, przystosowaliśmy głowicę małego prze
twornika Zeissa do wykonywania zdjęć w terenie. Ta sa
ma głowica służy potem do przetwarzania. Prace terenowe
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Prawe zdjęcie Stereogramu kaplicy i baszty z orłem wykonane
z podwyższonego Stanowdska na kordegardzie
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Plan kreskowy opracowany na podstawie Stereogramu kaplicy
i baszty z orłem

zostały bardzo ułatwione dzięki skonstruowaniu przez kol.
J. Galę seryjnego ładownika bezkasetowego na klisze przy
stosowanego do tej głowicy. Ostatnio udostępniono nam ka
mery Stereometryczne Zeissa, które jednak wymagały do
robienia urządzenia celowniczego, umożliwiającego dokład
ną orientację osi kamer względem ścian obiektu.
Być może, że istnienie trudności ma swoje dobre strony,
jak choćby to, że wymaga od całego zespołu dobrej znajo
mości tak samej metody, jak posiadanego sprzętu, zmusza
również do wykazania pomysłowości itp. Jeśli jednakże
chcemy masowego stosowania tej metody, to oczywiście ko
nieczny jest sprzęt dostosowany do masowej, szybkiej i ta
niej produkcji, konieczne jest opracowanie jednolitych me
tod postępowania, procesu technologicznego, wydanie in
strukcji roboczych itp. A tego wszystkiego jeszcze u nas
nie ma, możemy się co najwyżej wzorować na innych, na
Redaktor Przeglądu Geodezyjnego z pracownikami MPG
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przykład na Czechosłowacji, która ma własne instrukcje
robocze. Dlatego też, aby doprowadzić w Polsce do maso
wego stosowania metod fotogrametrycznych, trzeba jeszcze
wiele starań, wysiłku i pracy.
Wszystkie podane wyżej cztery wypowiedzi były bardzo
interesujące dla każdego geodety. Dotyczyły przecież cało
ści spraw związanych z wprowadzeniem metod terrofotogrametrycznych do produkcji w przedsiębiorstwach geode
zyjnych. Na ich tle nasuwają się przy tym dwa następu
jące wnioski o charakterze cgólnym:
— pierwszy, że metodami terrofoto należałoby wykonać
inwentaryzację architektoniczną zabytków klasy O w ca
łej Polsce,

Mgr- inż. Tadeusz

— drugi, dotyczący konieczności rozbudowania pracowni
terrofoto również na północy kraju i odpowiedniego ich wy
posażenia.
W chwili obecnej najdalej na północ wysuniętym ośrod
kiem, w którym pracownie takie istnieją, jest Warszawa.
Transport sprzętu fotogrametrycznego z Warszawy do
Gdańska, Fromborka, a nawet Torunia jest dużym utrud
nieniem w pracy. Utworzenie pracowni fotogrametrycznej
w Gdańsku lub Toruniu wydaje się więc ze wszech miar
pożądane.
Rozmowy przeprowadził:
Stanisław Janusz Tymowski

bychaWSKi

Warszawa

III Dni Geedezji i Kartografii w Poznaniu
Podczas XL Międzynarodowych Targów Poznańskich geo
deci z Poznańskiego Oddziału Wojewódzkiego SGP zorga
nizowali w dniach 17—19 czerwca 1971 r. imprezę pod nazwą
„III Dni Geodezji i Kartografii”, na którą złożyły się: kon
ferencja informacyjna z udziałem kilku firm zagranicznych
uczestniczących w XL MTP, pokaz dalmierza elektrooptycznego GEODIMETR models 8 oraz wystawa i giełda
pomysłów racjonalizatorskich.
Konferencję w pierwszym dniu otworzył przewodniczą
cy Oddziału Wojewódzkiego SGP w Poznaniu mgr inż. Wł.
Chełmiński. Następnie zebrani wysłuchali dw'óch refera
tów: „Geodezja i Kartografia oraz dziedziny pokrewne na
XL MTP” — mgra inż. Tadeusza Bychawskiego oraz „Geodimetr laserowy model 8” — Ragnara Scholdstroma, przed
stawiciela firmy Actiebolaget Gasaccumulator, SztokholmLindigo, Szwecja. Tegoż dnia odbyło się otwarcie wystawy
i giełdy projektów racjonalizatorskich. Po południu tegoż
dnia uczestnicy narady zwiedzali ekspozycję XL MTP.
W drugim dniu obrad wygłoszono 8 referatów:
— Novze instrumenty geodezyjne — Andras Tarcsafalvi —
przedstawiciel firmy Magyar Optikai Miivek, Budapeszt,
Węgry.
— Zdalne pomiary deformacji obiektów stacjonarnych
niwelatorem hydrostatycznym — doc. dr hab. inż. Józef Wę
dzony z Instytutu Geodezji AGH w Krakowie.
— Tranzystorowy wykrywacz instalacji podziemnych typ
LR-I — mgr inż. Jerzy Rodzynkiewicz z Instytutu Geode
zji AGH w Krakowie.
— Zastosowanie dalmierzy produkcji polskiej w pracach
geodezyjnych — mgr inż. Zofia Majdanowa z Instytutu Ge
odezji i Kartografii w Warszawie.
— Przegląd prac naukowych i wdrożeniowych Zakładu
Geodezji Gospodarczej IGiK, mających na celu zaspokoje
nie potrzeb przemysłu — mgr inż. Stefania Pachelska z In
stytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.
— Budowa i działanie tachimetrów elektronicznych SM-Il
i Reg Elta 14 — inż. Karlheinz Vogel — przedstawiciel fir
my Opton z Oberkochen, NRF.
— Automat KART-2 — mgr inż. Witold Gedymin z In
stytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.
— Zawieszenie do przymiarów drutowych i wstęgowych
stosowanych do pomiarów długościowych — mgr inż. Jan
Magdziorz z Katedry Geodezji Politechniki Śląskiej w Gli
wicach.
Drugiego dnia obrad po południu p. R. Scholdstrom de
monstrował działanie elektrooptycznego dalmierza lasero
wego Geodimetr model 8 na stokach cytadeli poznańskiej;
pomierzono odległości do trzech punktów miejskiej sieci ge
odezyjnej, wynoszące około 800 m i około 6000 m.
Trzeciego dnia obrad wygłoszono następujące referaty:
— Metody sporządzania i reprodukcji map Wielkoskalowych — mgr inż. Lech Brokman i mgr inż. Tomasz Macie
jewski — z Ministerstwa Rolnictwa.
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— Folie poliestrowe do określeń i reprodukcji w karto
grafii i w kreślarniach — Rolf Grünewald i Klaus Heinen
— przedstawiciele firmy Kalle z Wiesbaden, NRF.
— O mechanicznym projektowaniu działek — mgr inż.
Jan Kobylański i mgr inż. Jan Kiciński z Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Lublinie.
— Farby wodne do kolorowania mąp — Zbigniew Tu
rzański z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń Rol
nych w Opolu.
*
W wystawie pomysłów racjonalizatorskich wzięło udział
12 instytucji, które przedstawiły między innymi następujące
eksponaty:
1. WBGiUR w Lublinie — oprogramowanie komputera
ODRA 1013 do prac .scaleniowych, autorzy mgr inż. Jan
Kobylański i mgr inż. Jan Kiciński (była to ilustracja do
referatu wygłoszonego przez autorów w trzecim dniu kon
ferencji).
2. Ministerstwo Rolnictwa, Departament Urządzeń Rol
nych — lakiery zatrawiające do folii rysunkowych w kil
ku kolorach; refleksograwiura; warstwa dwuazowa; foto
skład i montaż opisów oraz sygnatur na mapach; urządze
nie kserograficzne SAWA 68.
3. Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie — przy
rząd rytowniczy — patent 55209; zerownik z napędem elek
trycznym — patent 54611; rylce rytownicze — wzór użyt
kowy 17478; przyrząd do ostrzenia rylców rytowniczych —
patent 53842; pochyłomierz nasadkowy — zgłoszenie paten
tu nr 139234; Szczelinomierz do pomiaru przemieszczeń
dwóch fragmentów budowli — patent 48889; podstawka skła
dana pod statyw geodezyjny wzór użytkowy 19658; przy
rząd do pomiaru zmian odległości — patent 53180; urzą
dzenie do wykonywania oprawy introligatorskiej przez kle
jenie grzbietów; wydawnictwa Instytutu Geodezji i Karto
grafii oraz Branżowego Ośrodka Informacji Technicznej
i Ekonomicznej; mapy kontaktów zagranicznych IGiK.
4. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne — nomo
gram do klasyfikacji materiałów przeznaczonych do foto
grafowania w zmniejszonej skali.
5. Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze —
składany znak ostrzegawczy używany przy pracach w te
renie; uchwyty i stojaki do tyczek.
6. Gdańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze —
przyrząd do pomiaru prostoliniowości osi główki szyny;
przyrząd do kreślenia warstwie; obudowa do wykrywacza
STU-2; przyrząd do określania współrzędnych i wysokości
punktów pod wodą.
7. Instytut Geodezji Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra
kowie: tranzystorowy wykrywacz urządzeń podziemnych
typ LR-I.
8. Politechnika Śląska. Katedra Geodezji i Ochrony Po
wierzchni: pionownik centryczny w przypadku stosowania

pionu optycznego do poligonizacji dołowej; przyrząd do
pomiaru wychyleń słupów; uniwersalny wskaźnik do po
miaru długości; przyrząd do pomiaru wielkości odkształceń
belek nośnych jezdni podsuwnicowych; tranzystorowy sy
gnalizator doziemiania pionu do pomiarów geodezyjnych
w szybach; ikonometr fotogrametryczny; magnesy kontak
towe do wykrywacza STU-2; korektor pomiaru głębokości
urządzeń podziemnych do wykrywacza STU-2; podstawka
do przyrządów mierniczych; przyrząd do pomiaru prze
mieszczeń punktów linii obserwacyjnych; zawiesie do geo
dezyjnych przymiarów długości, zwłaszcza drutowych; układ
suportów z bloczkiem.
9. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Miernicze Gospodarki
Komunalnej w Katowicach; suwmiarka kanałowa; mostek
termistorowy do pomiaru temperatury przymiaru geode
zyjnego; centrownik; przyrząd do wyznaczania środka głów
ki szyny.

bezprzykładnie szybkiemu rozwojowi takich dziedzin fizyki
jak elektronika i atomistyka, dzięki nie mniej szybkim po
stępom w dziedzinie chemii tworzyw wielkocząsteczkowych,
możemy i w.geodezji oraz w dziedzinach z nią związanych
odnotować nie jedną, lecz kilka nowości, o których podczas
II Dni Geodezji i Kartografii zorganizowanych w ubiegłym
roku nie można było jeszcze mówić.
Przed omówieniem ekspozycji na LX MPT należy w ogól
nych zarysach przedstawić najwybitniejsze kierunki rozwo
jowe geodezji, fotogrametrii i kartografii. Ten krótki prze
gląd opiera się na bardzo obfitym materiale firmowym,
zgromadzonym dzięki wysiłkom i pracy kolegów z Poznań
skiego Oddziału SGP i na informacjach zebranych i opra
cowanych przez Branżowy Ośrodek Informacji Technicznej
i Ekonomicznej w Instytucie Geodezji i Kartografii.
Kierunkami rozwojowymi, którym poświęca się najwię
cej uwagi, są:
— dalsze udoskonalenia w zakresie automatyzacji pomia
rów liniowych i kątowych ze szczególnym naciskiem na
automatyczną rejestrację wyników tych pomiarów w po
staci .nadającej się do dalszego przetworzenia w kompu
terach;
— wielostronne zastosowanie promieniowania spójnego
w zakresie ⅛idzialnym i niewidzialnym (promieniowanie
podczerwone), ,emitowanego przez lasery gazowe o małe i
mocy;
• — miniaturyzacja komputerów i arytmometrów elektro
nicznych dzięki budowie ich techniką obwodów scalonych
(jest to tak zwana „czwarta generacja” komputerów);
— dążność do integracji wyników pomiarów geodezyjnych
z informacjami z innych dziedzin. Celem tej integracji jest

Stoisko IGiK

10. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w
Opolu: farby wodne do kolorowania map.
11. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego w Bytomiu:
łata do pomiaru odkształceń jezdni podsuwnicowych; urzą
dzenie do pomiarów wysokościowych za pomocą niwelatora
hydrostatycznego.

Mgr inż. Tadeuiz Bychawski i mgr inż. Tadeusz Gaertig omawiają
przebieg „III Dni”

12. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w
Poznaniu: projektowanie działek według wartości metodą
analitycznego obliczania szerokości, sitodruk firmy SPS
z NRF; obciągarka do druku sitowego; mapy wykonane
techniką druku sitowego.
Organizatorzy wystawy zainstalowali stoisko z prospek
tami firm zagranicznych, których wyroby interesują geo
detów.

utworzenie tak zwanego „banku danych katastralnych", któ
ry mógłby szybko udzielić aktualnej informacji o wszyst
kich cechach technicznych, prawnych fi ekonomicznych do
wolnej nieruchomości. W związku z tym prowadzone są
liczne prace badawcze nad skonstruowaniem bardzo pojem
nej pamięci (o pojemności rzędu IO8 bitów) o dowolnym
dostępie;
— stosowanie Ortofotografii w fotogrametrii drobnoskalowej — chodzi o przetworzenie obrazu wykonanego przez
kamerę fotograficzną w rzucie środkowym na obraz w rzur
cie prostokątnym, co ma szczególne znaczenie w terenach
falistych, pagórkowatych i górzystych;
— wykonywanie zdjęć lotniczych dla bardzo dużej skali
(do 1 : 250) ze śmigłowca z dalszym analitycznym ich opra
cowaniem *);
— wykonywanie barwnych zdjęć lotniczych w celu uła
twienia ich interpretacji dla wielu różnych dziedzin jak:
geologia, rolnictwo z gleboznawstwem, leśnictwo, archeolo
gia, itp.;
— stosowanie kserografii jako metody reprodukcji małonakładowej. Niestety mimo wielu zalet tej metody jak pro
sta i szybka technologia, sucha i niedeformująca obróbka,
szersze wykorzystanie kserografii w geodezji i kartografii

Zdawałoby się, że nie można oczekiwać, aby w takiej
dziedzinie jak geodezja i kartografia nowe pomysły i kon
strukcje pojawiały się co rok. Tak jednak nie jest, dzięki

■) O polskich osiągnięciach w tym zakresie i przyznaniu ze-poIowi nagrody w XII Konkursie „Mistrz Techniki — Warszawa 1970’
pisaliśmy w nr 7/1970/PG (Red.).
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jest ograniczone ze względu na mały format otrzymywa
nych reprodukcji (maksymalnie około 30 × 40 cm).

*
O teodolitach z automatyczną rejestracją wyników mówili
podczas III Dni Geodezji i Kartografii Andras Tarcsafalvi —
przedstawiciel Węgierskich Zakładów Optycznych MOM —
Budapeszt i Karlheinz Vogel — przedstawiciel firmy Opton,
Oberkochen, NRF. Oba te instrumenty rejestrują automa
tyczne odczyty z obu. kół i nastawiony przez obserwatora
symbol 8-cyfrowy — może nim być na przykład numer
punktu i jego charakterystyka w postaci perforacji na
taśmie dalekopisowej, którą można wprowadzić do kompu
tera. Natomiast wszystkie pozostałe czynności jak centro
wanie i poziomowanie instrumentu oraz naprowadzenie
lunety na cel wykonuje obserwator. Jest też w tej dziedzi
nie polski wynalazek, którego współautorami jest kilku
młodych naukowców z Katedry Geodezji Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Ursynowie pod Warszawą.
Tym rewelacyjnym wynalazkiem jest teodolit mierzący
automatycznie kąty poziome i rejestrujący wyniki pomiaru.
Na walcowej powierzchni kręgu tego teodolitu znajduje się
napylona warstwa magnetyczna (podobnie jak na taśmie
magnetofonowej), na której naniesiono podział kątowy w
postaci impulsów magnetycznych. Luneta teodolitu ma na
końcu okularowym tak zwane oko elektryczne (uczulone
na promieniowanie podczerwone).
Cele są sygnalizowane przez nadajniki promieniowania
podczerwonego. Mały silnik elektryczny (w modelu użyli
silnika od wycieraczki samochodowej) obraca lunetę wo
kół horyzontu z szybkością 10 obrotów ,na minutę. Z chwi
lą gdy na fotokomórkę oka elektrycznego padnie impuls
od nadajnika znajdującego się na jednym ramieniu kąta,
zostaje włączona głowica odczytowa licząca impulsy ma
gnetyczne na kręgu do chwili, gdy następny impuls z oka
elektrycznego da jej sygnał przesłania zliczonych impulsów
do dalszej części instrumentu, którą może być perforator
taśmy dalekopisowej lub drukarka wierszowa. W ciągu
trzech minut instrument wykonuje serię złożoną z 30 po
miarów. Obliczenie wartości średnich następuje automa
tycznie. Zbudowano model tego instrumentu i przy próbach
uzyskano błąd pomaru m = ± 1,5'. Autorzy pracują nadal
nad udoskonaleniem konstrukcji ulepszonego modelu średni
błąd m = ±10.
Wynalazek został opatentowany.
*
O zastosowaniu lasera gazowego w dalmierzu elektroOptycznym mówił podczas III Dni Geodezji i Kartografii
Ragnar Scholdstrom — przedstawiciel firmy Actiebolaget
Gasacumulator AGA, Sztokholm — Lindigo, Szwecja.
O użyciu lasera jako instrumentu do tyczenia linii prostych
o zadanym kierunku i nachyleniu pisze też wspomniany
już inż. Andras Tarcsafalvi z firmy MOM-Budapeszt.
Wiązkę spójnego promieniowania laserowego cechuje bar
dzo małe rozproszenie, które za pomocą odpowiedniego
układu optycznego można doprowadzić do kilkunastu se
kund kątowych. Jeżeli promieniowanie jest widoczne, to
taką wiązkę widać jako czerwoną linię świetlną o grubości
kilku milimetrów. W tej linii można ustawić dowolną liczbę
punktów, mając tarcze celownicze z otworami o średnicy
równej grubości wiązki świetlnej. Nie trzeba więc — jak
przy tyczeniu linii tyczkami — sygnalizować rękami, w któ
rą stronę należy tyczkę przesunąć. Całą pracę może wyko
nywać jeden człowiek, który najpierw ustawia laser i orien
tuje wiązkę świetlną według sygnału na końcu tyczonej li
nii według zadanego kierunku i nachylenia, a ,następnie
ustawia kolejno tarcze celownicze tak, aby wiązka światła
przeszła przez otworek w tarczy. W prospektach firmy Kern,
Aarau, Szwajcaria znajduje się opis teodolitu laserowego
DKM 2-A, służącego między innymi do tyczenia prostych
za pomocą wiązki czerwonego światła laserowego. Zastoso
wanie tego sposobu tyczenia jest bardzo różnorodne; można

tak pionować szyby kopalniane, sprawdzać tory dźwigów
górniczych, prowadzić tarcze przy wierceniu tuneli, traso
wać rurociągi i inne przewody, osie ulic i linii kolejowych,
sterować pracą maszyn do podbijania torów kolejowych,
tyczyć wysokie kominy i maszty, fundamenty maszyn itp.

*
Kilka lat temu można było oglądać na targach"pierwsze
modele małych elektronicznych maszyn liczących, opraco
wanych przez liczne firmy pod różnymi nazwami jak: kal
kulatory elektroniczne, komputery stołowe, arytmometry
elektroniczne, Subkomputery itp. Małe te urządzenia (nie
większe od maszyny do pisania) przedstawiały cały szereg
konstrukcji od najprostszej, odpowiadającej Czterodzialaniowemu arytmometrowi mechanicznemu, do bardziej roz
winiętych, mających pamięć o wielkiej pojemności, większy
wybór klawiszów funkcyjnych, a nawet mogących wyko
nać obliczenia według wprowadzonego programu. Wspólny
mi cechami tych wszystkich maszyn są: wprowadzenie da
nych za pomocą dziesięciu klawiszów cyfrowych, sterowa
nie klawiszami funkcyjnymi, szybka i zupełnie cicha praca,
wydawanie wyników drukiem na taśmie papierowej lub w
postaci liczb przekazywanych przez różnego rodzaju lampy
liczbowe. Geodeci bardzo prędko ocenili dużą przydatność
tych małych, łatwych w obsłudze i względnie tanich kom
puterów. W warunkach rozproszenia prac geodezyjnych w
terenie komputery te zastępują korzystnie arytmometry me
chaniczne dając znaczny zysk na czasie wykonywania obli
czeń, a w przypadku, gdy ich praca jest programowana, jak
na przykład w komputerach Serii Programma, włoskiej fir
my Olivetti lub w amerykańskiej maszynie firmy Hewlett-Packard, możliwe jest wykonanie na bieżąco wszystkich
obliczeń i wyrównań wyników pomiarów przed zejściem
geodety z terenu.
Wśród ofert na obecnych targach znajdują się pierwsze
egzemplarze zminiaturyzowanych odmian komputerów. Ze
względu na ich wymiary i ciężar nadano im nazwę mini
komputerów kieszonkowych, gdyż rzeczywiście można je
umieścić w teczce lub wprost w kieszeni ubrania tak, że
mogą one towarzyszyć geodecie w terenie. Tak zwartą kon
strukcję uzyskano dzięki zastosowaniu techniki obwodów
scalonych, a uniezależnienie od zasilania sieciowego — przez
użycie lekkich i pojemnych akumulatorów kadmowo-niklowych. Obecnie są to tylko odpowiedniki Czterodzialaniowych
arytmometrów mechanicznych, lecz w bardzo krótkim cza
sie ukażą się niewątpliwie bardziej rozwinięte odmiany
tych komputerów. Na tegorocznych targach te miniaturowe
komputery oferowały firmy: FACIT — Szwecja, typ FA
CIT 115; IZOT-IMPEX — Bułgaria, typ ELKA; koncern
Mitsubishi — Japonia; firma SHARP COMPET — mały
komputer o wymiarach 12 × 8 × 3 cm i SEMIRA — Fran
cja, typ EXA 210.
*
Urządzenia do Ortofotografii wyrabiają obecnie duże fir
my: OPTON — Oberkochen, NRF, która na obecnych tar
gach nie wystawiła swego urządzenia pod nazwą ORTHOPROJEKTOR GZ; NISTRI — Roma, Włochy, która nie
brała udziału w tegorocznych targach, ale nadesłała pro
spekty, wśród nich — urządzenia do Ortofotografii o sym
bolu OP/C. Oba urządzenia pracują w zestawie ze stereografami i komputerami. Przetwarzanie modelu stereoskopo
wego na zdjęcie Ortofotograficzne odbywa się półautoma
tycznie — obserwator musi obrotami pedału utrzymać stale
znaczek mierzący na powierzchni Stereomodelu — pasmami
o regulowanej szerokości do 4 mm. Zdjęcia Ortofotoskopowe
są w jednolitej, nastawionej uprzednio skali i mogą być
wykonane jako negatywy lub pozytywy czarno-białe lub
kolorowe. Zdjęcia te, uzupełnione warstwicami opisanymi
i ewentualnie znakami kartograficznymi, po odpowiednim
zmontowaniu, tworzą fotomapę o wielkim bogactwie infor
macji. Fotomapa zastępuje coraz częściej klasyczną mapę
topograficzną wykonaną metodą rysunku kreskowego.

— Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
jest Obowiqzkiem każdego geodety
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FABIAN GRZYBOWSKI
Łódź

Narada na temat informacji techniczno-ekonomicznej w gecodezji
Dnia 4 czerwca 1971 r., w Domu Technika w Łodzi, od
była się ogólnokrajowa narada na temat „Informacja pier
wotna i zwrotna”, przygotowana przez Zarząd Oddziału
SGP w Łodzi, na zlecenie Zarządu Głównego Stowarzysze
nia Geodetów Polskich.
Szybki rozwój nauki i techniki stwarza coraz większe
zapotrzebowanie na informację naukowo-techniczną i eko
nomiczną. Różne są kierunki rozwoju informacji i różne
na ten temat poglądy zarówno użytkowników, jak i kie
rownictwa jednostek geodezyjnych. Na ogół znaczenie i po
trzeba informacji w geodezji jest doceniana, ale w wielu
przypadkach brak jest właściwie opracowanych metod pra
cy ZOITE i brak współpracy tych ośrodków w zakresie wy
miany informacji i doświadczeń.
Propagowanie pracy ośrodków, ich łączność z szeroką rze
szą geodetów, zwłaszcza zatrudnionych w terenie, oraz sto
sunek do pracy tych ośrodków nie zawsze jest właściwy
w niektórych zakładach pracy.
Narosło wiele spraw hamujących rozwój informacji i jej
praktyczne wykorzystanie. Stowarzyszenie Geodetów Pol
skich jak i Branżowy Ośrodek Informacji IGiK przywiązują
do tego zagadnienia dużą wagę i poszukują rozwiązań tych
problemów przez organizowanie narad, dążąc do stworze
nia właściwego klimatu i ujednolicenia metod pracy ośrod
ków. W tym celu zorganizowano do tej pory trzy narady:
— w 1966 r. — odnośnie do popularyzowania organizacji
i systemów informacji na tle planów postępu technicznego
i warunków pracy w geodezji;
— w 1967 r. — na temat metod działalności informacyj
nej w geodezji, ze szczególnym uwzględnieniem roli i za
dań kół zakładowych SGP na tym odcinku;
— w 1969 r. — na temat rozwoju informacji w geodezji
w dziedzinie ekonomiki i organizacji pracy.
Tematyka obecnej, czwartej z kolei narady obejmowała
„informację pierwotną i zwrotną”.
Opracowano następujące referaty:
1. Metody informacji technicznej i ekonomicznej w przed
siębiorstwach geodezyjnych — mgr inż. Tadeusz Bychawski, mgr inż. Alicja Łuczyńska.
2. Problemy informacji o informacji naukowo-technicznej
na przykładzie regionu łódzkiego — doc. dr hab. Jadwiga
Siniarska-Czaplicka.
Obydwa referaty Zbroszurowane w jedną całość przesłano
uczestnikom narady w terminie wcześniejszym.
Na naradę przygotowano wystawę tematyczną ze stoiska
mi Branżowego Ośrodka Informacji IGiK i Ośrodka Infor
macji OW-NOT w Łodzi, w starannej oprawie plastycznej.
Narada wzbudziła duże zainteresowanie tak w środowi
sku geodezyjnym, jak i poza nim. Wzięło w niej udział
72 osoby z 38 instytucji i przedsiębiorstw.
Rys. 1. Prezydium obrad. Od lewej: Fabian Grzybowski, Kazi
mierz Rżewski, Stanislaw Kluska i Jerzy Najdyhor

Narada, której przewodniczył inż. Stanisław Kluska, prze
biegała bardzo sprawnie, a żywa i rzeczowa dyskusja do
tyczyła ściśle określonego tematu i była przyjmowana
z wielkim zainteresowaniem przez uczestników. Referenci
uzupełnili zagadnienia omówione w uprzednio doręczonych
referatach.
Mgr inż. A. Łuczyńska przedstawiła formy obsługi infor
macyjnej kierownictwa, nadzoru technicznego, administra
cji i kameralnych pracowników technicznych oraz specjalne
metody informacji dla pracowników polowych; omówiła
właściwy zestaw księgozbiorów w bibliotekach zakładowych
i sposób udostępniania ich szerokiemu gronu pracowników;
podała stosowane formy rozpowszechniania informacji jak:
porady fachowe, odczyty, filmy, pokazy, wystawy i wy
cieczki techniczne oraz dostosowanie tych form do stopnia
przygotowania słuchaczy; zwróciła uwagę na duże korzyści
płynące ze współpracy i wymiany doświadczeń między po
szczególnymi ośrodkami informacji.

Doc. dr J. Siniarska-Czaplicka — omówiła problemy po
ziomego przepływu informacji, demonstrowała rozwój pracy
ośrodka na wykresach i liczbach oraz zapoznała zebranych
z głównym kierunkiem działania ośrodka, którym jest tak
zwana „informacja o informacji”, ilustrując swoją wypo
wiedź pomocami bogato reprezentowanymi na przygotowa
nej wystawie; przedstawiła również organizację ośrodków
informacji NOT, kierunki i metody ich działania z uwzględ
nieniem międzybranżowej współpracy poszczególnych ośrod
ków informacji regionu łódzkiego.
Dyskutanci omawiali zagadnienia dotyczące organizacji
metod pracy, przeszkody hamujące pracę ośrodków, zgła
szając jednocześnie szereg konstruktywnych wniosków.
Inż. Kazimierz Rżewski — przewodniczący Głównej Ko
misji Informacji Techniczno-Ekonomicznej i Bibliotek SGP,
omówił uchwałę nr 35 Rady Ministrów (Mon. Pol. nr 14
z 11 marca 1971 r.), w sprawie rozwoju informacji nauko
wo-technicznej i ekonomicznej oraz zgłosił następujące po
stulaty pod adresem ZG SGP:
1. Celem zwiększenia zaangażowania społecznego należy
aktywistom SGP, którzy szczególnie przyczyniają się do
rozwijania działalności biblioteczno-informacyjnej, przyzna
wać nagrody i wyróżnienia.
2. Dla ujednolicenia planów i realizacji programu działal
ności w zakresie wydawnictw, bibliotek i informacji — za
rządy oddziałów SGP powinny te sprawy powierzyć jedne
mu z członków zarządu.
Rys. 2. Dom Technika w Łodzi. Narada „Informacja pierwotna
i zwrotna”. Przemawia oddany działacz INTE kol. K. Rżewski
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3. Zarządy oddziałów powinny wytypować jednego z de
legatów, który na zjazdach delegatów SGP będzie przedsta
wiał rozwój i potrzeby swego regionu w zakresie informa
cji techniczno-ekonomicznej.
4. Wnioski i postulaty zgłoszone na obecnej naradzie po
winny ukazać się w formie tez i powinny być przesłane do
instytucji i przedsiębiorstw geodezyjnych.
5. Następną ogólnokrajową naradę należy zorganizować
w 1973 roku, poświęcając ją ocenie stanu zaspokojenia po
trzeb branży geodezyjnej w wydawnictwa literatury facho
wej, wytyczenia dalszego rozwoju piśmiennictwa i wydaw
nictw geodezyjnych oraz rozwoju działalności bibliotecznej.
Następnie inż. K. Rżewski przedstawił zadania i formy
pracy Branżowego Ośrodka Informacji IGiK, który nadal
powinien rozwijać informację branżową o kierunkach nau
kowo-badawczych i zaspokajać potrzeby instytucji i przed
siębiorstw geodezyjnych w tym zakresie.
Mgr inż. Tadeusz Bychawski — Branżowy Ośrodek Infor
macji IGiK — uzupełnił referat BOITE — mówiąc o po
trzebie współpracy zakładowych ośrodków różnych resor
tów z branżowym ośrodkiem IGiK oraz o wykorzystaniu
metod i osiągnięć poszczególnych jednostek geodezyjnych;
omówił rozwój międzynarodowej współpracy w geodezji
oraz zadania specjalnej komisji powołanej do spraw mię
dzynarodowej informacji naukowo-technicznej.

Inż. Marian Kowalczyk — Wrocławskie OPM — poinfor
mował o działalności wrocławskiego ośrodka informacji
techniczno-ekonomicznej; podkreślił, że obsada ośrodka jest
jednoosobowa i ZOITE nie może rozwijać się prawidłowo
z uwagi na to, że ten pracownik obciążony jest szeregiem
innych czynności, nie związanych z zakresem prac ośrodka
i na właściwą informację niewiele pozostaje mu czasu.
W innych krajach (według publikacji CIINTE z 1969 r.)
jeden pracownik informacji obsługuje średnio 10—25 pra
cowników inżynieryjno-technicznych. Pracownik ZOITE
Wrocławskiego OPM nie może obsłużyć dobrze załogi liczą
cej blisko 400 osób, w tym około 150 pracowników inżynie
ryjno-technicznych. Inż. Μ. Kowalczyk wysuwa wniosek,
żeby w programie okresowych szkoleń organizowanych
przez SGP dla dyrektorów i naczelnych inżynierów znala
zło się między innymi zagadnienie dotyczące informacji
technicznej. Może to wpłynąć na większe zainteresowanie
i zrozumienie pracy ośrodka, a pośrednio na poprawę sy
tuacji ZOITE w zakładzie tak pod względem obsady, jak
i przydzielanych zadań.
Ośrodek w swej działalności napotyka również na trud
ności w otrzymaniu dostatecznych ilości instrukcji technicz
nych i katalogów norm pracy, stanowiących konieczną po
moc w pracy każdego geodety. Nakłady tych wydawnictw
powinny obejmować pewne rezerwy tak dla nowo zatrud
nionych osób, jak i wycofanie zużytych egzemplarzy.
Dla zapewnienia pełniejszej informacji zakładom geode
zyjnym, zwłaszcza małym, które nie mogą sobie pozwolić
na posiadanie etatowego pracownika z dziedziny informa
cji, a których potrzeby są doraźne, mówca postuluje utwo
rzenie przy OWT NOT branżowych lub wielobranżowych
międzyzakładowych ośrodków informacji techniczno-eko
Rys. 3.

410

Fragment sali obrad. Zasłuchani Uczestlnicy

nomicznej dla obsłużenia potrzeb branży geodezyjnej w
określonym regionie.
Inż. Μ. Kowalczyk pozytywnie ocenił wydawnictwo IGiK
w zakresie informacji. Informator BOITE jest chętnie czy
tany przez pracowników przedsiębiorstwa.
Mgr inż. Jerzy Binkiewicz — Wojewódzkie Przedsiębior
stwo Gospodarki Komunalnej — Warszawa — omówił
ZOITE, w którym pracuje jako również przeładowany wie
loma czynnościami nie związanymi z informacją; zaznajo
mił zebranych z pracą ośrodka, sposobem katalogowania
zbiorów literatury technicznej i udostępniania jej pracow
nikom; zaznaczył, że karty dokumentacyjne otrzymywane
na zamówienie z CIINTE zgodnie z klasyfikacją dziesiętną
przysyłane są w dużej ilości, i nie zawsze dotyczą tema
tyki geodezyjnej, a przeto są mało przydatne; podkreślił
potrzebę bliższej współpracy z BOITE jako ośrodkiem wio
dącym.

Doc. dr inż. Stefan Przewłocki — Instytut Inżynierii Ko
munalnej Politechniki Łódzkiej — wyraził opinię, że obec
nie informacja o informacji i sama informacja są zorgani
zowane w sposób zbyt trudny i niedostępny dla przeciętne
go użytkownika. Z bibliotek i informacji NOT korzystają
przeważnie studenci i uczniowie szkół technicznych, a prze
cież informacja powinna być przede wszystkim dla inży
nierów i techników, zwłaszcza tych, którzy ukończyli szkoły
kilka lub kilkanaście lat temu i którzy powinni swoje wia
domości uzupełniać nowościami technicznymi. Ale tych
z kolei mało interesuje ten problem, ponieważ podwyższa
nie kwalifikacji nie jest związane z powiększaniem się wy
nagrodzenia, względnie z uzyskaniem wyższego stanowiska.
Zamiast wielu ośrodków informacji dr S. Przewłocki za
proponował utworzenie jednego branżowego ośrodka, który
udzielałby wszelkich informacji technicznych i ekonomicz
nych w krótkim czasie na zgłoszone zapotrzebowanie tele
foniczne lub pisemne.
Doc. dr Jadwiga Siniarska-Czaplicka — Instytut Kultury
Materialnej PAN — zwróciła uwagę na fakt, że, aby dzia
łalność informacyjna spełniała stawiane jej wymogi po
winna być w prawidłowy sposób zorganizowana i co jest
bardzo ważne powinna być prowadzona przez personel
o wysokich kwalifikacjach specjalnie do tego rodzaju pra
cy przygotowany.
Ważną sprawą informacji jest właściwe kompletowanie
zbiorów literatury technicznej, a zwłaszcza roczników cza
sopism branżowych. Dr J. Siniarska-Czaplicka popiera zor
ganizowanie specjalistycznych ośrodków informacji przy
OW NOT, które potrafią szybko dostarczyć informacji dla
użytkowników.
Mgr inż. Stefania Kubiak — Warszawskie Przedsiębior
stwo Geodezyjne — poinformowała, że ZOITE zatrudnia
w WPG kierownika i bibliotekarza, którzy poświęcają swój
czas wyłącznie na wykonanie prac związanych z informacją.
Ośrodek wydaje komunikaty informacyjne, opracowuje spe
cjalne ankiety dla zorientowania się, jaka tematyka intere
suje pracowników przedsiębiorstwa itp. Uważa, że w ra
mach odbywanego stażu pracy należy obowiązkowo zazna
jamiać stażystów z pracą w ZOITE.
Rys. 4. Uczestnicy obrad przeglądają eksponaty wystawy „Infor
macja o informacji”
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Mgr inż. Roman Włodarczyk — Biuro Techniki GUGiK
podkreślił, że informacja powinna być adresowana i trafiać
bezpośrednio do tych, którzy decydują o wprowadzaniu no
wych technologii, a więc do naczelnego inżyniera, czy głów
nego technologa. Poza tym informacja o nowych zastoso
waniach powinna posiadać również uzasadnienie ekono
miczne.
Zastosowane już nowości w zakładach geodezyjnych po
winny być natychmiast przekazywane innym przedsiębior
stwom z podaniem efektów i ewentualnych trudności wy
stępujących w czasie wdrażania.

Inż. Nikodem Konieczyhski — Poznańskie OPM — poin
formował o organizowanej konferencji specjalistycznej
„III Dni Geodezji i Kartografii na 40 MTP” i o przygoto
waniu wystawy-giełdy projektów wynalazczych z dziedzi
ny geodezji i kartografii oraz literatury firmowej. Wysta
wy takie przyczynią się niewątpliwie do rozpowszechnienia
projektów racjonalizatorskich.
Mgr inż. Józef Zgierski — Departament Urządzeń Rolnych
Ministerstwo Rolnictwa — przedstawił formy informacji
stosowanej w resorcie rolnictwa; wydawanie biuletynu in
formacyjnego w nakładzie 1000 egzemplarzy, przekazywa
nego do powiatowych i wojewódzkich biur geodezji i urzą
dzeń rolnych, a także do instytucji z rolnictwem związa
nych; bieżącą informację przekazywaną na odprawach ro
boczych. Podkreślił, że informator wydawany przez BOITE
jest dobrze opracowany, należałoby w nim jednak podawać
również projekty racjonalizatorskie, mające zastosowanie
w geodezji.

Inż. Fabian Grzybowski — Oddział SGP w Łodzi — omó
wił działalność społecznego ośrodka informacji techniczno-ekonomicznej przy Oddziale SGP w czasie jego 4-letniego
istnienia. Ośrodek ten spełniał pozytywną rolę dla społecz
ności geodezyjnej, udzielając informacji w zakresie wyna
lazczości, postępu technicznego, szkolenia, literatury facho
wej, zagadnień naukowo-technicznych, stosowania cenni
ków geodezyjnych i zasad kosztorysowania. Trzyosobowy
zespół specjalistów pełnił dyżury dwa razy w miesiącu w
określonych godzinach. Zgłaszających się po informację by
ło bardzo wielu.
Po powstaniu branżowego klubu TiR zakładowych ośrod
ków informacji, ośrodek ten rozwiązano. Ponieważ jednak
obecny stan w zakresie informacji nie jest zadowalający,
zarząd oddziału rozważa możliwość reaktywowania dawne
go ośrodka.
Przedstawiając rolę i zadania ZOITE w przedsiębiorstwie
geodezyjnym inż. F. Grzybowski podkreślił, że przydziela
nie pracownikowi ośrodka dodatkowych czynności nie zwią
zanych z informacją, przeciąża go pracą, rozprasza w róż
nych zagadnieniach i powoduje brak możliwości koncentra
cji wysiłków związanych z informacją, co ujemnie wpływa
na efekty pracy, a podstawowa funkcja ośrodka jest ogra
niczona i traci swoje znaczenie w zakładzie.

Inż. Krzysztof Cisek — Rzeszowskie OPM — wypowie
dział się za utworzeniem branżowego ośrodka informacji
błyskawicznej oraz za podniesieniem rangi ZOITE przez od
powiednie i właściwe ich ustawienie.
Mgr inż. Jerzy Najdyhor — Łódzkie OPM — podkreślił,
że obecnie informacja przebywa zbyt powoli drogę z BOITE
do ośrodków zakładowych i odwrotnie. Stosowane są prze
starzałe metody łączności między tymi ośrodkami, co unie
możliwia szybkie dotarcie informacji do użytkownika, i w
celu usprawnienia proponował zainstalowanie w BOITE
dalekopisu podłączonego do sieci teleksowej. Wówczas otrzy
ma się bardzo szybką łączność z ośrodkami i zapewnienie
szybkiej informacji pierwotnej i zwrotnej. Trzeba jednak,
żeby informacja drogą teleksową była prosta i znormalizo
wana, żeby ci, co przekazują i korzystają z niej mieli uła
twiony sposób opracowania niezbędnych informacji o da
nym zagadnieniu. Sterowanie opracowaniem informacji
i jej przekazywaniem leży w gestii BOITE. Poza tym
BOITE, drogą teleksową może mieć łączność również
z ośrodkami geodezyjnymi innych krajów, z którymi utrzy
muje kontakty.
Mgr inż. Lech Brokman — Departament Urządzeń Rol
nych Ministerstwa Rolnictwa. Celem otrzymania informacji
szybkiej, bezpośredniej i specjalistycznej, proponuje powo
łanie zespołów poradnictwa fachowego przy sekcjach SGP,
które udzielałyby informacji w zakresie stosowanych pro
cesów technologicznych, urządzeń i materiałów, organizacji
pracowni i stanowisk pracy. Proponuje również, ażeby kur
sy i szkolenia zawodowe, które przekazują informację w
sposób bezpośredni i żywy, prowadzone były branżowo,
a nie w resortach, wówczas znacznie szybciej i bardziej ak
tywnie mogłaby ta informacja trafić do zainteresowanych
i być wprowadzana w życie.

Przewodniczący narady, inż. Stanisław Kluska, podsumo
wując dyskusję zaproponował, żeby wnioski i postulaty
zgłoszone przez dyskutantów, po odpowiednim opracowaniu
zostały przez ZG SGP wydrukowane i rozesłane zaintereso
wanym instytucjom i przedsiębiorstwom geodezyjnym.

Po zakończeniu narady uczestnicy zwiedzili wystawę te
matyczną „Informacja w informacji”, żywo interesując się
jej eksponatami, a nasttępnie bibliotekę i ośrodek informa
cji OW NOT.
Narada była pożyteczna i osiągnęła zamierzony cel. Spot
kanie pracowników informacji techniczno-ekonomicznej
z całego kraju pozwoliło na wzajemną i bezpośrednią wy
mianę doświadczeń oraz konfrontację metod pracy.
Dyskusja dała bogate materiały do opracowania wniosków
i postulatów pod adresem administracji i naszego Stowa
rzyszenia oraz konkretne propozycje poprawy działalności
ośrodków informacji, ich stanu organizacyjnego, ulepszenia
metod pracy oraz dalszego pełniejszego wykorzystania in
formacji techniczno-ekonomicznej dla dobra geodezji i kar
tografii w Polsce.

Odznaczenia na VI Konaresie Techników Polskich w Poznaniu
W pierwszym dniu obrad Kongresu odbyła się de
koracja 200 zasłużonych inżynierów i techników wy
sokimi odznaczeniami państwowymi. Między nimi
znaleźli się także odznaczeni geodeci:

nego SGP, przewodniczący Głównej Komisji Re
gulaminowej SGP,
— doc. dr inż. Zbigniew Skąpski — wieloletni prze
wodniczący Zarządu Oddziału SGP w Krakowie,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA
POLSKI

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

— płk dr inż. Stanisław Pachuta — przewodniczący
Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
— mgr inż. Roman Cichosz — członek Zarządu Głów

— mgr inż. Zenon Rozwałka — przewodniczący Za
rządu Oddziału SGP w Lublinie.
Serdecznie gratulujemy
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Mgr inż. LECH BROKMAN
Warszawa

Powiatowe składnice dokumentów geodezyjnych i kartograficznych
w służbie informatyki
W obecnym okresie intensyfikacji produkcji rolnej wzra
sta zapotrzebowanie służb inżynierskich na dokumentację
mapową, dostosowaną do potrzeb projektowych. Zagadnie
nie dotyczy map wykonywanych w różnych skalach (głów
nie 1:500 do 1 : 10 000), charakteryzujących się określoną
dokładnością, szczegółowością i kartometrycznością. Odbior
cami tych map są najczęściej służby inżynierskie architek
tury i urbanistyki, melioracji, elektryfikacji, zaopatrzenia
rolnictwa i wsi w wodę i inne. Tematyka map ogranicza
się najczęściej do map inwentaryzacyjnych, ale też coraz
częściej konieczne stają się opracowania tematyczne dające
syntezę zjawisk występujących także na terenach, na któ
rych prowadzona jest produkcja rolnicza, jak na przykład
mapy glebowo-rolnicze.
Potrzeby kartograficzne ograniczają się do:
— map wykonywanych na foliach tworzyw sztucznych w
postaci lewo- i prawoczytelnych diapozytywów,
— plansz kreślarskich z naniesioną treścią sytuacyjną,
— map sporządzanych na papierze,
— map zbiorczych obejmujących swoim zasięgiem ca
ły obszar podlegający projektowaniu, niekiedy będą to ma
py tras,
— map generalizowanych, wykonanych w skalach drob
niejszych niż oryginał zawierających jedynie określoną
treść,
— wyrysów z określonych części danej mapy.
Równocześnie powstaje konieczność dostarczania danych
opisowych informujących o danym terenie w postaci:
— wykazów współrzędnych punktów geodezyjnych,
— szkiców osnowy geodezyjnej,
— opisów topograficznych punktów geodezyjnych wystę
pujących na danym terenie,
— szkiców pomiarowych i dzienników pomiarowych,
— rejestrów gruntów, aneksów i innych dokumentów.
Materiały kartograficzne i opisowe zgromadzone są w
składnicach, zwykle w postaci oryginałów i matryc. Zgod
nie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, materiały
te nie mogą być wypożyczane poszczególnym użytkowni
kom. Posiadają oni jednak pełne i uzasadnione prawo do
wykorzystania istniejących materiałów do prowadzonych
przez siebie prac projektowych. Powstaje problem zmody
fikowania systemu organizacyjnego składnic geodezyjnych
w sposób, który pozwoliłby na szybkie i operatywne za
spokajanie potrzeb licznych użytkowników map i materia
łów opisowych.
Współczesna rola składnicy znacznie wybiega poza czyn
ność gromadzenia i przechowywania dokumentów, a doty
czy głównie szybkiego powielania i udostępniania danych
informacyjnych i map. Postęp techniczny w zakresie prze
kazywania danych umożliwił mechanizację i automatyzację
procesu gromadzenia, odszukiwania i przekazywania. Rów
nież w naszych warunkach ten system powinien być doce
lowym kierunkiem działania, wymagającym utworzenia od
powiedniego modelu organizacyjnego służby geodezyjnej,
ujednolicenia metodyki przechowywania dokumentów infor
macyjnych w składnicach, zaopatrzenia w dalekopisy i urzą
dzenia do przetwarzania danych. Obecny, wstępny etap re
alizacji tego zadania wymaga:
1. Opracowania systemu wznawiania i aktualizacji doku
mentów ewidencji gruntów.
2. Opracowania mapy zasadniczej posiadającej pełen zasób
treści informującej o terenie, łącznie z elementami rzeźby,
której nie posiadają mapy ewidencji gruntów.
3. Opracowywania map tematycznych związanych z pro
blematyką gospodarczą danego regionu. Pierwszą próbą ta
kiej mapy jest opracowanie map glebowo-rolniczych w
skali 1 : 5000 i 1 : 25 000.
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4. Wykonania mikrofilmów dokumentacji mapowej i opi
sowej przechowywanej w składnicy.
5. Wyposażenia składnic dokumentów geodezyjnych w
urządzenia fotoreprodukcyjne i reprodukcyjne, pozwalające
na szybkie wykonywanie żądanych kopii i wtórników.
6. Współpraca z pracowniami kartograficznymi woje
wódzkich biur geodezji i urządzeń rolnych w zakresie wy
konywania reprodukcji wymagających precyzyjnych kamer
f Otoreprodukcyjnych.
Ad 1. Wznowienie dokumentów ewidencji gruntów nale
ży przeprowadzić we wszystkich powiatach, a szczególnie
tam, gdzie dotychczas mapy ewidencji gruntów oparte były
na starych podkładach katastralnych. Dobrą okazją do
wznowienia map ewidencji gruntów jest akcja przeprowa
dzanych scaleń i wymian. Jednak ograniczanie się tylko
do tej akcji byłoby błędem, gdyż nie wszystkie grunty
podlegają zabiegom scaleniowym. Wznawiane mapy ewi
dencji gruntów powinny być opracowywane z wykorzysta
niem nowoczesnych metod kartograficznych, w sposób za
pewniający możność wykorzystywania ich do dalszych prac
reprodukcyjnych. Na pierwszym planie stawia się tutaj
podłoże map, grafikę, jednolitość opracowań graficznych,
dokładność i kartometryczność map. Preferuje się nowe
podłoża kartograficzne, szczególnie podłoża poliestrowe od
znaczające się wysoką trwałością, techniki rytownicze, kre
ślarskie na tych foliach, fotoskładanie opisów i oznaczeń.
Postarano się o zakup odpowiedniego sprzętu, materia
łów poliestrowych, utworzono warunki wykorzystania no
wych metod, jednak pomimo to w wielu przypadkach ma
py Poscaleniowe sporządzane są dawnymi sposobami na
kalce technicznej i tym samym tworzy się ponownie doku
mentację o ograniczonej wartości i użyteczności archiwal
nej.
W procesie wznawiania map powinny być wykorzystywa
ne osnowy kompleksowe, materiały fotogrametryczne (fotomapy i zdjęcia lotnicze), a przede wszystkim w szerokim
zakresie istniejące dokumenty mapowe. Te ostatnie z na
tury są sporządzone przeważnie na małostabilnym podłożu.
Wobec tego mamy do czynienia z mapami o dużych zmia
nach powierzchniowych (deformacjach powierzchniowych)
wymagających korekcji.
Zagadnienie korekcji map było przedmiotem wniosków
wynalazczych zgłaszanych w Ministerstwie Rolnictwa. Je
den z tych wniosków przewiduje możliwość zastosowania
fotografii korekcyjnej, umożliwiającej szybkie usuwanie de
formacji wielokierunkowych. Koncepcja wniosku dotyczy
fotografowania rysunku zdeformowanego na filmie jedno
kierunkowo naprężanym na okres ekspozycji świetlnej w
specjalnej ramce, którą umieszcza się w kamerze fotoreprodukcyjnej. Naprężenia uzyskiwane w ramce korekcyjnej
powodują sprężyste i proporcjonalne rozciągnięcie filmu.
Wielkość rozciągnięcia musi być zgodna z różnicą odchy
łek, które występują po perspektywicznym przetworzeniu
i wpasowaniu rysunku. Po dokonaniu fotografii na rozcią
gniętym filmie usuwa się siłę naprężającą. Film wraca do
poprzednich wymiarów, a rysunek kurczy się i osiąga wy
miary teoretyczne. Odkształcenia sprężyste filmów graficz
nych, stosowanych w procesie fotoreprodukcji, wynoszą
około 5%, przez co proponowana metoda pozwala popra
wiać wymiarowość nawet najbardziej zdeformowanych ry
sunków. Ten prosty sposób korekcji, zastosowany w proce
sie fotografowania map, może się przyczynić do odzyskania
zniszczonych i zdeformowanych dokumentów kartograficz
nych i dostosowania ich do potrzeb projektowych. Metoda
wdrażana jest w poszczególnych WBGiUR-ach. Aby ją za
stosować, należy posiadaną kamerę fotoreprodukcyjną wy
posażyć w ramkę do korekcji filmów dostosowaną do okre
ślonego formatu zdjęcia. Znaleziono zakład mechaniczny,

który może się podjąć produkcji tych ramek w cenie od
2500 do 5000 zł. Bliższych informacji może udzielić Pracow
nia Technologii Map Departamentu Urządzeń Rolnych Mi
nisterstwa Rolnictwa.
Ad 2. Duże znaczenie dla prac projektowych mają mapy
zasadnicze zawierające bogaty zasób treści informacyjnej
o terenie, który może być w odpowiedni sposób analizowa
ny i przetwarzany w formę mapy podkładowej. Należy do
kładać starań, aby mapy zasadnicze były wykonywane w
coraz to szerszych zasięgach i docelowo objęły obszar całego
kraju. Forma wydawnicza map zasadniczych powinna być
dostosowana do współczesnych metod fotoreprodukcji i re
produkcji. Niezmiernie ważnym czynnikiem jest odpowied
ni doibór grubości linii rysunkowych, dobór opisów i ozna
czeń z zachowaniem pełnej jednolitości na wszystkich ko
lejnych arkuszach. Spełnienie tego warunku jest konieczne,
o ile założymy, że na podstawie reprodukcji map zasadni
czych wykonywać się będzie powiększenia, zmniejszenia,
montaże kartograficzne i wyciągi tematyczne, określone
przez poszczególnych użytkowników. Większość tych czyn
ności obecnie można wykonywać mechanicznie, o ile tylko
spełniony zostanie warunek jednolitości rysunku poszcze
gólnych arkuszy. Mapy zasadnicze muszą być aktualizowa
ne. Należy sposób aktualizacji dostosować do systemów re
produkcyjnych z założeniem, że poszczególne czynności wy
konywane będą sposobem mechanicznym. Zagadnienie to
wymaga uzgodnień i właściwego dopracowania. Konieczne
staje się opracowanie i przyjęcie do stosowania jednolitego
modelu prac dotyczących sporządzania, aktualizowania i re
produkowania map zawierających treść podstawową —
map zasadniczych.
Ad 3. Mapy tematyczne opracowywane są zwykle na pod
stawie istniejących map, w tym głównie mapy zasadniczej,
map ewidencji gruntów, map klasyfikacyjnych i innych.
Do prowadzenia wielu prac projektowych niezbędne staje
się wykorzystanie map glebowo-rolniczych, które opraco
wywane są obecnie jako mapy obrębowe wsi i powiatu
w skali 1 : 5000 i 1 : 25 000. Dyskutowana jest koncepcja
opracowywania map glebowo-rolniczych w skali 1: 50 000.
Jest to tylko jeden rodzaj opracowań tematycznych, który
jednak nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych
z użytkowaniem, projektowaniem i zagospodarowaniem te
renów rolnych. Dla potrzeb poszczególnych użytkowników
konieczne są różne mapy problemowe takie, jak na przy
kład mapy gruntów podlegających erozji lub zagrożonych
erozją. Opracowanie tych map jest możliwe tylko na pod
stawie istniejącej dokumentacji kartograficznej, która po
winna być we właściwej formie dostarczana dla potrzeb
użytkowników.
Ad 4. Najprostszą formą gromadzenia i przetwarzania
informacji kartograficznych znajdujących się w składnicy
jest mikrofilmowanie.
Technika ta stosowana jest już od szeregu lat w geodezji
i w innych branżach, gdzie istnieje konieczność szybkiego
rejestrowania informacji, przetwarzania i przekazywania ich
zainteresowanym. Mikrofilmowanie przyśpiesza wybór in
formacji i umożliwia szybkie powielanie jej dla potrzeb
użytkownika. Na mikrofilmach można odwzorować treść
zasobu kartograficznego, składającego się z opracowań ma
powych, opracowań opisowych, takich jak wykazy współ
rzędnych punktów, opisy topograficzne, szkice połowę, anek
sy, rejestry, dane ewidencyjne i inne informacje stanowią
ce przedmiot zainteresowania branżystów korzystających ze
składnic. Odfotografowany na mikrofilmie materiał infor
macyjny powinien być odpowiednio zarejestrowany w spo
sób umożliwiający szybkie odnalezienie i wykorzystanie.
Filmy można przechowywać w postaci zwojów w kasetach
(pojemnikach metalowych) lub też w pudełkach, w któ
rych poszczególne negatywy pocięte są na zdjęcia umiesz
czane następnie w papierowych lub w plastykowych ram
kach. Odtwarzanie możliwe jest za pomocą: odczytywania
zdjęć w czytniku, w którym możliwe jest nawet obrysowa
nie poszczególnych fragmentów rysunkowych; Odfotografowywania na powierzchni papieru fotograficznego lub filmu,
a również kopiowanie na papierze techniką kserograficzną.
Wielkość zdjęcia uzależniona jest od powiększenia wykony
wanego aparatem fotoreprodukcyjnym lub powiększalni
kiem. Podstawową wadą tej metody jest znaczne obniżenie
metryczności rysunku wywołane błędami przetworzenia.
Mapy kopiowane tą techniką mają tylko charakter doku
mentu informacyjnego i nie mogą być wykorzystywane jako
mapy podkładowe do bezpośredniego wykonywania na ich

powierzchni dokładnych rysunków. Dla wykonania map
podkładowych do projektowania rezerwuje się inne techni
ki reprodukcyjne, wykorzystując mikrofilm do rejestrowa
nia i przetwarzania danych informacyjnych stanowiących
wstępny materiał przy projektowaniu.
Wprowadzenie techniki mikrofilmowej jako szybkiej me
tody przetwarzania informacji zgromadzonych w składni
cach dokumentów geodezyjnych i kartograficznych łączy
się z koniecznością opracowania i realizowania modelu or
ganizacyjnego prac i zabiegów technicznych związanych
z tym problemem. Model ten składa się z następujących
elementów:
1. Wykonanie mikrofilmów dokumentów zgromadzonych
w składnicy. Do wykonywania zdjęć mikrofilmowych ko
nieczny jest sprzęt składający się z pulpitu reprodukcyjne
go zaopatrzonego w lampy oświetlające powierzchnię foto
grafowanego rysunku, w kolumnę reprodukcyjną, na któ
rej umieszcza się wysokiej klasy aparat fotograficzny oraz
w ciemnię fotograficzną do wykonywania prac związanych
z chemiczną obróbką negatywów.
Firmy zagraniczne oferują cały szereg urządzeń służą
cych do szybkiego wykonywania mikrofilmów. Najbardziej
popularne jest jednak urządzenie typu „Dokumator”, pro
dukowane przez Zakłady C. Zeissa w Jenie. Urządzenie to
pracuje na filmie rolowym o długości 3 m i jest dostoso
wane do szybkiej kolejnej ekspozycji poszczególnych doku
mentów. Zakupienie tego urządzenia dla potrzeb pojedyn
czej składnicy mija się z celem, gdyż w przeciągu 3—4 ty
godni czasu dokonano by zdjęć całego zasobu dokumentów,
po czym przydatność jego byłaby ograniczona.
W tej sytuacji korzystne byłoby zakupienie jednego lub
kilku zestawów typu „Dokumator” i zainstalowanie w la
boratorium umieszczonym w samochodzie. Samochód ten
zgodnie z ustalonym harmonogramem usług mógłby obsłu
giwać wyznaczone składnice. Niezależnie od tego powinno
się poszczególne składnice zaopatrzyć w pulpity reproduk
cyjne wyposażone w małoobrazkowy aparat fotoreprodukcyjny, który byłby wykorzystywany do doraźnego sporzą
dzania zdjęć mikrofilmowych.
2. Gromadzenie mikrofilmów. Poszczególne mikrofilmy
powinny być zarejestrowane w kartotece z podziałem tema
tycznym i przechowywane w kasetach. Wybór mikrofilmu
polegałby na odnalezieniu odpowiedniej pozycji w karto
tece, odnalezieniu filmu i na wykonaniu właściwego zdję
cia na filmie.
3. Odczytywanie treści zdjęcia. Do odczytywania treści
zdjęcia stosuje się czytniki wyposażone w płytę matówkową, na której odwzorowuje się przeglądane zdjęcie. Zainte
resowany dokumentacją archiwalną mógłby, korzystając
z czytnika, przerysować interesujące go fragmenty rysunku
oraz poczynić niezbędne notatki lub też żądać wykonania
kopii określonego zdjęcia lub tylko fragmentu tego zdjęcia.
Czytnik taki powinien znajdować się w każdej składnicy
korzystającej z techniki mikrofilmowej.
4. Wykonywanie reprodukcji z mikrofilmów. Reproduk
cja z mikrofilmów polega na wykonaniu projekcji optycz
nej. Do tego celu wykorzystać można powiększalniki lub
urządzenia kserograficzne wyposażone w przystawki op
tyczne do zdjęć mikrofilmowych. Z grupy licznych typów
powiększalników poleca się powiększalnik „Magnitarus”,
produkcji czeskiej lub też powiększalnik typu ,,Magnitarus-Herkules”. Ten ostatni dostosowany jest do wykonywania
wielkoformatowych powiększeń i jest bardzo przydatny w
pracach kartograficznych. Powiększalnik powinien być za
instalowany w ciemni fotograficznej i obsługiwany przez
jednego pracownika. Metoda fotograficzna wymaga jednak
wykorzystania materiałów fotograficznych, które są sto
sunkowo kosztowne, a czasem nawet trudno dostępne. Wcho
dzą tu w rachubę papiery dokumentowe i filmy graficzne.
Urządzenia kserograficzne produkowane są w kraju przez
Zakłady Kserotechniczne w Łodzi, pod nazwą Pyłorys Ks-2,
z przystawką optyczną do mikrofilmów PM-1, zapewniający
uzyskanie reprodukcji o formacie A4 i Pyłorys Ks-4, z przy
stawką optyczną do mikrofilmów PM-2, zapewniający uzy
skiwanie reprodukcji o formacie A3.
Metoda kserograficzna pozwala na szybkie i tanie wyko
nywanie reprodukcji z mikrofilmów wprost na papierze.
Zainstalowanie urządzeń kserograficznych w powiecie nie
nastręcza żadnych trudności, o ile tylko urządzenia ksero
graficzne będą dostępne użytkownikom krajowym.
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Realizacja opisanego modelu usług świadczonych przez
składnice dokumentów geodezyjnych i kartograficznych w
powiatach umożliwiłaby szybkie zaspokajanie potrzeb pro
jektantów, co znacznie skróciłoby obecnie potrzebny czas
przeznaczony na opracowanie projektów podstawowych za
biegów urządzeniowo-rolnych. Jednak tą drogą rozwiązany
zostałby jedynie problem dostarczania wstępnych mate
riałów informacyjnych niezbędnych do podjęcia pracy, po
zostałoby do rozwiązania ważne zagadnienie dostarczania
kartometrycznych map podkładowych, koniecznych do bez
pośredniego opracowania projektu realizacyjnego. Rozwią
zanie tego zagadnienia wymaga usług świadczonych przez
pracownie kartograficzno-reprodukcyjne powiatowych i wo
jewódzkich BGiUR.
Ad 5. Składnica dokumentów geodezyjnych i kartogra
ficznych, aby mogła szybko dostarczać żądane mapy pod
kładowe powinna korzystać z usług pracowni kartograficzno-reprodukcyjnej, wyposażonej w urządzenia służące do
szybkiej reprodukcji.
Reprodukcje map podkładowych w postaci kopii na pa
pierze kreślarskim, planszach kreślarskich i na powierzchni
tworzyw sztucznych mogą być wykonywane następującymi
technikami:
— techniką kopii stykowej na podłożach uczulanych war
stwami dwuazowymi,
— techniką kopii stykowej na podłożach uczulanych war
stwami cyjanowymi (żelazowymi),
— techniką kopii stykowej za pomocą urządzeń elektro
fotograficznych,
— techniką kopii stykowej na podłożach uczulanych war
stwami żelo- i gumo-chromowymi.
Techniki kopiowania na podłożach uczulanych mogą być
z powodzeniem stosowane we wszystkich składnicach po
wiatowych. Pracownię przeznaczoną do stosowania tej tech
niki należy wyposażyć w kopioramę płaską, źródło światła
reprodukcyjnego, skrzynię do wywoływania amoniakalnego
lub w zlewan poligraficzny, o ile kopie wykonywane są
techniką zatrawiania rysunku w podłoże folii. Wyposażenie
pracowni w wymienione urządzenia jest możliwe do wyko
nania bez konieczności angażowania środków inwestycyj
nych. Urządzenia potrzebne do kopiowania wymienionymi
technikami można wielokrotnie wykonać sposobami gospo
darczymi. Pracownia wyposażona w te urządzenia może
stosunkowo szybko wykonywać kopie rysunków na po
wierzchni plansz w kolorze brązowym i czarnym, kopie
błękitne przydatne w pracach aktualizacyjnych, lewo-ipraWoczytelne wtórniki map na foliach tworzyw sztucznych.
Wykonywanie kopii elektrofotograficznych wymaga urzą
dzenia pracowni wyposażonej w wielkoformatowy ksero
graf. W ostatnich miesiącach Wytwórnia Sprzętu Komuni
kacyjnego w Warszawie przystąpiła do produkcji serii in
formacyjnej urządzeń elektrofotograficznych SAWA 70, sta
nowiących przedmiot wniosku wynalazczego pracowników
Politechniki Warszawskiej i WBGiUR w Warszawie. Urzą
dzenie składa się z procesora zespolonego w jednym seg
mencie z kopioramą i z kasetonem lamp oświetlających;
z wywoływaczki kaskadowej oraz z Utrwalaczki kaskado
wej umieszczonej w pojemniku gazoszczelnym (w dygestorium). Zainstalowanie poszczególnych segmentów urzą
dzenia wymaga pomieszczenia o powierzchni nie mniej
szej od 16 m2. Urządzenia te mogą być instalowane w jed
nym pomieszczeniu, wówczas ustawia się je w ten sposób,
by tworzyły ciąg technologiczny (procesor, wywoływaczka
i Utrwalaczka), lub też instaluje się je w dwóch pomiesz
czeniach położonych w amfiladzie. Wtedy w jednym z po
mieszczeń ustawia się procesor i wywoływaczkę, a w dru
gim — utrwalaczkę gazową oraz organizuje się stanowisko
pracy przyjmującego i wydającego dokumenty przeznaczo
ne do kopiowania. Pomieszczenia przeznaczane do zainsta
lowania urządzeń elektrofotograficznych muszą spełniać
odpowiednie warunki klimatyczne. Konieczna jest stabil
ność temperatury i wilgotności powietrza. Temperatura po
wietrza powinna wahać się w granicach 18—20oC, a wil
gotność względna nie powinna przekraczać 60%. Warunki
klimatyczne w pracowni decydują o powodzeniu kopiowa
nia. Nadmiar wilgotności powoduje tonowanie kopii, a wie
lokrotnie uniemożliwia poprawne kopiowanie.
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Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, lokal na pra
cownię tego typu powinien być wybierany z całą staran
nością i powinien spełniać postawione wymagania.
Koszt urządzenia elektrofotograficznego SAWA 70 wyno
si obecnie 166 500 zł. Zamówienia składane w Ministerstwie
Rolnictwa mają być realizowane w terminie do II kwar
tału 1973 r. Urządzenie to służy do wykonywania od
bitek dowolnego formatu, do Al włącznie, w różnych ko
lorach na papierze kreślarskim, mapowym lub innym, na
planszach kreślarskich, kalkach technicznych, a również na
powierzchni niektórych tworzyw sztucznych (folii). Otrzy
mywane odbitki ze względu na suchy proces reprodukcji
stykowej są wiernie wykonywane w skali oryginału. Płyty
elektrofotograficzne produkowane są z dostępnych w kraju
surowców, a format ich jest praktycznie nieograniczony.
Czas wykonania jednej odbitki kserograficznej formatu Al
wynosi około 10 minut przy 1-osobowej obsłudze urządzenia.
Przyjmując to kryterium, możliwe jest otrzymywanie w
ciągu dnia roboczego około 40 reprodukcji. Pełne, ekono
miczne wykorzystanie urządzenia sugeruje zastosowanie
dwóch zmian produkcyjnych. Wówczas wydajność wzro
śnie dwukrotnie. Analizując obecne potrzeby składnic do
kumentów geodezyjnych i kartograficznych dochodzimy do
wniosku, że jedno urządzenie elektrofotograficzne SAWA
jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na kopie map pły
nące z 3—4 powiatów. Biorąc pod uwagę poważne trudno
ści lokalowe, z jakimi borykają się poszczególne powiatowe
biura geodezji i urządzeń rolnych, dochodzimy do wniosku,
że jeden kserograf SAWA, przy obecnym zapotrzebowaniu
na dokumentację kartograficzną, powinien zaspokoić potrze
by 4 powiatów. Realizując ten postulat należy dokonać wła
ściwego wyboru powiatowego biura geodezji, w którym po
winno być zainstalowane to urządzenie. O właściwym wy
borze miejsca powinny zadecydować następujące kryteria:
— centralne położenie danego powiatu w stosunku do
wyznaczonych powiatów mających kooperować w użytko
waniu kserografu,
— układ dróg umożliwiających łatwe i szybkie połączenie
samochodowe między wytypowanym powiatem a zaintere
sowanymi,
— dotychczasowe powiązania techniczne i gospodarcze
z danym powiatem,
— warunki lokalowe w wytypowanym powiatowym biu
rze geodezji,
— możliwość zatrudnienia przeszkolonego pracownika.
W najbliższym okresie czasu zostaną opracowane wy
tyczne i ramowe projekty adaptacji i wyposażenia pomiesz
czeń przeznaczonych na urządzenie pracowni elektrofoto
graficznej, wyposażonej w kserograf SAWA 70. Wytyczne
te zostaną przekazane zainteresowanym i pozwolą dokonać
właściwego wyboru lokalu niezależnie od tego będą udzie
lane konsultacje w Pracowni Technologii Map Departamen
tu Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rolnictwa oraz w po
szczególnych PBGiUR — na życzenie zainteresowanych.
Ad 6. Koncepcja wyposażenia PBGiUR w urządzenia re
produkcyjne i elektrofotograficzne nie rozwiązuje jednak
w pełni problemów kartograficznych, jakie występują w
tych biurach. Problem ten z natury rzeczy długo jeszcze
nie będzie rozwiązany w pracowni powiatowej. Konieczny
jest bowiem do tego celu wielkoformatowy aparat fotoreprodukcyjny, dostosowana pracownia retuszu i montażu
oraz pracownia opracowań kartograficznych. Czynności
związane z opracowaniem map musi spełniać wysoko kwa
lifikowany personel techniczny, który z racji nagromadzenia
zagadnień powinien być zatrudniony w wojewódzkich biu
rach geodezji.
Dla zaspokojenia potrzeb użytkowników map w tym za
kresie konieczna jest współpraca pomiędzy poszczególnymi
biurami.
*
Podane propozycje organizacyjne związane z wykorzysta
niem zasobu dokumentów geodezyjnych i kartograficznych
dla potrzeb projektowania związanego z zagospodarowaniem
przestrzeni rolniczej zostały dostosowane do realnych mo
żliwości dnia dzisiejszego. Przyszłość geodezji i kartografii
to daleko idąca komputeryzacja, która powodzenie swoje
zawdzięczać będzie technice przekazywania i przetwarzania
informacji.

Mgr inż. BRONISŁAW LIPIŃSKI
Warszawa

Uwagi w sprawie organizacji terenów miejskich
Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta
ustala kierunki, skalę rozwoju miasta i zasady zagospoda
rowania przestrzennego terenu, ustala potrzeby inwestycyj
ne danej jednostki osadniczej. Stanowi on podstawę gospo
darki terenami na okres wieloletni najbliższego narodowe
go planu gospodarczego.
Ustalenia planu ogólnego rozwijane są w szczegółowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Zawiera on prze
znaczenie terenu na poszczególne cele, ustala linie rozgra
niczające, linie zabudowy, zasady uzbrojenia, urządzenia
terenu, dopuszczalną wysokość zabudowy i warunki jej
ukształtowania.
Plan ten głęboko ingeruje w istniejące granice nierucho
mości, w sposób zabudowy, w sieć uliczną i w infrastruktu
rę terenu. Z niego rozwijana jest dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, ukształtowanie nowych bloków i działek
budowlanych, rozliczenie powierzchni kasowanych nieru
chomości, działek zamiennych, linii rozgraniczających i za
budowy wraz z profilami podłużnymi i poprzecznymi ulic.
Wyżej wyliczone opracowania przygotowane komplekso
wo w miejskiej pracowni geodezyjnej umożliwiają miejsco
wym władzom państwowym podejmowanie decyzji technicz
nie udokumentowanych, oznaczanych na gruncie znakami
trwałymi w miejskim układzie odniesienia.
Dokumentacja geodezyjna o znamionach zaufania publicz
nego towarzyszy wpisom do ksiąg wieczystych, umowom
notarialnym.
Organizacja terenu wnika w obszar nowo utworzonej
działki w formie planu realizacyjnego działki, obszaru in
westycyjnego, nieruchomości, kompleksu użyteczności pu
blicznej.
Na planie działki usytuowane są granice terenu projek
towanej inwestycji, linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu, drogi i linie komunikacyjne, place, przebieg
liniowych inwestycji, układ zewnętrznych urządzeń trans
portowych, obrysy obiektów budowlanych.
Zapasy terenów państwowych w miastach są w znacznym
procencie rozdysponowane. Wszystkie nieruchomości w gra
nicach miast i osiedli wymagają jednak stałego administra
cyjnego nadzoru z tytułu intensyfikacji zagospodarowania
terenów, stałego ich wzbogacania infrastrukturą miejską
i porządkowania stanu władania.
Właściwy organ PMRN w swych poczynaniach dyspozy
cyjnych, opierając się na planach zagospodarowania prze
strzennego, obejmuje swym działaniem teren państwowy,
teren osób prywatnych w docelowym przygotowaniu jego
struktury do podjęcia operacji inwestycyjnych lub eksploa
tacyjnych.
Jednostki państwowe organizujące teren w miastach
i osiedlach w kompleksie zagadnień, obejmują szeroki za
kres przygotowań związanych z dokumentacją urbanistycz
ną, geodezyjną i prawną, przekazują one użytkownikom te
reny i budynki stanowiące własność państwa, wnioskują
opracowywanie programów uzbrojenia terenów, akcję pier
wokupu, wywłaszczenia i przygotowania terenów pod bu
downictwo mieszkaniowe i inne.
Określone są źródła narastania zasobów państwowych
nieruchomości gruntowych, formy władania działkami, tryb
przekształcania struktury własnościowej terenów osób fi
zycznych, prawnych i będących własnością państwa.
Szeroki i istotny wkład w organizację terenów miejskich
wnosi zaangażowanie nauki i techniki geodezyjnej. Obej
muje on wiele dziedzin. W pierwszym rzędzie służba geo
dezyjna w fazie studiów tworzy odpowiednie materiały geo
dezyjne i kartograficzne. Interpretacja wszechstronna map
dostarcza informacji i rozpoznania terenu łącznie z jego
właściwościami, jak:
— istniejącego stanu zagospodarowania,
— stosunków własnościowych,
— właściwości glebowo-rolniczych oraz
— syntezy graficzne typowych zjawisk występujących
w życiu gospodarczo-społecznym, a wpływających na
kształtowanie rozwoju miasta.
Opracowanie dalszej fazy organizacji terenu, fazy pro
jektowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
wiąże się z pogłębieniem interpretacji materiałów Studial-

nych, a w tym geodezyjnych, redakcji kartograficznych,
opracowania map problemowych środowiska miejskiego.
Podstawą konfrontacji planowanych zamierzeń ze stanem
faktycznym są mapy o tematyce technicznej, społecznej
i gospodarczej; analizy z zakresu pionowego kształtowania
terenu, technicznego bilansowania uzbrojenia terenu, bi
lansowania skutków rozwiązań wariantowych na tle sta
nu własnościowego.
Zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego sta
je się obowiązującym nakazem. Geodezyjna realizacja jego
jest składową przygotowań istniejącej struktury i formy
terenu do zamierzonej.
W wyniku skonfrontowania elementów elaboratu ewi
dencji gruntów i budynków z zatwierdzonym planem za
gospodarowania przestrzennego występują różnice w na
łożonych obrazach. Niekiedy określają one bezpośrednią
kartometryczną zależność, ale najczęściej są wywoływawczym elementem dla złożonych przekształceń struktury te
renu. Obraz zmian i kierunek przeobrażeń dotyczy między
innymi:
— stanu władania gruntami,
— sposobu zabudowy, określenia nowych działek bu
dowlanych i o innym przeznaczeniu inwestycyjnym,
— granic obszarów użyteczności publicznej,
— pasów nowej sieci ulic i placów,
— innych dziedzin.
Kanwą precyzującą matematycznie linie rozgranicza
jące jest elaborat geodezyjnego opracowania szczegóło
wych planów zagospodarowania przestrzennego.
Linie rozgraniczające przeznaczenia terenu rozdzielą stan
władania dotychczasowych i przyszłych właścicieli i użyt
kowników nieruchomości.
Tryb etapowej realizacji planu zagospodarowania prze
strzennego miasta, osiedla, dzielnicy lub części dzielnicy,
uzależniony jest cd programu inwestycyjnego, a ten wyni
ka z wieloletnich narodowych planów gospodarczych. Roz
budowa i modernizacja miasta realizowana jest etapowo
systemem pojedynczych, grupowych lub osiedlowych loka
lizacji. Rodzaj inwestycji dyktuje położenia i wielkość wy
znaczonego terytorium oraz zmiany uzbrojenia terenu.
Przekształcenie struktury terenowej nawiązuje nie tylko
do elementów mapy sytuacyjno-wysokościowej, lecz również
do miejskiej osnowy poziomej i pionowej, ewidencji grun
tów i budynków, katastru uzbrojenia terenu.
Metodyka geodezyjno-kartograficzna w dokumentacji
techniczno-prawnej terenu inwestowanego w sposób mate
matycznie ścisły ustala granice, linie rozgraniczające, li
nie zabudowy, poziome gabaryty budowli, wysokość posa
dowienia budynku. Nawiązując je do osnowy miejskiej,
stwarza podstawę do jednoznacznego wyznaczania ich na
gruncie. Ona również jest podstawą dlo pionowego ukształ
towania terenu, ulic, placów, budowli ziemnych, do oblicze
nia mas ziemnych, bilansu ich przemieszczeń w ramach
założonych wysokości, ochrony (od zniszczenia) warstwy
ziemi rolniczo przydatnej, zbędnych przewozów mas ziem
nych.
Korelacja działania służb geodezyjnych, planowania i go
spodarki terenami w sposób istotny rzutuje na ekono
miczne rezultaty organizacji terenów miejskich. Zatem fi
nalne wyniki opracowań z zakresu przekształcania struk
tury terenowej uzależnione są, ujmując zagadnienie w pew
nym przybliżeniu, od:
— trójczłonowej zorganizowanej współpracy opartej nie
tylko na obowiązku, ale i na naukowo-technicznych prze
słankach;
— analizy: właściwości, topografii, stanu zagospodarowa
nia terenu, kartografii, środowiska miejskiego;
— społeczno-gospodarczej wymiany opinii, na wszyst
kich etapach opracowań projektów, aż do ich zatwierdze
nia.
Doświadczenia w akcjach przygotowania terenów pod:
inwestycje, budownictwo, użyteczność publiczną, budow
nictwo jednorodzinne nie uzasadniają wniosków stabilizu
jących dotychczasowe postępowanie i istniejący stan orga
nizacyjny. Uogólnione (oczywiście twórcze) uwagi krytycz
ne stają się tezami nowych zasad postępowania lub korekturę obowiązujących schematów.
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Choć opinia fachowa pozytywnie ocenia system przepisów
o gospodarce terenami, to jednak wskazuje ona na niedo
stateczne rozwinięcie metodyki współdziałania jednostek
zainteresowanych przebudową struktury terenu i kształto
wania przestrzeni.
Ujemne skutki niezadowalającej kooperacji ostrzem swym
uderzają w najsłabsze ogniwo w łańcuchu opracowań doku
mentacyjnych „od projektu do obiektu” — ogniwo, w któ
rym występuje: obywatel, inwestor, przedstawiciel insty
tucji spółdzielczej.
W nowej metodyce działania należy: wprowadzić uspraw
niony tryb postępowania, wyeliminować dublujący zakres
czynności, wykorzystać w szerokich rozmiarach dorobek
branż współdziałających.
Konfrontacja starego układu strukturalnego terenu i za
projektowanych przekształceń w sposób zupełnie wyraźny
wyznacza zadania administracji państwowej odnośnie do
dalszych poczynań związanych z przygotowaniem terenu pod
planowane inwestycje. Rysuje ona nową drogę i tryb
przejmowania poszczególnych, lub zespołu nieruchomości,
od ich dotychczasowych właścicieli, użytkowników, użyt
kowników wieczystych itp.
Obecnie, a w najbliższej perspektywie wyraźniej wystąpi
rola zespolonej instytucji państwowej rozliczającej wszel
kie sprawy związane z nieruchomością, prawa i obowiązki
obywatela wobec nieruchomości, bez względu na reprezen
towany przez niego charakter.
Fakty i przesłanki omawiane w niniejszych rozważa
niach prowadzą w konkluzji również do praktycznych
wniosków w odniesieniu do działalności miejskich służb
geodezyjnych i miejskich przedsiębiorstw geodezyjnych.
Przed służbami geodezji miejskiej rysuje się na dzień
dzisiejszy zadanie rewizji programu i stylu działania. Zmia
ny są złożone, obejmą wszystkie ogniwa organizacyjnotechniczne. Pomiary, obserwacje i matematyczne opracowa
nia, wyrażane systemem grafiki i tabulatorów, są niewy
starczające. Tradycyjne tempo przekształceń danych infor
macyjnych, a nawet zastosowanie dużych elektronowych
arytmometrów nie nadąża za potrzebami gospodarczo-spo
łecznymi.
Rewizją objąć należy również sprawę kadr miejskich
służb geodezyjnych. Stanowiska kierownicze wymagają geo
detów o żywej inwencji inżynierskiej. Inżynierowie o kwali
fikacjach odtwórczych, bez względu na stopień dyplomu
uczelnianego, są w produkcji najbardziej cenieni.
W kompleksowym ujęciu spraw: planowania przestrzen
nego, geodezji i kartografii miejskiej i gospodarki terena
mi, można zasygnalizować niniejszym tylko, część najważ
niejszych tematów geodezyjno-kartograficznych:
— pilna jest potrzeba założenia ewidencji budynków,
przy wykorzystaniu mapy ewidencji gruntów, która zawie
ra już szereg danych o budynkach;
— przez rozwinięcie prac inwentaryzacyjnych urządzeń
miejskich przygotować materiał wyjściowy do zakładania
katastru uzbrojenia terenu, do prowadzenia spraw lokali

zacji położenia przewodów i urządzeń podziemnych, bilan
sowania terenów uzbrojonych;
— wysoce nieprzydatne dla poczynań miejskich jest roz
winięcie redakcji i reprodukcji map problemowych (stu
dia, zbieranie i selekcja materiałów informacyjnych o
mieście, programowanie opracowań);
— dalsze selektywne uczytelnienie zasobu geodezyjnokartograficznego przez interpretację treści mapy miasta,
operatu ewidencji gruntów, przez bilansowanie stanu zago
spodarowania terenu pod kątem potrzeb lokalizacji inwe
stycji, akcji wywłaszczenia, lokalizacji i przygotowania te
renu pod budownictwo wysokie, pod budownictwo jedno
rodzinne ze środków ludności;
— w systemie informatyki rozwinięcie działalności prze
twarzania danych o mieście (na podstawie zasobów skład
nic geodezyjno-kartograficznych);
— dla pełnego zabezpieczenia prawidłowości zagospoda
rowania terenu, miejskie służby geodezyjne powinny pro
wadzić z urzędu: opracowania planów geodezyjnego zago
spodarowania przestrzennego, obsługę budowli w czasie
budowy, obserwacje odkształceń i przemieszczeń budowli,
opracowanie krzywych przejściowych na arteriach i uli
cach przelotowych oraz podjąć planowanie pionowe, bilan
sowanie przemieszczeń mas ziemnych przy profilowaniu
topografii terenu miejskiego.
Podana tematyka, ze względu na rozmiary artykułu, jest
ograniczona do minimum. Zmiana orientacji w dotychcza
sowych poglądach na działalność zawodu geodezyjnego jest
związana z przeobrażeniami społecznymi i gospodarczymi
kraju.
Kształtowanie środków wyrazu geodezji miejskiej jest
obecnie w trakcie ostrej i kontrowersyjnej dyskusji,
w trakcie eksperymentów warsztatowych w dużych mia
stach. Nie można jej hamować, nie można sprowadzać jej
na tory przeszkód, nieporozumień polemicznych i formal
nych. Wprost przeciwnie — należy ten ambitny wysiłek
wspomagać w jego zaangażowaniu. Należy wzbogacać
środki i efekty eksperymentów dla pozytywnej konfron
tacji z zamówieniem społecznym i gospodarczym, poszu
kiwanie bowiem optymalnych form, metod, rozwiązań, sys
temu naukowo-technicznego geodezji miejskiej, jego linii
rozwojowej towarzyszącej lub wyprzedzającej ewolucję
miast, jest celem inicjatyw i wysiłków zespołów inżynieryj
nych geodezji miejskiej.
Aktywne kontynuowanie idei tradycyjnego podejmowa
nia funkcji geodezji podkładowej, wytwarzającej produkt
o wartości półfabrykatu w świetle dynamicznych prze
obrażeń strukturalnych kraju nie stwarza przesłanek sze
rokiego frontu zadań dla nauki i techniki geodezyjnej.
A zadania te rosną równolegle do rozmiarów przedsię
wzięć i skomplikowanych problemów inwestycyjnych i ur
banizacyjnych.
Mimo wszystkich przeciwności, kierunek rozwoju na
rzecz postępu angażuje czynnie inżynierów i techników geo
dezji miejskiej w usprawnienie organizacji i technologii
pracy.

Mgr STANISŁAW WARCHOŁ
Warszawa

Znaczenie czynności prawnych dla opracowania projektu scalenia gruntów
Ustawa z 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie grun
tów (Dz. U. nr 3, poz. 13) i wydane na jej podstawie prze
pisy wykonawcze przewidziały szereg czynności prawnych,
które powinny być wykonane w toku postępowania scale
niowego. Czynności te są ściśle powiązane z procesami
technicznymi dotyczącymi opracowania projektu scalenia
gruntów. Wskutek tego prawidłowe i szybkie opracowanie
przez geodetę projektu jest uzależnione od dobrze i we
właściwym czasie wykonanych czynności prawnych.
Projekt scalenia gruntów zmienia stan władania nimi.
Dlatego też w celu zagwarantowania ochrony interesów
osób biorących udział w scalaniu gruntów odpowiednie po
stępowanie prawne jest jak najbardziej uzasadnione.
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W szczególności intencją tego postępowania jest między
innymi informowanie uczestników scalenia o celu, termi
nach i stadiach prowadzonych prac scaleniowych, zapew
nienie jak największego udziału w postępowaniu scalenio
wym osób zainteresowanych tym scaleniem, gdyż to przy
czynia się do opracowania, naturalnie w ramach obowiązu
jących przepisów, najracjonalniejszego pod względem go
spodarczym w danych warunkach projektu scalenia grun
tów.
Należyte i terminowe wykonanie czynności związanych
z postępowaniem prawnym ma bardzo duże znaczenie dla
geodety opracowującego projekt scalenia, gdyż jeżeli te
czynności będą wykonane wadliwie lub z opóźnieniem, to
procesy techniczne z natury rzeczy będą się niepotrzebnie

przedłużały, a geodeta będzie tracił czas na różne zmiany
względnie uzupełnienie swoich czynności technicznych lub
na oczekiwanie wykonania tych czynności prawnych.
Właściwe i terminowe wykonanie czynności związanych
z postępowaniem prawnym ma też duże znaczenie i dla
rolników uczestników scalenia, gdyż ze względów gospo
darczych w celu niedopuszczenia do spadku produkcji rol
nej opracowanie projektu scalenia gruntów nie może być
przewlekłe.
Z tego też względu wadliwe lub opóźnione wykonanie
czynności związanych z postępowaniem prawnym ma także
ujemny wpływ na racjonalne rozplanowanie w czasie przez
geodetę czynności związanych z technicznym opracowaniem
projektu scalenia, zwłaszcza że wiele czynności w dużej
mierze jest uzależnione od warunków atmosferycznych,
a przede wszystkim od pory roku.
Niektóre z tych czynności mają dla geodety zasadnicze
znaczenie, wybitnie oddziałujące na przebieg jego pracy.
Do tych czynności należy przede wszystkim zaliczyć wyda
nie decyzji o podjęciu postępowania scaleniowego. Decyzja
taka powinna być wydana jak najwcześniej, aby wybór lub
wyznaczenie rady uczestników scalenia oraz ukonstytuo
wanie się zespołu przewidzianego § 11 rozporządzenia Rady
Ministrów z 1.III.1968 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz·. U.
nr 8, poz. 44), który uczestniczy przy opracowywaniu pro
jektu scalenia — mogły się odbyć najpóźniej na początku
września roku, w którym ma być rozpoczęte scalenie grun
tów. Wtedy bowiem już na początku jesieni geodeta może
przy udziale tego zespołu przeprowadzić szacunek porów
nawczy gruntów, a rzeczoznawcy oszacować części składo
we gruntów, zaznajomić uczestników scalenia z zasadami
i wynikami szacunku gruntów oraz ich części składowych,
a następnie uzyskać aprobatę tego szacunku przez kierow
nika wydziału rolnictwa i leśnictwa PPRN.
Następnie geodeta może wcześnie sporządzić rejestr pomiarowo-szacunkowy przed scaleniem i indywidualnie za
znajomić poszczególnych uczestników scalenia z wartością
szacunkową gruntów i ich części składowych. Ponadto wy
konawca scalenia gruntów może zebrać od uczestników tego
scalenia ich życzenia co do lokalizacji przypadających dla
nich ekwiwalentów poscaleniowych.
Jeżeli te wszystkie, opisane wyżej, czynności geodeta
wykona już na jesieni, to będzie mógł jeszcze przed zimą
przystąpić do czynności projektowych, mając możliwość
wykorzystania w razie potrzeby tej pory roku na ewentu
alne sprawdzenie pewnych szczegółów na gruncie.
W tej sytuacji będzie też mógł wyznaczyć projekt na
gruncie na wiosnę, to jest wtedy, kiedy zboża nie są jesz
cze wysokie, co ułatwi -mu wyznaczenie i zredukuje zwią
zane z tym szkody w zbożu do minimum.
Geodeta będzie miał wtedy również dość czasu na usu
nięcie spostrzeżonych ewentualnie nietrafności w projekto
waniu ekwiwalentów poscaleniowych dla poszczególnych
gospodarstw. Geodeta bowiem sam najlepiej odczuwa pew
ne mankamenty projektowania i orientuje się, którzy
uczestnicy scalenia mogą projekt skarżyć. Dlatego też w
takich przypadkach powinien on mieć czas na dokładne
przeanalizowanie ekwiwalentów przypadających dla tych
uczestników scalenia i ewentualnie odpowiednio projekt
skorygować (zmienić), aby nie dopuścić do złożenia słusz
nych zastrzeżeń.
Natomiast przy opóźnionym opracowaniu projektu scale
nia nie zawsze jest to możliwe z uwagi na konieczność za
chowania terminu przyjętego na wykonanie cyklu czynności
związanych z postępowaniem scaleniowym. W tym przypad
ku składane są zwykle do projektu liczne zastrzeżenia,
potrzeba rozpatrzenia których dodatkowo opóźnia wydanie
decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, co z kolei nie
pozwala wprowadzić uczestników scalenia w posiadanie
nowo wydzielonych im gruntów na początku jesieni i wy
twarza nieprzychylną atmosferę dla geodety nie tylko
wśród rolników scalanej wsi, lecz także i u rolników wsi
sąsiadujących.
Ważną czynnością prawną ułatwiającą wykonawcy opra
cowanie projektu scalenia gruntów jest wysłanie do pań
stwowego biura notarialnego odpisu decyzji o podjęciu po
stępowania scaleniowego z wnioskiem o wpisanie do ksiąg
wieczystych nieruchomości objętych postępowaniem scale
niowym wzmianki o przystąpieniu do prac związanych ze
scaleniem gruntów bądź o złożenie odpisu tej decyzji do
zbioru dokumentów, w przypadku gdy nieruchomości obję
te scaleniem nie mają urządzonych ksiąg wieczystych.
Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ustawy scaleniowej wpis
takiej wzmianki do ksiąg wieczystych lub złożenie odpisu

decyzji do zbioru dokumentów ma ten skutek, że wszelkie
późniejsze zmiany stanu własności, jak i obciążeń pozostają
bez wpływu ńa przebieg postępowania scaleniowego.
Na skutek tej czynności prawnej geodeta może opraco
wywać projekt scalenia w oparciu o przyjęty z ewidencji
gruntów stan własności (samoistnego posiadania), bez po
trzeby dokonywania jego przeróbki w przypadkach zgłasza
nia przez uczestników scalenia zmian w tym stanie włada
nia, powstałych wskutek alienacji, które nastąpiły po osta
tecznej decyzji o podjęciu postępowania scaleniowego.
Alienacja gruntów powoduje bowiem z reguły koniecz
ność dokonywania zmian pierwotnych założeń projektowa
nia odnośnie do ilości działek i ich lokalizacji, nie tylko dla
zainteresowanych gospodarstw, lecz także i dla innych.
Szczególne trudności z tego tytułu mogą wystąpić zwłasz
cza w przypadku zaawansowanych znacznie prac projekto
wych.
Bardzo celowe i pomocne dla geodety jest dokonanie
wyboru lub wyznaczenie rady uczestników scalenia, która
jest społecznym organem opiniodawczym.
Ponadto rada uczestników scalenia załatwia wszelkie
sprawy o charakterze administracyjno-gospodarczym, czym
świadczy dużą pomoc dla geodety. W szczególności za jej
pośrednictwem geodeta może kontaktować się z poszcze
gólnymi uczestnikami scalenia, uzyskiwać niezbędnych ro
botników itp.
Z uwagi na to, przed przeprowadzeniem wyboru rady
uczestników scalenia, w trosce o umożliwienie opracowania
projektu scalenia w równej mierze uwzględniającego inte
resy wszystkich zainteresowanych tym scaleniem gospo
darstw, należy uczestników scalenia poinformować, że w
skład rady powinni wejść spośród ich grona najbardziej
doświadczeni rolnicy, cieszący się pełnym zaufaniem ogółu
mieszkańców wsi, którzy dają gwarancję udzielania wyko
nawcy projektu sprawiedliwego i bezstronnego doradztwa
w rozwiązywaniu problemów występujących w pracy nad
projektem.
Bardzo celowe jest też przy tym zwrócenie uwagi, że zaj
mowanie przez członków rady uczestników scalenia nie
obiektywnego stanowiska w sprawach dotyczących usytuo
wania poszczególnych gospodarstw w projekcie scalenia
jest zwykle powodem licznych skarg.
Również w interesie opracowania dobrego projektu sca
lenia jest ukonstytuowanie zespołu przewidzianego w § 11
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 1.III.1968 r. w spra
wie wykonania niektórych przepisów ustawy o scalaniu
i wymianie gruntów (Dz. U. nr 8, poz. 44), który uczestni
czy przy opracowywaniu projektu scalenia. W skład tego
zespołu, oprócz rady lub rad uczestników scalenia, wchodzą:
— przedstawiciele państwowych gospodarstw rolnych,
Państwowego Gospodarstwa Leśnego, rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, czy też innych jednostek gospodarki uspo
łecznionej, w których zarządzie znajdują się grunty objęte
scaleniem. Przedstawiciele ci już w toku projektowania
mogą zgłaszać postulaty co do regulacji rozłogów, lokaliza
cji nowo przejmowanych gruntów, lokalizacji baz budynko
wych budownictwa mieszkaniowego dla swoich pracowni
ków itp.;
— przedstawiciel lub przedstawiciele prezydium gro
madzkiej rady narodowej, niekoniecznie uczestnik, czy też
uczestnicy scalenia.
Jednym z najważniejszych problemów wyłaniających się
w toku scalenia jest sprawa siedlisk. Aczkolwiek przepisy
ustawy scaleniowej przyjmują generalną zasadę, że grunt>’
pod zabudowaniami nie mogą być objęte scaleniem, to jed
nak dopuszczają możność poddania ich scaleniu za zgodą
właściciela (samoistnego posiadacza) takich gruntów.
Przepis ten jest bardzo celowy i w wielu przypadkach
pozwala geodecie należycie rozwiązać ważną, a jednocześ
nie delikatną sprawę rozluźnienia zbyt skupionych zabudo
wań pobudowanych na nieracjonalnych co do kształtu
i obszaru działek. Ponadto pozwoli to geodecie następnie na
racjonalniejsze pod względem gospodarczym rozwiązanie
projektu scalenia uwzględniające życzenia poszczególnych
uczestników scalenia, co w konsekwencji niezależnie od za
dowolenia z dobrze opracowanego projektu zapewni mu
wdzięczność i życzliwość uczestników scalenia i da geodecie
należną satysfakcję za ogrom pracy włożony w opracowaniu
projektu.
Istotną kwestią łączącą się z siedliskami (działkami za
budowanymi) jest sprawa regulacji ich granic, która w
mniejszym lub większym stopniu występuje prawie w każ
dej scalanej wsi.
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Praktyka wykazuje, że sprawa regulacji siedlisk jest nie
zmiernie drażliwa i trudna do fortunnego rozwiązania, od
powiadającego życzeniom zainteresowanych stron. Dlatego
też tam, gdzie występują na tym tle spory, a korzyść z re
gulacji jest niewielka, lepiej tej regulacji nie przeprowa
dzać.
Rękojmią udanego projektu scalenia jest staranny, su
mienny i z należytą znajomością rzeczy dokonany szacunek
porównawczy gruntów, gdyż wadliwy szacunek jest powódem pokrzywdzenia poszczególnych uczestników scalenia
przy wymierzaniu równoważnika poscaleniowego oraz po
woduje wydzielanie gospodarstw nieżywotnych.
Mając to na uwadze instrukcja nr 141 Ministra Rol
nictwa z 20 Iipca 1968 r. UR ef-003-34 w sprawie scalania
i wymiany gruntów przewidziała dwuetapowość zaznaja
miania uczestników scalenia z przeprowadzonym szacun
kiem porównawczym gruntów, a mianowicie:
— zaznajomienie z zasadami oraz wynikami przeprowa
dzonego szacunku gruntów i ich części składowych, które
dokonuje się na zebraniu ogólnym. To zaznajomienie ma
na celu między innymi uzyskanie od samych zainteresowa
nych ich opinii i uwag o tym szacunku, a w przypadku
zgłoszenia do niego takich uwag i zastrzeżeń odpowiedniego
ich rozpatrzenia przed wypełnieniem rejestru przedscaleniowego danymi o wartości szacunkowej gruntów oraz:
— indywidualne zaznajomienie poszczególnych uczestni
ków scalenia z wartością szacunkową gruntów i ich części
składowych, co dokonywane jest po wypełnieniu rejestru
Przedscaleniowego danymi o wartości szacunkowej gruntów.
Taki sposób postępowania daje możność wykrycia błędów
i poprawienia ich we właściwym czasie, to jest w trakcie
dokonywania szacunku.
Projekt scalenia powinien być sporządzony z możliwym
uwzględnieniem potrzeb i życzeń wszystkich uczestników
scalenia. Dlatego też jednocześnie z indywidualnym zazna
jomieniem poszczególnych uczestników scalenia z wartością
szacunkową posiadanych gruntów i ich części składowych —
geodeta przyjmuje ich życzenia co do lokalizacji przypada
jących dla nich ekwiwalentów poscaleniowych. Życzenia te
geodeta wpisuje do tak zwanego kwestionariusza życzeń.
Przyjęcie zgłaszanych życzeń powinno być przez geodetę
dokonywane z należytą rozwagą i z prawdopodobieństwem
realizacji w projekcie scalenia, gdyż w przypadku niewydzielenia nowych poscaleniowych gruntów zgodnie z przy
jętym przez geodetę życzeniem, mogą wyniknąć z tego po
wodu duże niezadowolenia zainteresowanych uczestników
scalenia, którzy wskutek tego mogą uporczywie projekt
skarżyć.
Uczestnicy scalenia zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy scale
niowej otrzymują w zamian za grunty posiadane przed
scaleniem grunty w zasadzie o równej wartości szacunko
wej.
W pewnych przypadkach wydzielenie należnego ekwiwa
lentu poscaleniowego może okazać się gospodarczo nieuza
sadnione lub technicznie trudne do przeprowadzenia. Wów
czas, zgodnie z § 6 rozporządzenia wykonawczego do usta
wy scaleniowej, geodeta może wydzielić grunt o wyższej
lub niższej wartości szacunkowej, z tym, aby różnica war
tości nie przekraczała 3o∕o wartości gruntów posiadanych
przed scaleniem.
Geodeta przy ekwiwalentowaniu jest obowiązany do
ścisłego przestrzegania przepisów, gdyż w przeciwnym ra
zie w przypadku zgłoszenia faktu niezachowania odpowied
nich reguł przez zainteresowanego uczestnika scalenia, bądź
stwierdzenia tego z urzędu, zmuszony będzie projekt odpo
wiednio skorygować.
Nieistotne jest przy tym, czy fakt ten zostanie ujawnio
ny przed zatwierdzeniem projektu, czy też po jego zatwier
dzeniu, z tym że po zatwierdzeniu projektu scalenia decy
zja zatwierdzająca ten projekt może być z urzędu uchylona
lub zmieniona w trybie art. 14 ustawy scaleniowej jako
wydana z naruszeniem istotnych przepisów prawa.
Po opracowaniu projektu scalenia, z możliwym uwzględ
nieniem potrzeb i życzeń wszystkich uczestników scalenia,
lecz przed jego zatwierdzeniem, zgodnie z art. 11 ust. 1
ustawy scaleniowej, geodeta prqjekt ten . wyznacza na
gruncie. Czynność ta ma bardzo istotne znaczenie przede
wszystkim dla uczestników scalenia. W toku tej czynności
geodeta wskazuje poszczególnym uczestnikom scalenia gra
nice projektowanych im gruntów poscaleniowych, aby mo
gli oni dokładnie zaznajomić się z tymi gruntami i aby póź
niej podczas okazania projektu scalenia mogli wydać o nich
swoją opinię.
Również i dla geodety czynność ta jako wykonywana
przed zatwierdzeniem projektu ma doniosłe znaczenie, gdyż
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może on dostrzec ewentualne błędy, czy też usterki w pro
jekcie scaleniowym i we właściwym czasie je usunąć.
Przepisy § 4 ust. 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa
z 26 marca 1968 r. w sprawie powoływania i postępowania
komisji dla rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu scalenia
gruntów, wprowadzania uczestników scalenia i wymiany w
posiadanie nowo wydzielonych im gruntów oraz wydziela
nia gruntów Państwowego Funduszu Ziemi pod ulice i dro
gi wiejskie (Mon. Pol. nr 14, poz. 94) ustalają, że częścią
składową projektu scalenia jest sporządzony przez geodetę
protokół warunków objęcia w posiadanie nowo wydzielo
nych gruntów.
Potrzeba sporządzenia tego protokołu wynika z koniecz
ności ustalenia między uczestnikami scalenia różnych spraw
dotyczących zmian w -sposobie dotychczasowego użytkowa
nia tych gruntów oraz ich części składowych, jak zabudo
wań, upraw wieloletnich, drzew i krzewów itp.
Potrzeba ta jest uzasadniona ponadto i tym, że przy
obejmowaniu w posiadanie nowych gruntów, wydzielonych
w wyniku opracowanego projektu scalenia, mogą powstać
różne nieporozumienia i spory. Dlatego też, aby im zapo
biec lub w przypadku powstania umożliwić szybkie ich
rozstrzygnięcie, należy ustalić zasady obowiązujące wszyst
kich zainteresowanych uczestników scalenia, regulujące w
sposób jasny wszystkie sprawy związane z zaprzestaniem
użytkowania gruntów dotychczasowych i przejściem na
nowe grunty.
Przez wnikliwe uregulowanie tych spraw w protokole
warunków objęcia w posiadanie, geodeta przyczynia się nie
tylko do szybkiego, bezkolizyjnego obejmowania przez
uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im w wy
niku scalenia gruntów, lecz także wytwarza we wsi pozy
tywną atmosferę dla opracowanego przez siebie projektu
scalenia, która redukuje do minimum chęć ewentualnego
składania zastrzeżeń do tego projektu.
Ustawa scaleniowa w art. 11 ust. 1 zawiera przepis, że
projekt scalenia gruntów powinien być okazany zaintere
sowanym stronom. Przepis ten w swoich skutkach jest
ważny tak dla uczestników scalenia, jak też i dla geodety.
W toku okazania bowiem wydana jest opinia o tym pro
jekcie przez uczestników scalenia, dla których ten projekt
został opracowany. Opinia ta jest najlepszą oceną, czy pro
jekt odpowiada życzeniom uczestników scalenia. Wykaże ona też, czy geodeta poświęcił potrzebną ilość czasu na
właściwy osobisty kontakt z uczestnikami scalenia, a zwła
szcza na informowanie ich o możliwościach uwzględnienia
w projekcie scalenia ich życzeń co do miejsca wydzielenia
należnych im ekwiwalentów poscaleniowych.
Szczególnie dotyczy to przypadków, gdy geodeta nie
porozumiał się z uczestnikami scalenia, jeżeli nie mógł wy
dzielić im tych ekwiwalentów zgodnie z życzeniem zgłoszo
nym do kwestionariusza życzeń i nie proponował im mo
żliwości wydzielenia takich ekwiwalentów w innych miej
scach. Zaniedbanie tej czynności jest przyczyną niezado
wolenia tej grupy uczestników scalenia, którzy zwykle przy
okazaniu projektu składają do niego zastrzeżenia. Tacy
uczestnicy scalenia często wytwarzają we wsi atmosferę
nieprzychylną dla geodety i usilnie starają się zwiększyć
liczbę uczestników scalenia niezadowolonych z projektu.
Z uwagi na to, że decyzja prezydium PRN zatwierdzają
cej projekt scalenia jest ostateczna, zachodzi konieczność
(przed jej wydaniem) wnikliwego rozpatrzenia zastrzeżeń
zgłoszonych do tego projektu. W tym celu przepisy ustawy
scaleniowej, w art. 11 ust. 4 i zarządzenia Ministra Rol
nictwa z 26.III.1968 r. § 1 ust. 2, przewidują powołanie ko
misji, w skład której obok czynnika społecznego wchodzi
również czynnik fachowy. Ponadto w tej komisji uczestni
czy (z głosem doradczym) jako referent sprawy geodeta —
wykonawca prac scaleniowych.
Mając na uwadze wydanie przez komisję obiektywnej
opinii o zgłoszonych zastrzeżeniach, geodeta widząc, że ja
kieś zastrzeżenie jest słuszne, powinien pomóc tej komisji
przez zaproponowanie wprowadzenia do projektu scalenia
trafnej zmiany, gdyż jako twórca projektu ma najlepsze
możliwości do zgłoszenia odpowiednich propozycji. Jeżeli
geodeta tego nie docenia, a zwłaszcza jeśli doradzi wpro
wadzenie w projekcie niefortunnych zmian (co się niekiedy
niestety też zdarza), to następstwem tego będą skargi zgło
szone do prezydium WRN tak przez uczestników scalenia,
których zastrzeżenia zostały uwzględnione, jak też i przez
tych uczestników scalenia, kosztem gruntów których zmia
ny projektu zostały dokonane.
Skargi te mogą być uwzględnione decyzją prezydium
WRN, wydanej na podstawie art. 14 ustawy scaleniowej,
a geodeta będzie wtedy narażony na składanie różnych wy

jaśnień i na opracowanie innych zmian w projekcie, nieraz
w czasie dla niego bardzo nieodpowiednim, zwłaszcza jeżeli
będzie przeprowadza! inne scalenie gruntów.
Również w celu wydania przez komisję najsłuszniejszej
opinii o zgłoszonych zastrzeżeniach, w przypadku ich ba
dania na gruncie, geodeta powinien wskazać komisji
wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszonych zastrzeżeń, które
by pozwoliły komisji uzyskać pełne rozeznanie co do za
sadności lub niesłuszności badanych zastrzeżeń. Powinien
również proponować możliwość ich załatwienia, uwzględ
niając przy tym interesy gospodarcze nie tylko uczestników
scalenia zgłaszających zastrzeżenia, lecz także i tych, kosz
tem gruntów których zastrzeżenia te mają być uwzględ
nione.
Najważniejszymi czynnościami prawnymi dla opracowa
nego projektu scalenia są czynności zatwierdzenia tego pro
jektu i wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie
nowo wydzielonych im gruntów. W ich bowiem wyniku
nadaje się projektowi scalenia moc obowiązującą (prawną)
i umożliwia uczestnikom scalenia prawne gospodarowanie
na gruntach wydzielonych im w wyniku scalenia.
Ze względu na wynikające z tych czynności skutki praw
ne mają one doniosłe znaczenie tak dla projektu scalenia,
jak też i dla uczestników scalenia.
Skutki te wypływają z § 6 ust. 1 zarządzenia Ministra
Rolnictwa z 26.III.1968 r. w sprawie powoływania i postę
powania komisji dla rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu
scalenia gruntów, wprowadzania uczestników scalenia i wy
miany w posiadanie nowo wydzielonych im gruntów oraz
wydzielania gruntów PFZ pod ulice i drogi wiejskie (Mon.
Pol. nr 14, poz. 94), który postanawia, że termin odbytego
zebrania w sprawie wprowadzenia w posiadanie uczestni
ków scalenia na nowo wydzielone im grunty uważa się za
prawne objęcie w posiadanie tych gruntów z tym, że ter
min ten jest skuteczny także wobec uczestników scalenia
nie biorących udziału w zebraniu.
Wynika z tego, że czynność wprowadzenia w posiadanie
czyni uczestników scalenia faktycznymi posiadaczami wy
dzielonych im w wyniku scalenia gruntów, bez potrzeby
przedsiębrania jakichkolwiek innych środków i daje im
ochronę posesoryjną także w stosunku do poprzednich po
siadaczy gruntów, nawet gdyby ci ostatni na przejście po
siadania zgody nie wyrazili.
Jeśliby zatem uczestnik scalenia uniemożliwił faktyczne
objęcie w posiadanie wydzielonych gruntów przez nowego
posiadacza, to przeciwko niemu mogą być zastosowane
środki prawne przewidziane w ustawie z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. nr 24, poz. 151). Podaje to § 1 instrukcji Ministra
Rolnictwa z 16 listopada 1970 r. nr UR ef. 003-39/70, zmie
niającej instrukcję w sprawie scalenia i wymiany gruntów.
Reasumując przedstawione znaczenie czynności prawnych
dla projektu scalenia gruntów można stwierdzić, że nale
żyte rozumienie i docenianie ich przez geodetę, wyko
nawcę tego projektu, jest jedną z gwarancji opracowania
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dobrego projektu scalenia gruntów. Dlatego też konieczne
jest, aby przy opracowywaniu projektu scalenia gruntów
geodeta utrzymywał ścisłą więź z powiatowym biurem ge
odezji i urządzeń rolnych, a zwłaszcza z inspektorem postę
powania scaleniowego tego biura, który te czynności praw
ne wykonuje i który najwięcej może mu pomóc w usuwa
niu występujących różnych trudności.
Niezwykle ważną przy tym rzeczą jest poświęcenie przez
geodetę odpowiedniej ilości czasu na właściwy jego kontakt
z uczestnikami scalenia. Powinni oni być dostatecznie in
formowani o toku postępowania scaleniowego tak przez
niego, jak też i przez przedstawicieli PBGiUR. Równie duże
znaczenie ma wpływanie przez geodetę na właściwą czyn
ną postawę rady uczestników scalenia i zespołu, przewi
dzianego w § 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego do
ustawy scaleniowej, a uczestniczącego przy opracowywaniu
projektu scalenia oraz właściwa współpraca tego geodety
z uczestnikami scalenia, gdyż od tego wszystkiego jest mię
dzy innymi uzależnione dobre przeprowadzenie scalenia
gruntów.
Stała i właściwa jego współpraca z wszystkimi uczestni
kami scalenia:
— wytwarza właściwą atmosferę na wsi, sprzyjającą
scaleniu i zrozumieniu przez uczestników scalenia celu tego
scalenia oraz możliwości uwzględnienia w projekcie scale
nia ich, przeważnie sprzecznych z sobą, życzeń;
— zapewnia czynny udział uczestników scalenia w postę
powaniu scaleniowym, co umożliwia lepsze, bezkolizyjne
i wczesne opracowanie projektu scalenia, szybkie jego za
twierdzenie i wprowadzenie uczestników scalenia na nowo
wydzielone im grunty;
— nie powoduje zakłóceń w produkcji rolnej, gdyż
uczestnicy scalenia chętnie obejmują w posiadanie nowo
wydzielone im grunty i we właściwym czasie, bez potrzeby
interwencji organu przeprowadzającego scalenie mogą do
konywać podorywki, orki, nawożenia i siewy gwarantujące
wzrost produkcji rolnej już w pierwszym roku następują
cym po zakończeniu scalenia oraz
— zapobiega składaniu późniejszych różnych skarg. .
Geodeci przeprowadzający scalenie gruntów powiη,ηi
mieć to na uwadze i dla dobra projektu scalenia, który
jest ich dziełem, należycie doceniać czynności prawne zwią
zane z postępowaniem scaleniowym. Ponadto przez właści
wy i skuteczny kontakt z uczestnikami scalenia, powinni
dopracowywać się dobrych projektów scalenia odpowiadają
cych nie tylko wymaganiom gospodarczym i technicznym,
Iecz także i potrzebom oraz życzeniom wszystkich uczestni
ków scalenia, a przez to uniknąć bezproduktywnej pracy
nad zastrzeżeniami i skargami, które zawsze będą składane,
jeżeli zainteresowani nie są dokładnie zorientowani w tak
żywotnych dla nich sprawach, i które pozostawiają w
scalonej i w sąsiednich wsiach osad nie sprzyjający akcji
scaleniowej, a niekiedy nawet psują opinię innym geode
tom wykonującym wzorowo scalenia gruntów.
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Wplyw różnicowej refrakcji poziomej na optyczny pomiar odległości
1. Wstęp

Produkcja nowoczesnych dalmierzy dwuobrazowych, roz
poczęta w latach dwudziestych bieżącego stulecia, przyczy
niła się do znacznego podniesienia dokładności oraz uspraw
nienia techniki optycznych pomiarów odległości. Walory
techniczne i ekonomiczne współczesnych dalmierzy zadecy
dowały, że pośredni pomiar odległości znalazł zastosowanie
nie tylko — jak dotychczas — w tachimetrii i topografii, ale
również w poligonizacji technicznej, w pomiarach sytuacyjno-wysokościowych, a nawet w niektórych zagadnieniach
realizacyjnych.
Dalmierze najwyższej klasy (REDTA 002 — Zeiss-Jena,
RDH-Wild, DK-RT Kern) charakteryzują się wysoką do
kładnością „wewnętrzną”, umożliwiającą wykonanie pomia

ru odległości z błędem względnym od 1:4000 do 1: 5000
[1, 4, 7]. Tak określona dokładność obejmuje jedynie wpływ
błędów przypadkowych, a ściślej mówiąc błędy koincyden
cji kresek podziału głównego łaty z kreskami noniusza [8],
nie uwzględniając udziału błędów systematycznych, często
i w różnorodnej formie występujących w optycznych po
miarach odległości.
Poznanie przyczyn powodujących te błędy, ich analiza
oraz ustalenie metod maksymalnego ich eliminowania, ko
nieczne są do uzyskania wymaganej dokładności pomiarów.
Błędy występujące w optycznych pomiarach odległości
podzielić można, w zależności od ich rodzaju, charakteru
oraz ,przyczyny powstawania, na następujące podstawowe
grupy:
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a) błędy instrumentalne i błędy łaty dalmierczej,
b) błędy subiektywne obserwatora,
c) błędy spowodowane szkodliwym oddziaływaniem naj
niższych warstw atmosfery ziemskiej.
Współczesne dalmierze i metody obserwacji charaktery
zują się wysokim stopniem technicznej doskonałości. Wpływ
znacznej części błędów można na podstawie dotychczaso
wych doświadczeń i badań całkowicie wyeliminować lub
też znacznie ograniczyć. Dotyczy to przede wszystkim błę
dów zaliczanych do pierwszej i drugiej grupy. Pozostaje
jednak część błędów grupy trzeciej, na oddziaływanie któ
rych obserwator nie ma żadnego wpływu. Zniekształcają
one wyniki pomiarów zarówno w sposób systematyczny,
jak i przypadkowy.
Zespół warunków istniejących na terenach zakładów prze
mysłowych, jak również w miastach, stwarza konieczność
sytuowania punktów geodezyjnych w bezpośrednim są
siedztwie ścian budynków. W ostatnim dwudziestoleciu za
równo za granicą jak i w Polsce system stabilizacji zna
ków geodezyjnych w miastach i na terenach zakładów
przemysłowych uległ zasadniczej modyfikacji. Tradycyjny
sposób stabilizacji za pomocą znaków ziemnych zastąpiony
został stabilizacją ścienną [5, 6]. Zasadę stabilizacji punk
tów poligonowych znakami ściennymi wprowadza piąte wy
danie Instrukcji Β-ΙΠ.
System ten pomimo niewątpliwych zalet ekonomicznych,
a przede wszystkim większej niż dotychczas trwałości zna
ków, posiada również pewne wady. Niektóre z obecnie sto
sowanych systemów stabilizacji ściennej z centrum punktu
poligonowego w odległości 1 metra i mniej od ściany po
wodują wykonywanie pomiarów w bezpośrednim sąsiedz
twie ściany, a zatem w strefie czynnego oddziaływania po
ziomego pola refrakcyjnego. Nieliczne dotychczas przepro
wadzone badania doświadczalne nad zjawiskiem różnicowej
refrakcji poziomej nie pozwoliły na dostateczne wyjaśnie
nie tego istotnego dla geodezji problemu. W związku z po
wyższym nasuwa się pytanie, jaki wpływ wywiera różni
cowa refrakcja pozioma na wyniki optycznych pomiarów
odległości, przeprowadzonych na terenach miast i zakła
dów przemysłowych oraz w różnych warunkach mikroklimatycznych?
W pracy niniejszej przedstawione zostały wyniki badań
doświadczalnych oraz wnioski i praktyczne zalecenia ce
lem maksymalnego eliminowania systematycznych błędów
różnicowej refrakcji poziomej w optycznych pomiarach
odległości.
2. Teoretyczne sformułowanie wartości różnicowej
refrakcji poziomej

Przy pomiarze optycznym zakładamy, że przebieg pro
mieni świetlnych pomiędzy dalmierzem a poziomą łatą dalmierczą jest prostolinijny. Założenie to dotyczy jedynie
ośrodka homogenicznego, to znaczy ośrodka o jednorodnych
właściwościach fizycznych i optycznych. Zmienne w czasie
warunki meteorologiczne i mikroklimatyczne powodują, że
w pobliżu ścian budynków, murów, nasypów i szos tworzy
się pole warstw powietrza o różnych temperaturach i róż
nej gęstości, a promień świetlny przenikający na swej dro
dze przebiegu heterogeniczne warstwy powietrza ulega
zjawisku refrakcji poziomej.
W oparciu o zależności fizyczne, optyki geometrycznej
i dotychczasowe teorie refrakcji, sformułowano teoretyczny
wzór na wartość różnicowej refrakcji poziomej dla optycz
nego pomiaru odległości [2]:
1

ΔLr = -L’—sin KJt1,,(4,127994 P-0,0007594 w)

gdzie:
ΔL∙r
■Lp
T
K

(1)

poprawka refrakcyjna w metrach,
odległość pomierzona w metrach,
średnia temperatura powietrza w skali Kelvina,
kąt kierunkowy w lokalnym układzie refrak
cyjnym pomiędzy kierunkiem poziomego gra
dientu termicznego a kierunkiem mierzonego
boku,
∆τ i, 2 — różnica poziomych gradientów termicznych dla
. lewego i prawego ramienia kąta paralaktycznego na drodze od dalmierza do łaty dalmierczej,
wyrażona w stopniach Celsjusza na metr,
B
P
współczynnik
—
—
—
—
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B
w

— ciśnienie atmosferyczne w mm słupa rtęci,
— ciśnienie pary wodnej zawartej w powietrzu
w mm słupa rtęci.

Zastosowanie wzoru (1) wymaga jednoczesnego pomiaru
temperatur na stanowisku instrumentu i w dwóch miej
scach łaty (w miejscu odczytu podziału głównego i noniusza). Z uwagi na to, że w praktyce czynności te byłyby
bardzo kłopotliwe, podjęto próbę uzyskania prostszej w za
stosowaniu poprawki empirycznej.
3. Badania doświadczalne

Celem możliwie wszechstronnego zbadania oddziaływania
poszczególnych parametrów na kształtowanie się różnico
wej refrakcji poziomej w różnych warunkach meteorolo
gicznych i mikroklimatycznych, przeprowadzono następują
ce badania:
1. Obserwacje stacjonarne długości baz w sąsiedztwie be
tonowego muru.
2. Pomiary ciągu poligonowego przebiegającego wzdłuż
wysokiego muru.
3. Pomiary ciągów poligonowych przebiegających wzdłuż
i w poprzek betonowego pasa startowego lotniska.
4. Pomiary w sąsiedztwie hutniczego pieca tunelowego.
5. Badania przy ustawianiu łaty dalmierczej w różnych
odległościach od muru.
6. Pomiary przy różnych prędkościach wiatru.
Wszystkie pomiary doświadczalne wykonano za pomocą
dalmierza precyzyjnego REDTA 002 Zeiss-Jena.
3.1. Obserwacje stacjonarne przeprowadzono na bazach
o długości 85 i 74 m, pod wysokim murem oporowym. Ba
dania przeprowadzono w różnych porach roku i dnia oraz
w różnych warunkach atmosferycznych i nasłonecznienia.
Wszystkie uzyskane w dni słoneczne wyniki badań (rys. 1)
wykazały zależność odchyłek refrakcyjnych od pory roku
i dnia oraz kąta padania promieni słonecznych na betono
wy mur. Maksymalne odchyłki zaobserwowane w godzi
nach od 11 do 13 wynosiły do —14 cm. Analogiczne obser
wacje przeprowadzone w dni pochmurne z pokryciem nie
ba powyżej 50% nie wykazały powyższej zależności. Uzy
skane w tych warunkach atmosferycznych odchyłki nie
przekraczały „wewnętrznej” dokładności dalmierza REDTA 002, wynoszącej ± 2 cm na 100 m. Sporządzone na pod
stawie wyników badań wykresy dziennych zmian różnico
wej refrakcji poziomej wykazują duże podobieństwa do
analogicznych wykresów dziennych zmian różnicowej re
frakcji pionowej [3, 4, 9], Wielkości odchyłek są jednak w
przypadku występowania refrakcji poziomej na ogół mniej
sze o 50%.
3.2. Celem stwierdzenia wielkości występujących odchy
łek refrakcyjnych w przypadku pomiarów wykonanych w
bliskim sąsiedztwie ścian budynków, przeprowadzono wie
lokrotne pomiary długości ciągu poligonowego w różnych
warunkach nasłonecznienia. Łącznie wykonano 39 nieza
leżnych pomiarów ciągu. Długość całkowita ciągu wynosiła
503 m, a długości boków zawarte były w granicach 60—
123 m. Sumy odchyłek refrakcyjnych (dla całego ciągu)
uzyskane w warunkach szczególnie intensywnej insolacji
wynosiły: —65,0 cm (dla odstępu zera noniusza 0,2 m od
muru) oraz —45,7 cm (dla odstępu zera noniusza 0,7 m od
muru). Wartości sum odchyłek przekraczają zatem znacz
nie wymagania dokładnościowe stawiane przez instruk
cję B-III.
3.3. Pomiary długości ciągów poligonowych zaprojektowa
nych w sąsiedztwie pasa startowego lotniska miały na ce
lu stwierdzenie, czy występuje różnicowa refrakcja pozio
ma w warunkach nagrzania promieniami słonecznymi po
ziomych nawierzchni dróg i ulic. Badania przeprowadzono
dla trzech rodzajów ciągów: wzdłuż pobocza pasa (o dłu
gości 615 m), w osi pasa (o długości 613 m) i w poprzek
pasa startowego lotniska (o długości 565 m), (rys. 2).
Bezwzględne wartości sum odchyłek oraz ich różne zna
ki wskazują na to, że zaobserwowane błędy mają charak
ter przypadkowy. Wartości sum odchyłek mieszczą się w
przedziale od —44,1 cm do +13,8 cm, i nawet przy szcze
gólnie niekorzystnych warunkach nasłonecznienia nie prze
kraczają powyższych wielkości. Zbyt słabo ukształtowane
poziome pole termiczne nie sprzyja bowiem występowaniu
zjawiska różnicowej refrakcji poziomej.
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Wykres dziennej zmiany różnicowej refrakcji poziomej
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3.4. Pomiary doświadczalne przeprowadzone w bliskim
sąsiedztwie hutniczego pieca tunelowego (temperatura po
wietrza do +350C) miały na celu stwierdzenie wielkości
błędów refrakcyjnych, wywołanych szczególnymi warunka

mi mikroklimatycznymi, występującymi w pobliżu obiek
tów przemysłowych emitujących ciepło. Badania wykonano
w zakrytej hali przemysłowej dla odległości w przedziale
od 25 do 100 m.
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Wielkość różnicowej refrakcji poziomej w tych warun
kach pomiaru wyraża się zależnością:
ετ = -23 Ls
(2)
ze współczynnikiem korelacji r = 0,855
gdzie:
εr — odchyłka refrakcyjna w centymetrach,
L — odległość w hektometrach.

85-metrowej, przy kolejnym przesuwaniu laty od muru
w interwalach co 10 cm, w zakresie od 15 do 155 cm.
Wszystkie badania przeprowadzono w warunkach maksy
malnego nasłonecznienia. Wykazały one zależność funkcyj
ną wyrażoną krzywą logarytmiczną:
Sr= - fiι5(Igd-2,14)
(3)
ze współczynnikiem korelacji r = 0,988
gdzie:
ετ — odchyłka refrakcyjna dla odległości d zera noniusza łaty od muru w centymetrach,
ε15 — odchyłka refrakcyjna dla odległości 15 cm zera noniusza łaty od muru w centymetrach,
d — odległość zera noniusza łaty od muru w centyme
trach.
Analizując przebieg krzywej (3) (rys. 4) wi
dzimy, że maksymalne odchyłki refrakcyjne
występują, gdy łata usytuowana jest w bez
pośrednim sąsiedztwie muru (odstęp zera no
niusza 0,15 m). Wraz z jej oddalaniem od
muru odchyłki refrakcyjne maleją zgodnie
z krzywą logarytmiczną, która w odległości
1,37 m przecina oś odległości zera noniusza
od muru. Odległość tę przyjąć można za gra
nicę strefy oddziaływania pola refrakcyjnego.
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Rys. 2

Wyniki badań oraz zależność funkcyjną wyrażoną we wzo
rze (2) przedstawiono graficznie na rys. 3.
3.5. Badania nad ustaleniem zależności funkcyjnej pomię
dzy wielkościami odchyłek refrakcyjnych a odstępem no
niusza łaty dalmierczej od muru przeprowadzono na bazie

3.6. Celem stwierdzenia zależności wpływu wiatru na
wielkość błędów refrakcyjnych przeprowadzono pomiary na
bazie 85-metrowej Zastabilizowanej pod murem. Przedsta
wione graficznie na wykresach wyniki badań (rys. 5) poz
walają stwierdzić, że dynamiczne działanie wiatru stanowi
istotny czynnik osłabiający refrakcję poziomą. Wyniki po-

Rys. 3. 1 — odchyłka refrakcyjna er; 2 —
poprawka refrakcyjna ASr wyliczona ze
wzoru (4)

miarów

Rys. 4. ------------ przedział „wewnętrznej”
dokładności dalmierza REDTA 002 na 85 m
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wykonanych

przy

prędkościach

wiatru

około

4. Empiryczna poprawka refrakcyjna

W wyniku przeprowadzonych w latach 1966—1968 badań
uzyskano łącznie około 1800 odchyłek refrakcyjnych. Ma
teriał ten pozwolił na ustalenie zależności funkcyjnej po
między odchyłkami refrakcyjnymi a warunkami termiczSrCcml

micznego a kierunkiem mierzonego boku. Kąt
kierunkowy należy uwzględniać we wzorze, (4)
tylko w tych przypadkach, kiedy nie będzie za
chowana równoległość pomiędzy ścianą budynku
a mierzonym bokiem.
Zastosowanie wzoru (4) do korekty wyników pomiarów
pozwoliło na zmniejszenie systematycznego wpływu różni
cowej refrakcji poziomej średnio o 62%.
5. Wnioski końcowe i zalecenia

Rys. 5. — . — . — . — Odchyłki refrakcyjne dla odstępu zera noniusza 0,2 m od muru
— X — X — X — odchyłki refrakcyjne dla odstępu zera noniusza
0,7 m od muru
---------------------- prosta wyrównawcza
------------------------- błąd ,,wewnętrznej” dokładności dalmierza
REDTA 002 na 85 m

nymi. Posługując się teoretycznym wzorem (1) oraz usta
loną zależnością funkcyjną pomiędzy wielkościami odchy
łek a odpowiadającym im różnicom temperatur, drogą przekształceń uzyskano empiryczny wzór na poprawkę różni
cowej refrakcji poziomej:
JSκ = Li-JToC-11,56-sin K
(4)
gdzie:
JSr — poprawka refrakcyjna w centymetrach,
Lp — odległość pomierzona w hektametrach,
JT — różnica temperatur powietrza wyrażona w stop
niach Celsjusza na metr.
Temperatury powietrza należy pomierzyć precy
zyjnymi termometrami rtęciowymi, umieszczony
mi w specjalnych budkach ochronnych zawie
szonych z tyłu łaty, w miejscach koincydencji
kreski noniusza i podziału głównego. Różnica tem
peratur posiada znak dodatni w przypadku male
jących temperatur od ściany budynku,
K — kąt kierunkowy na stanowisku instrumentu liczo
ny w lokalnym układzie refrakcyjnym, zawarty
pomiędzy kierunkiem poziomego gradientu ter

Szczegółowa analiza wyników badań pozwoliła na sprecy
zowanie następujących wniosków i praktycznych zaleceń:
a) projekt miejskiej sieci poligonowej powinien przewi
dywać lokalizację punktów osnowy po zacienionej stronie
ulicy lub, jeżeli warunki na to nie pozwalają, na przemian
po jednej i drugiej jej stronie;
b) w przypadku stosowania ściennej stabilizacji znaków
geodezyjnych należy uwzględniać takie konstrukcje i syste
my, które pozwoliłyby na odtwarzanie centrum punktu po
ligonowego w odległości nie mniejszej niż 2,3 m od nasło
necznionej ściany ∣budynku lub muru, w którym znak geo
dezyjny został Zastabilizowany;
c) obserwacje przeprowadzać należy przy pogodzie po
chmurnej lub w takich porach dnia, kiedy promienie sło
neczne nie padają bezpośrednio na ściany budynków i mury;
d) pomiary można wykonywać w dni słoneczne przy pręd
kości wiatru około 4—5 m/sek;
e) w przypadku konieczności odstępstwa od powyżej spre
cyzowanych warunków konieczne jest wprowadzenie po
prawki na różnicową refrakcję poziomą, posługując się
wzorem empirycznym (4).
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Okresowy pomiar wychyleń kominów przemysłowych
za pomocą klinometru hydrostatycznego, pomysłu mgr inż. S. Sawczuka
Okresowy pomiar wychyleń kominów przemysłowych,
znajdujących się pod wpływami eksploatacji górniczej, jest
jednym z najważniejszych zadań służby mierniczej, prowa
dzącej rejestrację zmian wywołanych podziemną eksploata
cją minerałów użytecznych. Poza tradycyjnymi geodezyj
nymi i fotogrametrycznymi metodami tych obserwacji,
istnieje szereg opracowań mających na celu ciągłą lub
okresową rejestrację zmian wychyleń kominów. Metody te
oparte są o różnego rodzaju klinometry [2, 9, 10] oraz o za
stosowanie ekranów lub zwierciadeł [8 i 9]. Prawie wszyst
kie metody, poza fotogrametryczną [1 i 5] zakładają, iż
komin stanowi sztywną wydłużoną konstrukcję ściśle zwią
zaną z jego fundamentem. Współczesne badania wskazują
jednak na to, że wychylenie komina jest różne wzdłuż
jego pionowej osi [1, 6 i 7]. Tym niemniej, dla zoriento
wania użytkownika co do rzędu wielkości występujących
zmian, często wystarczające są wyniki obserwacji mecha
nicznych lub opartych o niwelację cokołu komina [4, 9 i 11]
Poniżej przedstawiono jeden z przyrządów hydrostatycz
nych, który dzięki swojej prostocie, a zarazem dzięki walo
rom konstrukcyjnym zapewnia dużą dokładność określenia
wychylenia cokołu komina (rys. 1). Przyrząd ten, konstruk
cji mgr inż. Stefana Sawczuka, składa się z zamkniętego
obwodu rurek szklanych, przy czym rurki (naczynia) po
siadają przy podstawie znacznie większą średnicę od rurek
łączących. W naczyniach tych znajduje się rtęć, na której
spoczywa alkohol. Dzięki zastosowaniu zróżnicowanych
średnic naczyń i rurek łączących, małe zmiany w położe-

0

200

Alkohol

H= —p
(1)
r2
W rezultacie, w rurkach o mniejszej średnicy powstanie
pewna różnica poziomów „H” i słupek alkoholu o takiej

lub

Rys. 2. Wplyw zróżnicowanych średnic naczyń i rurek na usta
lenie się poziomu alkoholu po wychyleniu klinometru: a — pier
wotny poziom alkoholu, b — poziom alkoholu po wychyleniu klino
metru, c — pierwotny poziom rtęci, d — poziom rtęci po wy
chyleniu klinometru

wysokości będzie wywierał ciśnienie hydrostatyczne na
lustro rtęci, na którym spoczywa. Ciśnienie to doprowadzi
do zmniejszenia wymienionej wyżej różnicy poziomów do
wielkości „JH” takiej, przy której nastąpi wyrównanie
ciśnień na styku obydwu cieczy (rys. 3). Wyrazić to można
równaniem:
czyli
AH∙γl = Ah∙γ2

gdzie:

Ah = — AH

(2)

200

Rys. 1. Klinometr hydrostatyczny pomysłu S. Sawczuka

niu zwierciadła rtęci powodują wielokrotnie większe zmia
ny poziomu alkoholu.
W celu uzasadnienia powyższego stwierdzenia, należy
przeprowadzić następujące rozumowanie (rys. 2).
Obniżenie jednego z końców przyrządu o wielkość „p”
powoduje przepływ rtęci z naczynia położonego na prze
ciwległym końcu, aż do wyrównania poziomów rtęci w oby
dwu naczyniach. W rezultacie, w jednym naczyniu poziom
rtęci obniży się, a w drugim — wzrośnie o wielkość „p/2”,
a więc w jednym naczyniu alkohol spoczywający na rtęci
wypełni przestrzeń poprzednio przez nią zajmowaną, w dru
gim natomiast — zostanie wyparty przez rtęć do rurki
o mniejszej średnicy. Objętość wypartego alkoholu będzie
równa objętości rtęci, która zajęła jego miejsce, w naczy
niu o większej średnicy, czyli
τtR2p πr2H
~2
~2
stąd
H
R2
P
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Rys. 3. Wplyw zróżnicowanych ciężarów objętościowych alkoholu
i rtęci na ostateczne ustalenie się poziomu po wychyleniu klino
metru

AH — ostateczna, stwierdzona różnica poziomów alko
holu, wywołana obniżeniem jednego z końców
przyrządu o wartość „p”,
Ah — różnica poziomów rtęci,
7i> 72 — ciężary objętościowe alkoholu i rtęci.
Obniżenie lustra rtęci o wielkość „Ah” wywoła oczywiście
odpowiednie zmniejszenie pierwotnej wysokości słupa alko
holu „H”, według relacji:

AH = H-Ah —
(3)
r2
Podstawiając do wzoru (3) wartości na „H” i „Ah” ze
wzorów (1) i (2), otrzymuje się:

AH = — p - — AH- —
ɪ r2
γ2
r2

skąd można obliczyć wartość obniżenia końca przyrządu „p”
->-jh(⅛+'⅜)
*< ’
Wartość sumy zawartej w nawiasach można wyznaczyć,
gdy znamy średnice rurek i ciężary objętościowe użytych
cieczy, lub też na drodze empirycznej, obniżając o znaną
wielkość jeden z końców przyrządu (na przykład o wiel
kość skoku śruby — rys. 1) i obliczając wartość stosunku:

I
I

Wartość „żlH” odczytuje się z podziałek umieszczonych
przy rurkach z alkoholem, przy czym dzięki przeciwstaw
nemu opisowi tych podziałek (rys. 1), wielkość ta będzie
wynosiła:
dH = (L,p + L2p)-(L,i + L2i)
(6)
gdzie:
L,p, L2p — odczyty początkowe, wykonane bezpośrednio
po ustawieniu przyrządu,
Lli, L2j — odczyty robocze (i-tej obserwacji).
Otrzymany znak różnicy wysokości liczonej wzorem (6)
jest właściwy dla kierunku L1 — L2, to znaczy dla kierun
ku od podziałki, której „zero” znajduje się u góry, do podzialki na przeciwległym końcu klinometra (rys. 1).
Zmiana objętości użytych cieczy, wywołana ich rozsze
rzalnością cieplną na skutek prowadzenia pomiaru w róż
nych temperaturach, nie będzie miała wpływu na wystę
pujące we wzorze (6) sumy odczytów. Jeżeli bowiem po
między kolejnymi pomiarami nastąpiło na przykład zwięk
szenie objętości cieczy (t2 > t1), wówczas wyrazi się to
wzrostem poziomu alkoholu na obydwu końcach przyrządu
o taką samą wartość, co na skutek przeciwstawnego opisu
podziałek spowoduje w efekcie zwiększenie jednego z od
czytów, a zmniejszenie drugiego o tę wielkość.
Dla określenia wielkości i kierunku względnych wychy
leń komina należy do jego cokołu podstawy zamontować
stolik (na przykład z grubej blachy stalowej) i umocować
na nim dwa opisane wyżej klinometry, tak aby tworzyły
ze sobą kąt prosty oraz wyznaczyć kąt kierunkowy jed
nego z nich. Z obliczonych wzorem (4) wartości nachyleń
tych klinometrów wyznacza się ich nachylenia względne

i
I
gdzie:
η, ξ — względne nachylenia klinometrów (w mm/m),
Pi, Pii — obniżenia końców klinometrów I i II,
li, In — odległości między naczyniami klinometrów.
Z otrzymanych w ten sposób wychyleń składowych obli
cza się wychylenie wypadkowe i jego kąt kierunkowy
(rys. 4):
ε = ∣∕jj
* + ξ2

Kąt kierunkowy i wartość wyznaczonego w ten sposób
wektora wychylenia płaszczyzny stolika, na którym usta
wione są klinometry, będą identyczne z odpowiednimi wiel
kościami wektora prostopadłego do tej płaszczyzny, czyli
wektora względnego wychylenia komina.
Opisany klinometr hydrostatyczny zamontowany został
na cokole jednego z kominów przemysłowych (o wyso
kości 70 m), znajdującego się na terenie Huty POKÓJ.
Równocześnie z pomiarem wychylenia za pomocą klinometru prowadzono niwelację reperów założonych na co
kole tego komina (rys. 5). Poniżej przytoczono wyniki do
tychczasowych pomiarów, przeprowadzonych tymi meto
dami.
I. Pomiar wychyleń komina za pomocą klinometru hydro
statycznego

1. Zestawienie wyników pomiaru ·— tablica 1
2. Określenie współczynnika „k” (wzór 5) — tablica 2
3. Obliczenie względnych wychyleń komina — tablica 3.
Tablica I. Zestawienie wyników pomiaru
Klinometr

4.X.1969 r.

4.1.1970 r.

6.ÏV.1970 r.

162,5

158,4

158,2

L1
Λ

57,2

60,0

61,2

L1÷L,

219,7

218,4

219,3

Bt

-

+1.3

+0,4

L,

137,5

133,3

130,5

Lt

58,0

62,0

64,0

ɪ'i'bɪ'<

195,5

195,3

194,5

H∏

-

+ 0,2

+1,0

I

II

Tablica 2. Obliczenie współczynnika „fc”
Lp.

L-

1

132,0

Li

L1+La

64,0

196,0

O

121,8

53,7

175,5

3

111,0

44,5

155,5

4

101,0

34,5

135,5

5

90,5

25,0

115,5

6

80,0

15,5

95,5

7

90,0

26,0

116,0

8

100,5

36,0

136,5

9

110,5

46,5

157,0

10

120,5

57,0

177,5

H

V

20,5

-0,17

20,0

+0,33

20,0

+ 0,33

20,0

+0,33

20,0

+ 0,33

20,5

-0,17

Obliczenia

20,5

-0,17

20,5

-0,17

20,5

-0,17

p = 1,5 nim
∑AH
Hfir = ----------= 20,33 mm

P
zlʃɪ
[w] = 0,833
mjjj = +0,24 mm

k = —— = 0,07378

ni

<u

zl⅛

= 0,06 mm

mk = ±0,0002€

20,5 s -0,17

σe = ui+ ui
,
f
t g σe = —
P

(8)

I

11

131,0

67,0

198,0

12

141,5

77,0

218,5

13

151,5

87,0

238,5

14

162,0

97,0

259,0

15

172,0

107,5

279,5

16

182,0

118,0

300,0

20,5

-0,17

20,0

+ 0,33

20,5

-0,17

20,5

-0,17
-0,17

20,5

∑ = 305,0

Tablica 3. Obliczenie wychyleń względnych komina
σj = ISS

Rys. 4. Wyznaczenie wartości i kąta kierunkowego względnego
wychylenia komina

Klinometr

AH

P

*7

ξ

I

+ 1,3

+0,096

-0,192

II

+ 0,2

+0,015

-0,030

I

+0,4

+ 0,029

-0,058

II

+1,0

+ 0,074

-0,148

<⅛

6

0,194

0,156

Data
pomiaru

224g85c

4.1.1970

291g22c

6.TV.1970

209g85c
2,552
0,159

276g22c
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ΙΙ.2. Zestawienie wyników pomiarów — tablica 5

II. Pomiar wychyleń komina przez niwelację precyzyjną
reperów

Tablica 5. Zestawienie wyników pomiarów

W oparciu o metodę spostrzeżeń pośrednich, której opis
znajduję się w literaturze [4 i 11] ułożono równania po
prawek o postaci:
», = u cosoi + w sinoi — d'hl
(9)
gdzie:
u, w — składowe maksymalnych wartości osiadań,
σ, — kąt kierunkowy linii łączącej środek komina
z i-tym reperem,
d'ht — osiadanie i-tego reperu odniesione do wartości
średniej osiadań wszystkich reperów

d∖ = ⅛i -

Reper

dh

d'h

Pomiar 3
6.IV.1970

d’h

⅛
,

1

(10)

n

Pomiar 2
4.1.1970

Pomiar 1
4.X.1969

-

+0,225

0,0000

-0,1403

-0,7

-0,475

-0,1402

-0,6

-0,05

-0,1566

-0,4

-0,175

-0,1573

-1,1

-0,55

-0,1566

+ 0,2

+0,425

-0,1573

-0,5

+0,05

-0,9

-0,225

-2,2

-0,55

0,0000

0,0000

2

-0,1396

3

-0,1562

4

-0,1568

+ 0,55

II.3. Obliczenie względnych wychyleń komina — tablica 6

przy czym
dhi — osiadanie i-tego reperu w stosunku do pomiaru
wyjściowego.

Tablica 6. Obliczenie względnych wychyleń komina

dh max

u
w

II.l. Obliczenie krakowianu transformacyjnego

Dla konkretnej sytuacji rozmieszczenia reperów na co
kole obserwowanego komina (rys. 5) ułożono krakowian
transformacyjny ·— tablica 4.

-0,225
+0,475

-0,175

0,573

-0,246

-0,518
-0,764

I

0,1885

I
4.1.1970 r.

0,4749
I

+ 0,425

1

Data
pomiaru

ε
tgσ
σ

228g20c I
0,504

-0,55
0,493

+ 0,05

T·

+ 0,55

-0,104
-0,597

d/imax
rk

0,1658

I

4,7404

I

-0,05

Uwag

I

6.IV.1970 r.

286g00c I

u
w

T — krakowian transformacyjny — tablica 4

Wnioski
Rys. 5. Szkic sytuacyjny rozmieszczenia reperów i klinometrów
dla obserwowanego komina

1. Wyniki pomiarów wychyleń komina, przeprowadzo
nych klinometrami i na drodze niwelacji reperów, wyka
zują bardzo małe wartości wychyleń, w związku z czym na
leżałoby przeprowadzić tego typu pomiar na kominie wy
kazującym większe zmiany.
2. Wartości uzyskanych zastosowanymi metodami wychy
leń są do siebie zbliżone, co wskazywałoby na to, iż me
tody te-są tej samej klasy dokładnoścdowej.
3. Nakład prac zarówno pomiarowych, jak i obliczenio
wych, przy zastosowaniu klinometrów hydrostatycznych
jest o wiele mniejszy niż w metodzie niwelacyjnej.

Tablica 4. Obliczenie krakowianu transformacyjnego
a. Oliliczenie współczynników równań poprawek
Reper

fJi

a = cos ai

b = sin σi

s = α+δ

1

389glθc

4-0,985

-0,170

+ 0,815

2

284g70c

-0,238

-0,971

-1,209

3

190g25c

-0,988

+0,153

-0,835

4

135g50c

-0,529

+0,849

+ 0,320

b. Równania normalne

-1,5109
+ 2,2829
+ 0,6679

+0,6619

+0,1865

+0,9796

-0,3552
-0,5366

+ 1,1557
+ 1,7462

• 1,2609
+ 1,7160
+0,7931

+ 1,2608
+ 1,1793
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+2,9255

> 9
(a*j^^1 =
I

τo

+0,4729

+ 0,1479

+ 0,6208

+ 0,985

-0,238

-0,988

-0,529

+0,1479

+0,6290

+0,7769

-0,170

-0,971

+0,153

+0,849
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+ 0,4795

+0,4407

+ 0,0388

-0,2562

-0,6460

-0,4446

-0,0499

-0,4945

-0,1246

+ 0,4558

+ 0,3312

I

-0,9022

I
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Określenie wpływu niepionowości osi obrotu instrumentu
na pomiar odchyleń punktów od płaszczyzny pionowej
Stosowane w praktyce sposoby pomiaru odchyleń punk
tów od płaszczyzny pionowej opierają się na wspólnej za
sadzie przedstawionej na rysunku 1. Po wycelowaniu na
punkt S, luneta kierowana jest przy zaciśniętej alidadzie
na punkt P'¡ będący rzutem punktu Pi na płaszczyznę po
miarową. Następnie mierzona jest odległość między punkta
mi P/ i Pi, stanowiąca odchylenie punktu P¡ od płaszczy
zny pomiarowej.
Jako przykłady pomiarów odchyleń posłużyć tu mogą
sposoby polegające na:
— odczytywaniu podziałek przystawianych do budowli,
— wprowadzaniu ruchomego sygnału w oś celową,
— naprowadzaniu osi celowej na sygnał lub punkt bu
dowli przez równoległe przesunięcie instrumentu.
Ze względu na analogię czynności pomiarowych, do po
miaru kątów poziomych, wartości odchyleń obarczone będą
wpływem szeregu błędów instrumentalnych. W pracy ni
niejszej rozpatrzony zostanie jako jeden z bardziej istotnych
czynników, wpływ niepionowości osi obrotu instrumentu.
Jak wiadomo, wpływ ten nie eliminuje się przez pomiar w

Rys. i

dwóch położeniach lunety. Określenie jego wielkości moż
na by przeprowadzić w oparciu o wyprowadzone za pomo
cą wzorów trygonometrii sferycznej zależności dla pomia
rów kątowych [1]. Ze względu jednak na możliwość uzy
skania wzoru ścisłego drogą prostych przekształceń, przed
stawiony zostanie sposób polegający na ułożeniu równania
płaszczyzny celowania w odpowiednio przyjętym Ortokartezjańskim układzie współrzędnych (O, x, y, z). Należy przy
tym zaznaczyć, że rozważa się przypadek, gdy nie wystę
pują jakiekolwiek inne błędy instrumentalne.
Jak pokazano na rysunku 2:
z

→ Po = (sin v cos a, sin v sin a, cos v)
przy czym IS X p0 ≠ O.
W przypadku pomiaru odchylenia punktu P, (xi, li, Hi) od
płaszczyzny xθz, płaszczyzna celowania przetnie kierunek
Odchyleniawpunkcie P∙(χi,Δli,Hi) zamiast w P'i(χi,0. Hi),
∆li — stanowi poszukiwaną liniową wielkość wpływu nie
pionowości osi instrumentu na pomiar odchylenia l∣. Zgod
nie z rys. 2 możemy napisać li = li pom. + ∆li, gdzie Ii pom.
wartość odchylenia otrzymana z pomiaru.
Przyjmując Pi jako bieżący punkt na płaszczyźnie celo
wania zapiszemy równanie tej płaszczyzny w postaci wy
znacznikowej:
Hi-H1
Xs
A li
X1
o
H1-Hj = 0
Siov eosɑɪsinv sina
COSV
Po wprowadzeniu oznaczeń Hi — H1= ΔHii oraz Hs — Hi =
= ΔHιs i rozwinięciu wyznacznika według elementów drugiej
kolumny otrzymamy:
— d∕,(Xscosv — ΔHjs sinvcosα) — sin v sin a(xs ΔH∕1 — X1 ΔHji) = 0
stąd po podzieleniu obydwu stron równania przez cos v (cos
v ≠ O, gdyż Oo ≤ v < 90°)
4,
X1 AHli-xi AH11
(1)
∆li =---------------------------- tg v sɪn a
X1- A Hi1 tg v cos a
Z badania powyższej zależności traktowanej jako ∆li (a)
wynika, że funkcja ta osiąga równe co do wartości bez
względnej wartości ekstremalne, gdy:
tg V

Podstawiając skrajne z punktu widzenia praktyki wartości:

I ZlHis
I

—------- = 4
ɪ.

co odpowiada kątowi podniesienia lunety 76° oraz υ = 1’
otrzymamy:
a = ± 8⅛056' dla AH11 > 0
____
α = ± 90o04'
dla
AH11 < 0
■
AH11 i
Należy zauważyć, że przy mniejszych wartościach ------- i
I Xi i
ι> ∣α∣ jest bliższe 90°.
Podstawiając do wzoru (1) a = ± 90° i rozpatrując I ∆li I
otrzymamy:
JzRijmax = ZlHji- - ΔHr1tsv = 6,tsv

I
X1
Jeżeli dla uproszczenia oznaczeń przyjmiemy
∣zRi∣max"= ∆liυ wówczas Aliv =⅛itgv
Ponieważ u w praktyce nie przekracza 1’ więc
ν’

Aliv — bi · —
Q
ostatecznie

— początek układu znajduje się w punkcie bezbłędnego
centrowania instrumentu (punkt 0 = 1’);
— płaszczyzna xO z stanowi płaszczyznę pomiarową wyznaczononą przez pionową oś obrotu instrumentu oraz punkt
celowania S;
— oś Ou ma kierunek odchyleń.
Na skutek zaistniałego wychylenia osi instrumentu od
pionu o kąt v (gdzie Oo≤ v < 90°) w płaszczyźnie pionowej
tworzącej kąt a (gdzie Oo ≤ a < 360°) z płaszczyzną x O z,
realizowana jest, ogólnie rzecz biorąc, niepionowa płaszczy
zna celowania. Płaszczyzna ta określona jest przez punkty
1 (O, O, Hi) i S (Xs, O, Hs) oraz wersor osi obrotu instru
mentu:

Aliv [mm] = 0,00485 · fei [m] · t [’]
(9
Wzór (2) może być użyteczny między innymi w następują
cych zadaniach praktycznych takich jak:
I. Pomiar odchyleń punktów budowli — h na ogół ≠ 0.
II. Trasowanie punktów płaszczyzny pomiarowej — li = 0.
W obu tych przypadkach można:
— dla określonego usytuowania stanowiska instrumentu,
sygnału oraz poszczególnych punktów badanych lub traso
wanych wyznaczyć największą wartość wpływu niepiono
wości osi instrumentu;
— zakładając, że dla żadnego z badanych lub trasowa
nych punktów wpływ niepionowości osi instrumentu nie
może przekroczyć określonej wartości, ustalić niezbędną
dokładność ustawiania do pionu osi obrotu instrumentu.
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Wyp
i po:

Dla rozwiązania powyższych zadań należałoby znaleźć
punkt badany lub trasowany o największej wartości b. W
przypadku, gdy ZlHis = 0, będzie to punkt o największym
IzlHnI. W przypadku, gdy IzlHzsI ≠ 0, zamiast obliczania bt dla
poszczególnych punktów proponuje się sposób graficzny
przedstawiony odpowiednio dla I i II na rys. 3 i rys. 4.

Poza określeniem wielkości b zastosowanie wzoru (2) wy
maga oszacowania wielkości v, to jest maksymalnego wy
chylenia osi obrotu instrumentu od pionu. Wydaje się, iż
niezależnie od podawanych w literaturze sposobów szacowa
nia v [1, 3] pożyteczne byłoby bezpośrednie wyznaczenie tej
wielkości na drodze pomiarów doświadczalnych zarówno la
boratoryjnych, jak i terenowych. Pomiary te należałoby
wykonać dla typowych instrumentów (na przykład THEO
010, THEO 020, T2, Tl itp.) oraz sposobów pionowania za
pomocą Iibeli alidadowej i nasadkowej.
Celem zorientowania się w wielkości badanego wpływu
dla instrumentu doprowadzanego do pionu według Iibeli
alidadowej posłużymy się uproszczoną zależnością v = 0,3 ω,
gdzie ω — przewaga Iibeli.
Dla ω = 20” (na przykład THEO 010) otrzymamy v = 0,3 ·
. 20” = 6”.
2

x ''↑

, ΛtfhAb'
Nierzadko w praktyce przyjmuje się kąt podniesienia lu
nety jako wskaźnik wpływu niepionowości osi instrumentu
na wartości odchyleń.

Je:
na i
L'1,
... L

ι2

0=1'

Za
puni

'-'

b2
—9S
S' ‘

Rys. 5

Niżej zestawiono wartości Jlu uzyskane ze wzoru (2), przy
podstawieniu v = 6”:
fc[m]
10
20
50
75 100
ζ1mm] 0,3 0,6 1,5
2,2 2,9
Praktyka inżynieryjna niejednokrotnie narzuca dokładność
określenia odchyleń w granicach kilku milimetrów. Wpływ
niepionowości osi instrumentu jest więc w tych przypad
kach czynnikiem istotnym i powinien być uwzględniany
przy analizie dokładności czynności składowych danego spo
sobu pomiaru odchyleń.
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Błąd położenia powierzchni na mapie w ujęciu innych wzorów
Uwagi wstępne

Stosowany obecnie wzór na błąd położenia powierzchni
na mapie ma postać:
,/
360°
mp = mg y P 1/ sin------

(1)

gdzie:
ms — błąd położenia punktów wyznaczających powierznię Wieloboku foremnego,
P — powierzchnia Wieloboku foremnego,
n — ilość boków tego wieloboku
lub w formie uproszczonej
mP = ms ]P
(2)
dla figur zbliżonych do kwadratu.
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Powyższe wzory nie są poprawne z dwóch względów.
1. Wzór (1) został wyprowadzony z zależności między po
lem powierzchni a współrzędnymi punktów wyznaczających
pole tej powierzchni. Jeżeli tale — to wzór ten może okreś
lać tylko błąd obliczenia powierzchni ze współrzędnych
przy założeniu, że błąd wyznaczenia współrzędnych punk
tów wynosi ms- Jak się niżej okaże, nie jest ten wzór jed
noznaczny ze wzorem na błąd położenia powierzchni przy
tym samym błędzie położenia punktów na mapie m∑.
2. Wzór (2) jest przekształceniem wzoru (1) przy założe
niu, żel ilość boków w Wieloboku foremnym wynosi 4 i są
one równe. Takie przypadki występują niezmiernie rzadko,
na przykład przy długości boków 100 m tylko dla P=I ha,
przy długości boków 200 m tylko dla P = 4 ha.
Przy powierzchniach większych ilość boków wzrośnie
i wzór przestaję być prawidłowy.

Błąd
row;
Che;
cink

Wsts

Sret

Ana

Jeże

żenią punktu B, to znaczy Wsa = nisa = ms, to wówczas

Wyprowadzenie wzorów
i porównanie ich z dotychczas stosowanymi

m⅞ Li

Załóżmy dowolną powierzchnię na mapie ograniczoną
punktami A, B, C.

"»P,

4

Wstawiając to wyrażenie do wzoru (3) i przez analogię
wstawiając pozostałe otrzymamy:

m2sL21+msL1 ... +τn1
sLk
4

THp —

nis

TTTP=

Jeżeli punkty A, B, C obarczone są błędami położenia
na mapie, to łącząc błędne punkty A’, B’, C’ odcinkami
L2, L2, L'a ... L'n i punkty bezbłędne odcinkami L1, L2, L3
... Ln odłożymy powierzchnię między odpowiadającymi od
cinkami: P1, P2, P3 ... Pn
Oczywiście suma pól tych powierzchni z odpowiadający
mi jej znakami będzie błędem położenia całej powierzchni
na mapie określonej tymi odcinkami.
Na tej podstawie można powiedzieć, że kwadrat średnie
go błędu położenia powierzchni na mapie będzie sumą kwa
dratów średnich powierzchni odłożonych przez odpowiada
jące sobie odcinki L1 L'1 L2 L2 ... Ln Ln
m2
p — mpl + mp2 + ... Ttipn
(3)
Rozpatrzmy obecnie, jakie pole powierzchni odłożą odpo
wiadające sobie odcinki, na przykład L1L1, jeżeli odpo
wiadające sobie punkty A A' oraz B B’ są względem siebie
przesunięte o wielkość błędu położenia tych punktów na
mapie ms
Na podstawie rysunku 2 możemy napisać:
„
hA + hB r/ t Iib
2 ctgβ Ii2Ctga
IjIli+-i '2

i-—■—

1→z[LL]

(4)

Wzór (4) ma bardzo prostą postać, nie jest jednak wy
godny w stosowaniu. Wynika z niego, że błąd położenia po
wierzchni na mapie zależy tylko od kwadratu sumy od
cinków ograniczających powierzchnię i błędu położenia
punktów końcowych tych odcinków na mapie.
Obecnie porównajmy wzór (4) ze wzorem (1).
Pole powierzchni Wieloboku foremnego wynosi:

1
180°
P = — L2 n ctg------4
n
nL∙τ =

4P
180°
ctg------n

n L2 jest wyrażeniem pod pierwiastkiem we wzorze (4),
wobec tego:

Cytowany zaś wzór (1) ma postać:

Różnice w określeniu wielkości błędu położenia powierzchni
będą się więc różnić o tyle, o ile różni się wyrażenie:
I1

Rys. 2

Wyrażenie

h1βctgβ
2
2
jako bardzo małe, można pominąć bez szkody dla rachunku.
Wstawiając za
hA.= ms^sinα i za hB = mSjJsin/?
oraz
w miejsce L'1, L1 bez szkody dla rachunku otrzymamy:
A¾ ctgα

τ∏sA sinαL1

m sb

COSjr βL21
4

Średnia wartość funkcji

cos^ra

ʃ cos8 a
2
cos^
ra =®----------- ai fl

Analogicznie

wyniesie:

1
2π

2π

1
cosfr0 = -,

od

/

180°

y tg-— ·

przy założeniu ms P = I, co ilustruje przedstawiony niżej
wykres (rys. 3).

mss sinβ L1

Błąd położenia punktu na mapie msA i mSB może być skie
rowany pod różnym kątem w stosunku do odcinka A B.
Chcąc otrzymać średni błąd powierzchni na długości od
cinka L1 trzeba do powyższego wzoru po zróżniczkowaniu
Wstawić średni kwadrat funkcji cosj,α i cosjrβ
τnp1,

√

360o

s:n__

1

2

i wobec tego:

∏⅛.4 L11

Jak widać z tego wykresu różnice są znaczne, dochodzą_ce do wielkości równej 0,2 ms ] P i w pełni potwierdza
ją tezę wysuniętą w punkcie 1, w uwagach wstępnych.
Dla lepszego zobrazowania różnic w wielkości określania
błędu położenia powierzchni na mapie zaczerpnę przykład
z literatury [1] strona 140, w której autor również wypro
wadza wzory (1) i (2).
„Niechaj powierzchnia obiektu ograniczona ciągiem sytua
cyjnym wynosi 25 ha. Średni błąd położenia punktu na
mapie wynosi na skali 1 : 5000 = 0,25 mm, a stosunek wy
dłużenia figury 1 :4. Obliczyć średni błąd położenia po
wierzchni na mapie”.
Przy rozwiązaniu autor stosuje wzór (2) uzupełniony przez
współczynnik wydłużenia figury i otrzymuje:

8

Jeżeli błąd położenia punktu A równa się błędowi poło
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dla danej powierzchni średnią długość boków, otrzymamy:

mp= 1,25 /250 000

= ± 0,0911 ha

Aby zastosować wzór (4) i porównać ze wzorem (2) przyjmijmy kilka wariantów długości boków, które będą określać
pole powierzchni równej 25 ha, z zachowaniem stosunku
wydłużenia figury 1 : 4.
a) dla boków równych 125 m (rysunek 4)

(5)
Obecnie — już jednoznacznie — można porównać wielkość
błędu położenia powierzchni, obliczonego wzorami (2) i (5).
Wielkość błędu przedstawiono na rysunku 6, przy założe

= *QOUä ha

1,25
ml, =

,--------/20-125’ = ± 0,0349 ha

b) dla boków równych 250 m

mʃɪ =----- ∕10∙2502 = i 0,0494 ha

c) i wreszcie dla boków równych 250 i 1000 m
/2-250’+2-1000’ = ±0,0911 ha

Wynik otrzymaliśmy zgodny z wynikiem podanym w przy
kładzie z literatury (1) dopiero w tym przypadku, gdy pole
powierzchni figury wyznaczały 4 boki. W innych przypad
kach — jak to widać na przykładzie — istnieją rażące róż
nice w wielkości błędu położenia powierzchni tej figury
na mapie. Potwierdza to również tezę 2 z uwag wstępnych.
Jest sprawą oczywistą, że najprawdopodobniejszy wynik
określający błąd położenia powierzchni 25 ha i wydłuże
nia figury 1 : 4 będzie wynosił ± 0,0349 ha dla boków 0 dłu
gości 125 m lub ± 0,0494 ha dla boków 0 długości 250 m.
Jak wspomniano wzór (4) jest niewygodny w stosowaniu,
dlatego zastąpimy sumę kwadratów długości boków wy
znaczających pole powierzchni figury przez powierzchnię
tej figury i średnią długość boków.

niu średniej długości boków w’ ciągu poligonowym okreś
lającym pole powierzchni 200 m i błędu położenia punktu
na mapie w skali 1 : 5000 ms = ± 0,25 mm = 1,25 m.
Wyczerpując zagadnienie należy jeszcze określić, jak
zmienia się wielkość błędu ze zmianą stosunku wydłużenia

Rys. 7

Rys. 5

figury. Biorąc pod uwagę wzór (4) wystarczy określić pier
wiastek ze stosunku obwodu prostokąta 0 wydłużeniu k
i polu powierzchni P, do obwodu kwadratu 0 tym samym
polu powierzchni (rys. 7).

Dla figury w kształcie kwadratu (rysunek 5) można napisać:

obwód prost,

2L±2Lk
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obwód kwadrat.

1
1
—n L-—nL— P
4
4

ale

1
— n’L’ = P
16

to

16P

= Vv

6’ = L-k
2L(1 ±

k)

4L Vk

l±fc
2 /Γ

Ostatecznie, wzór (5) dla dowolnej figury przyjmie postać:

(6)

Przy jednakowej długości boków (wzór 4) można napisać
w postaci:

LITERATURA

i za n wstawiając wyrażenie

430

oraz przyjmując

1. Praca zbiorowa pod redakcją Konstiantego Dumańskiego — Geo
dezyjne urządzenie terenów rolnych — dział 3 — w opracowa
niu Stanisława Trautsolta. PWN — Warszawa, 1968
2. Stefan Hausbrandt — Rachunki geodezyjne — PPWK,
Warszawa. 1953

ANDRZEJ JAROÑSKI

UKD 528.021.7(669)

Warszawa

Pomiary odległości dalmierzem DISTOMAT Dl 10 w Nigerii
Na wstępie niniejszego artykułu chciałbym podziękować
moim obecnym przełożonym — kierownictwu służby geo
dezyjnej stanu Kano w Nigerii za powierzenie mi prac,
przy których posługuję się świeżo zakupionym w wytwórni
Wilda dalmierzem DISTOMAT DI 10 oraz za zezwolenie
na opublikowanie w Polsce opisu tego przyrządu i mojej
o nim opinii.
♦

Po kilku miesiącach pracy mogę stwierdzić, że wysoka
dokładność, prostota obsługi, mała objętość i ciężar elemen
tów tego aparatu sprawiają, że pracuje się na nim szybko,
przyjemnie i z całkowitym zaufaniem do otrzymywanych
wyników.
Podstawowe dane techniczne omawianego dalmierza
przedstawiają się następująco.
Pomiary odległości można zasadniczo wykonywać w gra
nicach od 1 do 1000 metrów, ze stałym błędem średnim
mierzonej odległości ± 1 cm.
Przy pomiarach odległości dłuższych należy znać pełną
ilość kilometrów. Praktycznie jednak przy odległościach
większych niż dwa kilometry moc fali jest już bardzo ma
ła, tak że należy uznać dwa kilometry jako górną grani
cę możliwości pomiarowych „Distomatu”.
Czas trwania pomiaru jednej odległości wynosi nie wię
cej niż minutę, a ustawienie instrumentu i reflektorów nie
trwa dłużej niż ustawienie teodolitu i tarcz celowniczych
na statywach.
Dalmierz pracuje w paśmie fal podczerwonych.
Długość fali nośnej — 0,875 mikrometra.
Częstotliwość fali zmiennej (mierzącej) od 13 48686 MHz
do 14 98540 MHz.
Moc fali 1,5 mW.
Pobór mocy w momencie pomiarów — 15 W.
Bateria zasilająca — napięcie 12 V, moc — 6 Ah (w tem
peraturze + 20oC).
Wydajność baterii — około 200 pomiarów odległości.
Dalmierzem DISTOMAT DI 10 można pracować w tem
peraturach od — 20oC do + 50oC.
Fala nośna emitowana jest przez galowo-arsenową dio
dę. Ukierunkowana przez system soczewek wiązka tych
fal, po odbiciu się od reflektora, skupia się również za po
mocą układu soczewek w krzemowej fotodiodzie.
Przy temperaturze + 120C i ciśnieniu atmosferycznym
760 mm słupa rtęci częstotliwość 14 985 40 MHz odpowiada
ściśle 20-metrowej długości fali. Biorąc pod uwagę, że
wiązka fal przebiega mierzoną odległość dwukrotnie, ilość
pełnych fal odpowiada ilości dekametrów w mierzonym od
cinku.
Tak jak i we wszystkich elektronicznych urządzeniach
dalmierczych zasadą pomiaru odległości jest automatyczny
pomiar różnicy faz fali wysłanej i odbitej, przy równoczes
nej ciągłej zmianie częstotliwości początkowej do często
tliwości o 10% mniejszej. Dzięki sprzężeniu elektroniczne
mu układu mierzącego z odpowiednimi układami mecha
nicznymi i optycznymi, urządzenie odczytowe pokazuje go
tową wielkość długości odcinka mierzonego, wyrażoną
w metrach i centymetrach.
Do wartości odczytanej należy wprowadzić niewielką po
prawkę będącą funkcją temperatury powietrza w momencie
pomiarów i wysokości stacji nad poziomem morza. Ten
ostatni argument można zastąpić wielkością ciśnienia atmo
sferycznego w momencie pomiarów. Tablice poprawek są
obliczone dla obu tych argumentów.

Przy temperaturach od — IOoC do + 20oC i wysokoś
ciach do 1500 m nad poziomem morza poprawka ta nie
jest nigdy większa niż 4 cm dla odległości nie przekracza
jącej 1 kilometra.
Distomat mierzy odległości w linii prostej pomiędzy sta
cją a reflektorem, należy więc znać kąt pochylenia tej li
nii w stosunku do płaszczyzny poziomej i obliczyć popraw
kę odległości.
Dysponując teodolitem Wilda wyposażonym w specjalną
nasadkę do umocowania głowicy dalmierza, można wyko
nywać równocześnie pomiary kątów poziomych, kątów pio
nowych i odległości. Reflektory wyposażone są bowiem
w tarcze celownicze. Stosując system trzech statywów i dysponując samocho
dem osobowo-terenowym lub ciężarowym zakładając, że
punkty są Zastabilizowane a wizury oczyszczone, można
w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy wykonać obserwację
kątów i odległości na 12—16 punktach. DISTOMAT DI 10
nadaje się więc doskonale do zakładania poligonizacji
wszystkich rzędów, a przede wszystkim do poligonizacji
I klasy o długości boków rzędu jednego kilometra.
W skład przyrządu wchodzą następujące elementy:
1 aparat dalmierczy z wymienną baterią; jest to skrzyn
ka o wymiarach 33 × 19 X 36 cm i wadze 15 kg;
1 głowica, która może być umo∞wana na teodolicie
Wild T2 ze specjalną nasadką lub na podstawie (w wy
padku, gdy nie mierzymy równocześnie kątów). Głowica
łączy się z aparatem dalmierczym za pomocą dwóch kabli;
1 podstawa głowicy z lunetą celowniczą o powiększeniu
10× umocowana w typowej Wildowskiej spodarce z pio
nem optycznym;
2 reflektory trójpryzmatowe w typowych Wildowskich
spodarkach z pionami optycznymi;
2 dodatkowe reflektory sześciopryzmatowe, które nakła
da się na trójpryzmatowe;
1 reflektor jednopryzmatowy w spodarce tak skonstruo
wany, że da je się umocować na tyczce mierniczej;
1 transformator do ładowania baterii.
Wszystkie elementy posiadają pojemniki zabezpieczające
je w czasie transportu. Łączna waga wszystkich części, ra
zem z teodolitem i trzema statywami, nie przekracza 75 kg.
W samochodzie osobowo-terenowym „Landrover” mieszczą
się one wraz z kierownikiem zespołu, kierowcą i 5 pomia
rowymi.
Reflektor pojedynczy stosuje się do pomiaru odległości,
nie przekraczających 300 m, reflektory potrójne dla od
ległości do 600 m, a uzupełnia się je sześcioma dodatkowy
mi pryzmatami w wypadku pomiaru odległości dłuższych.
Wycelowanie głowicy na reflektor można wykonać teodo
litem lub lunetą podstawy. Istnieje jednak możliwość,
w przypadku braku widoczności (noc, mgła) nacelowania
pośredniego, gdy znany jest przybliżony kierunek celu, przez
obracanie głowicy w obu płaszczyznach, aż do osiągnięcia
największej mocy fali odbitej, którą to moc odczytujemy
na woltomierzu aparatu dalmierczego.
Czynności na stanowisku obserwacyjnym, po ustawieniu
i spoziomowaniu głowicy i reflektorów obejmują:
— sprawdzenie napięcia w baterii
(5 sekund),
— wycelowanie na reflektor — bezpośrednio (10 sekund),
— pośrednio (1—3 minuty),
- regulacja mocy fali
(5 sekund),
- ustawienie wartości początkowej koń
cówki odczytu
(10 sekund),
— ustawienie wartości początkowej pierw
szej części odczytu (dziesiątek metrów)
(10 sekund),
— włączenie dalmierza i odczytanie odleg
łości po zatrzymaniu się kół odczytowych (20 sekund).
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Wartości początkowe dla obu części odczytu określone są
fabrycznie dla każdego egzemplarza dalmierza i namalowa
ne na czołowej ścianie aparatu dalmierczego.
Sprawdzenie wartości początkowych nie jest skompliko
wane i polega na pomierzeniu zespołu dobrze określonych
pomiarem bezpośrednim odległości i wyrównaniu wyników
obserwacji metodą pośredniczącą. Wartość początkową
pierwszej części odczytu przy założeniu, że druga wartość
początkowa jest właściwa, można sprawdzać w trakcie
pomiarów, co przedłuża czas obserwacji o około 2 minuty.
Urządzenie do ładowania baterii przystosowane do za
silania prądem zmiennym o napięciu 110 V lub 220 V wy
posażone jest w automatyczny wyłącznik zegarowy, można
więc zaprogramować odpowiedni czas ładowania na pod
stawie określenia istniejącej mocy baterii. Pełne nałado
wanie trwa 12 godzin.
Aparat dalmierczy posiada dodatkowe wejście dla dowol
nej baterii zasilającej, oczywiście o odpowiednich parame
trach.
Aby zilustrować dokładność dalmierza pozwolę sobie
przytoczyć wyniki wykonanych przeze mnie dwóch kon
kretnych pomiarów, w których do wyznaczenia odległości
użyłem DISTOMAT DI 10.
W pierwszym z nich, którego celem było dokładne okreś
lenie odległości AB pomierzono odległości AB, CB, AD, DB
i wszystkie kąty na stanowiskach A, B, C i D.. Pomiary ką
tów wykonano teodolitem Wilda T2. Uzyskano następujące
odchyłki kątowe:
— w trójkącie ACB —10''
— w trójkącie ADB ■— 7"

Uzyskano
C-D:

następującą

zgodność

azymutu

węzłowego

— z ciągu I końcówka wartości 16'16"
— z ciągu II końcówka wartości 18'20"
— z ciągu III końcówka wartości 17'09"
Po wyrównaniu azymutu węzłowego obliczono przyrosty
współrzędnych w tych trzech ciągach, o następującej cha
rakterystyce:

I długość 4,89 km, ilość boków 24, przeciętny bok
200 m (taśma)
ciąg II długość 2,80 km, ilość boków 14, przeciętny bok
200 m (taśma)
ciąg III długość 2,19 km, ilość boków 3, przeciętny bok
730 m (DI 10)
ciąg

Otrzymano następujące końcówki współrzędnych punk
tu C:

— w ciągu I
— w ciągu II
— w ciągu III

X = 2,31 m
X = 2,48 m
X = 2,44 m

Poprawka liniowa dla ciągu II =
dokładności 1 : 18 700;
poprawka liniowa dla ciągu II =
dokładności 1 : 45 900 m;
poprawka liniowa dla ciągu III
dokładności 1 : 16 700.
Schemat ciągów przedstawiono
(rys. 2).

Y = 1,35 m
Y = 1,55 m
Y = 1,72 m
0,26 m, co odpowiada

0,06 m, co odpowiada
= 0,13 m, co odpowiada

na poniższym rysunku

Kąty wyrównano metodą przybliżoną, następnie obliczono
przyrosty współrzędnych wzdłuż łamanych ACB i ADB, za
kładając azymut boku AB jako 0. Obliczone z tych przyro
stów odległości AB przedstawiają się następująco:
— z łamanej ACB
— z łamanej ADB
— pomiary na linii AB

1270,26 m,
1270.23 m,
1270.24 m.

Zgodność jest więc niemal idealna, mimo że pomiary wy
konano w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
przy temperaturze około +35oC i dużym zapyleniu po
wietrza (podczas harmatanu — wiatru, który nawiewa pył
piaskowy z pobliskiej Sahary).
Kształt mierzonej siatki obrazuje poniższy rysunek
(rys. 1).

W drugim wypadku, dla usztywnienia zamkniętego ciągu
poligonowego o wydłużonym konturze pomierzono dodat
kowy ciąg, w którym odległość określono dalmierzem
DISTOMAT DI 10. W pozostałych dwóch ciągach odleg
łości mierzono 90-metrową taśmą stalową, wprowadzając
poprawki na pochylenia linii i poprawkę komparacji taś
my. Pomiary kątów wykonano we wszystkich trzech cią
gach teodolitem Wild T2, w jednej serii.
Punkty nawiązania A i B są to punkty poligonizacji
I klasy, określone z dokładnością nie mniejszą niż 1 : 15 000.
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Rys. 3
Rezultat tych pomiarów upewnił mnie o możliwości kon
struowania sieci poligonowych mieszanych, z częściowym
pomiarem odległości taśmą i częściowym pomiarem dal
mierzem DISTOMAT DI 10. Takie rozwiązanie narzuca
często teren, gdy wąwozy uniemożliwiają pomiary taśmą,
a fragmenty ciągów przechodzące przez wioski lub busz
muszą składać się z krótkich boków, które szybciej i wy
godniej jest mierzyć taśmą.

Jak przygotowano
geodezyjną imprezę targową

W dniach od 17 do 19 czerwca 1971 r.
odbyła się w Poznaniu konferencja
specjalistyczna „III Dni Geodezji i
Kartografii na XV Międzynarodowych
Targach Poznańskich”, zorganizowana
przez Poznański Oddział SGP przy
współpracy z Biurem Informacji Tech
nicznej NOT w Poznaniu.
Przygotowania rozpoczęły się nawią
zaniem kontaktów z przedstawicielami
firm zagranicznych już w czasie trwa
nia poprzednich MTP, celem ustalenia
kandydatów na tegoroczną imprezę.
Na podstawie własnych obserwacji
i opinii uczestników zeszłorocznych
,,DNI” opracowano wnioski dotyczące
tematyki i usprawnień organizacyj
nych następnej konferencji. W listo
padzie ub. r. przygotowano i uzgod
niono z Główną Komisją Techniki pro
gram, a następnie opracowano preli
minarz finansowy i ustalono skład
Komitetu Organizacyjnego, a po za
twierdzeniu naszych propozycji przez
Prezydium ZG SGP, rozpoczęto właś
ciwe prace przygotowawcze od powo
łania Komitetu Organizacyjnego, w
składzie: przewodniczący kol. Witalis
Wojciechowski, sekretarz organizacyj
ny — kol. Nikodem Konieczyński,
członkowie — koledzy: Wiktor Dmitriew, Andrzej Flies, Kazimierz Ku
bicki, Jerzy Lykowski, Andrzej Mikosza, Artur Witkowski i Roman Wojtynek. Komitet, za wyjątkiem sekreta
rza, działał społecznie.
Po raz pierwszy w ramach tej im
prezy
postanowiono
zorganizować
„Giełdę projektów wynalazczych z
dziedziny geodezji i kartografii”. Te
maty prelekcji projektowano związać
z eksponatami wystawianymi na gieł
dzie. Myślą przewodnią tego założenia
było rozpowszechnienie ciekawych pro
jektów wynalazczych i przyspieszenie
wdrożenia ich do produkcji, a prelek
cje i pokazy zorganizowane na MTP
przez firmy zagraniczne miały zobra
zować postęp techniki na świecie.
W końcu stycznia br. rozesłano do
143 instytucji geodezyjnych komunikat
o zgłaszanie na „giełdę” projektów
wynalazczych i referatów. Wstępne
zgłoszenia wpłynęły od 20 instytucji,
a ostatecznie udział w „giełdzie” wzię
ło 13 instytucji.
— Instytut Geodezji i Kartografii
(Warszawa)
— Instytut Geodezji Akademii Gór
niczo-Hutniczej (Kraków)
— Politechnika Śląska (Gliwice)
— Ministerstwo Rolnictwa — Depar
tament Urządzeń Rolnych (Warszawa)
— Miejska Pracownia Geodezyjna
(Łódź)
— Gdańskie Okręgowe Przedsiębior
stwo Miernicze (Gdańsk)
— Poznańskie Okręgowe Przedsię
biorstwo Miernicze (Poznań)
— Przedsiębiorstwo Miernictwa Gór
niczego (Bytom)
— Warszawskie Przedsiębiorstwo Ge
odezyjne (Warszawa)
— Wojewódzkie Biuro Geodezji i
Urządzeń Rolnych (Lublin)

Z ZYCIA ORGANIZACJI

iz

— Wojewódzkie Biuro Geodezji i
Urządzeń Rolnych (Opole)
— Wojewódzkie Biuro Geodezji i
Urządzeń Rolnych (Poznań)
— Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne Gospodarki Komunalnej
(Katowice).
Zgłoszono 9 referatów krajowych i
4 referaty firm zagranicznych. Refe
raty te zostały powielone i doręczone
uczestnikom konferencji.
Zwrócono się do firm krajowych, a
Biuro Informacji Technicznej NOT
w Poznaniu — do firm zagranicznych
o nadesłanie literatury firmowej doty
czącej najnowszych osiągnięć technicz
nych z dziedzin interesujących geode
tów. Ilość otrzymanych materiałów
(około 200 kg) przekroczyła nasze naj
śmielsze oczekiwania; przysporzyła
także szereg kłopotów (odbiór, prze
wóz, składowanie). Materiały te zosta
ły rozprowadzone wśród uczestników
konferencji.
Koledzy z Wydziału Zamiejscowego
Państwowego Przedsiębiorstwa Foto
grametrycznego wykonali druk kart
uczestnictwa, które zostały następnie
rozesłane uczestnikom. Dla materiałów
informacyjnych przygotowano specjal
ną okładkę okolicznościową. Stronę ty
tułową opracowała art. plastyk —
Hanna Flies, druk natomiast wykona
li koledzy z WBGiUR w Poznaniu.
Część materiałów dotyczących imprez
targowych i mapkę orientacyjną MTP
przekazało nam Biuro Informacji Te
chnicznej NOT.
Oddziałowa Komisja Techniki prze
prowadziła wywiad i zebrała dane do
branżowego wykazu eksponatów ze
szczegółową ich lokalizacją. Teren MTP
podzielono na sektory, przydzielono
poszczególnym członkom komisji, ce
lem sprawniejszego i dokładniejszego
przeglądu wszystkich stoisk. Dużym
ułatwieniem dla organizatorów bvłn
podjecie się przez firmę RANK
XEROX z Londynu powielenia opra
cowanego przez Oddziałowa Komisję
Techniki wykazu eksponatów. Firma
ta wykonała to bezinteresownie na
maszynie model RANK XEROX 3600.
Jako ciekawostkę należy podać, że
powielenie, bez użycia matrycy, 6-stronicowego wykazu w 250 egzempla
rzach wraz z automatycznym ich zbroSzurowaniem trwało zaledwie 30 minut.
Ilość osób zgłoszonych
z jednostek
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W przeddzień konferencji montowa
no stoiska na „Giełdzie projektów wy
nalazczych”, eksponowanej w skali
WBGiUR w Poznaniu. Dużą pomoc w
rozmieszczeniu stoisk i ich oprawie
plastycznej zyskaliśmy ze strony art.
plastyka Hanny Flies, a przy wszyst
kich pracach związanych z wystawą —
ze strony kolegów — gospodarzy wy
stawy.
Przygotowanie i przeprowadzenie tej
imprezy było możliwe dzięki pracy
społecznej wielu aktywistów naszego
Oddziału, których nie sposób wymienić
imiennie, a przede wszystkim dzięki
wydatnej pomocy udzielonej przez ni
żej wymienionych członków zbioro
wych:
— Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych
— Wydział Zamiejscowy Państwowe
go Przedsiębiorstwa Fotogrametrii
— Zarząd Geodezji i Gospodarki Te
renami
— Poznańskie Okręgowe Przedsię
biorstwo Miernicze
— Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo
Geodezyjne Gospodarki Komunalnej
oraz
— Biuro Informacji Technicznej NOT
w Poznaniu.
Należy również podkreślić duże za
angażowanie kol. Tadeusza Bychawskiego, który od szeregu lat jest nie
odłącznie związany z imprezą targo
wą. Czujemy się w obowiązku tą dro
gą wyrazić kol. T. Bychawskiemu na
sze uznanie i serdecznie za okazaną
pomoc podziękować.

*

Na zakończenie prosimy zaintereso
wanych o wyrażenie swoich opinii i
uwag odnośnie organizowanej impre
zy, a także propozycji do programu IV
DNI GEODEZJI I KARTOGRAFII,
które będą organizowane w roku przy
szłym oraz o przesłanie ich pod adre
sem Stowarzyszenia Geodetów Pols
kich — Zarząd Oddziału w Poznaniu,
ul. Stalingradzka 5/9.
Józef Mielcarek
Poznań
Inż. MARIAN KOWALCZYK
Wrocław

20 Iai pracy geodetów
Wrocławskiego Okręgowe
go Przedsiębiorstwa
Mierniczego przy budowie
i rozbudowie Huty Miedzi
w Legnicy
Jeszcze przed podjęciem decyzji o bu
dowie huty miedzi geodeci, wówczas
Zamiejscowego Wydziału Produkcyjne
go Kotowickiego Okręgowego Przed
siębiorstwa Mierniczego, wykonywali
pomiary dla górnictwa miedziowego.
W roku 1950 założono osnowę geo
dezyjną i wykonano częściowy pomiar
szczegółów dla kopalni „Konrad”
(1300 ha) oraz kopalni „Lena” (4200 ha).
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W roku 1951 na zlecenie Wydziału
Budownictwa Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej, w rejonie Bole
sławca
założono
triangulację
za
gęszczającą na obszarze 2300 ha, poligonizację i niwelację reperów dla
1000 ha oraz triangulację zagęszczają
cą w rejonie Legnicy.
Po podjęciu decyzji o lokalizacji
szczegółowej budowy huty, Zakłady
Górnicze „Konrad” w marcu 1951 r.
zleciły tutejszemu
przedsiębiorstwu
wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dla opracowania planu
generalnego budowy huty w skali
1 :1000. Mapa sytuacyjno-wysokościowa obszaru około 900 ha powstała w
rekordowym niemal czasie niecałych
2 miesięcy. W tych pierwszych pra
cach brali udział bądź nadzorowali
ich wykonanie inż. Jan Starek, inż.
Eugeniusz Kęsicki oraz inż. Józef Duc.

Pomiary realizacyjne rozpoczęto na
obiekcie 1 kwietnia 1952 r. (taki zapis
figuruje w księdze obiektów przedsię
biorstwa). Pierwszym kierownikiem ro
boty był geodeta Arciszewski, który
wytyczył oś główną zakładu, zastabilizował ją znakami betonowymi oraz
wykonał niwelację siatkową terenu bu
dowy. Od tej osi odbywało się tycze
nie pierwszych obiektów.
Wytyczono osie budynku administra
cyjnego, osie dróg prowizorycznych,
usytuowanie baraków dla kierownic
twa budów nr 1, 2 i 3. Rozpoczęto
budowę bocznicy kolejowej, laborato
rium, budynku straży pożarnej, paro
wozowni, magazynów i stolarni. Wy
tyczono halę elektrorafinerii. Na obiekt
docierało się pieszo, bądź samochoda
mi dowożącymi materiały budowlane.
Jednym z ważniejszych wydarzeń ro
ku 1952 było oddanie do użytku od
cinka przedłużającego linię tramwajo
wą z miasta na teren huty (9 maja
1952 r.).
W sierpniu 1952 r. skład zespołu ge
odezyjnego został wzmocniony przez
delegowanych do prac kolegów Stani
sława Buczka i Stanisława Gajdę. W
końcu tegoż roku nastąpiła zmiana na
stanowisku kierownika grupy geode
zyjnej. Został nim inż. Edward Rudak.
Podczas jego pracy na obiekcie, mię
dzy innymi oprócz bieżącej obsługi za
łożono i pomierzono geodezyjną siat
kę realizacyjną. Pracę tę wykonał ze
spół kol. Jana Markiewicza. Zabiegi
jego o uzyskanie najwyższych dokład
ności mają w przedsiębiorstwie swoistą
wprost anegdotyczną historię. Boki
siatki mierzono skomparowaną taśmą
bazową wprowadzając poprawki na
temperaturę i przewyższanie. Teren
musiał być „idealnie” wyrównany, aby
taśma nie miała najmniejszych zała
mań.
Pomiar kątów odbywał się w wielu
przypadkach na ostrze scyzoryka i to
w kilku seriach. Oczywiście takie przy
gotowanie i wykonanie pomiaru było
praco- i czasochłonne.
Po wyrównaniu siatki, wprowadzeniu
poprawek i pomiarze kontrolnym, uzy
skano rewelacyjną wówczas dokład
ność, rzędu 1:100 000. Późniejsze do
świadczenia podważają celowość tak
dokładnych wyznaczeń, ale wtedy ro
biło się z tak zwanym „zapasem” do
kładności.
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Usytuowanie punktów siatki było
stosunkowo trafne. Pierwszą linię
punktów Zastabilizowano przy szosie
przyległej do obiektu, drugą na pobo
czu głównej drogi zakładowej, trzecią
— tak zwaną „zerową” — poniżej bu
dynków zakładu.
Takie usytuowanie było wygodne
przy tyczeniu obiektów, znaczna ilość
punktów nie ulegała zniszczeniu, inne
można było w stosunkowo łatwy spo
sób wznawiać.
Wysokościowo obiekt został wcze
śniej dowiązany do reperów niwelacji
państwowej. W miarę rozbudowy za
kładano repery w fundamentach wzno
szonych obiektów. Okresowo wykony
wano obserwację sieci niwelacyjnej
(średnio co 1—2 lata, w późniejszym
okresie rzadziej).
W roku 1955 do grupy geodezyjnej
przybyli świeżo upieczeni adepci sztu
ki geodezyjnej po ukończeniu Techni
kum Geodezyjnego we Wrocławiu. Na
obiekcie rozpoczęli prace koleżanka
i koledzy: Bogusława Załęska-Swiątkiewicz, Stanisław Domagała i Stani
sław Przybylak (w późniejszym okre
sie wszyscy ukończyli wyższe studia —
zaocznie).
Inż. Rudak wyjeżdżał na konsulta
cje do geodetów budujących Hutę im.
Bieruta w Częstochowie. Celem tych
wyjazdów była wymiana doświadczeń
i próba ustalenia znaków umownych
dla map inwentaryzacyjnych w skali
1 : 500.
W styczniu 1956 roku szefem grupy
geodezyjnej został kolega Michał Wojt
kiewicz, który z niewielkimi przerwa
mi kieruje obsługą geodezyjną do
chwili obecnej.
W roku 1957 dla usprawnienia budo
wy wprowadzono nadzór autorski pro
jektantów (dziś telefon — jutro pro
jektant na budowie). Największe na
silenie robót budowlanych, a tym sa
mym i robót geodezyjnych wystąpiło
w latach 1956—1957—1958. Wtedy gru
pa miernicza Wr. OPM składała się
średnio z 4—5 zespołów. Pracę niejed
nokrotnie wykonywano na 2 zmiany
oraz w niedziele. Nie pytano wtedy
o godziny nadliczbowe.

Wreszcie w roku 1959 — w dniu
22 Iipca nastąpiła główna uroczystość
otwarcia huty. Trud budowniczych
uwieńczony został sukcesem.
Koniec roku 1959 — podsumowanie
dotychczasowej produkcji miedzi za
okres 1954—1959 , było następujące:
wartość produkcji dwukrotnie prze
wyższała koszt całej inwestycji (była
to „superrentowna” inwestycja). I etap
budowy huty został zakończony.
Przez cały okres budowy geodetą
bardzo zaangażowanym w zagadnienie
sprawnej i dobrej obsługi geodezyjnej
był inż. Jan Starek. Na początku lat
pięćdziesiątych prowadził obserwacje
triangulacyjne w rejonie starego za
głębia (Bolesławiec), a potem w rejo
nie Legnicy. Brał udział w pierwszych
pracach geodezyjnych przy tyczeniu
głównej osi zakładu. Od początku bu
dowy aż do odejścia na emeryturę w
końcu 1968 roku 'był inspektorem nad
zoru geodezyjnego z ramienia Wro
cławskiego Okręgowego Przedsiębior
stwa Mierniczego. Bywał często na
obiekcie budowy, uczył wykonawców
dobrej roboty, był szczególnie dobrym
i wymagającym opiekunem stażystów,
których przez tę budowę przewinęło
się sporo. Podobnie zresztą i wykonaw
ców — kierowników zespołów przez
ten prawie 20-letni okres czasu prze
winęło się wielu. Nie sposób wymienić
tu wszystkich geodetów, którzy praco
wali przy budowie i rozbudowie huty.
Obiekt ma swoją rangę, jest w krę
gu ciągłej opieki Wr. OPM, szczegól
nie interesował się nim dyrektor
Oswald Rudze oraz naczelny inżynier
Mieczysław Kwiatkowski.
Na ogół jednak prace na tym obiek
cie nie przysparzały dyrekcji Wr. OPM
poważniejszych kłopotów, wprost prze
ciwnie, pracująca tutaj grupa mierni
cza otrzymywała od dyrekcji huty wie
le pochwał i podziękowań.
Dlatego też niech wolno będzie Za
rządowi Koła Zakładowego SGP przy
Wr. OPM złożyć grupie geodezyjnej
prowadzącej obsługę rozbudowy Huty
Miedzi w Legnicy wyrazy uznania za
dotychczasową pracę. Niech będą dum
ni z dobrze spełnionego oibowiązku.

Dr inż. MIROSŁAW ŻAK, JERZY LEMPA
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Gospodarki Komunalnej — Katowice

Seminarium na temat geodezji przemysłowej
Wojewódzki Oddział CVTS (Czeskie
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne)
w Ostrawie zorganizował w dniach od
15 do 17 czerwca 1971 roku kolejne
seminarium poświęcone wybranym za
gadnieniom z geodezji przemysłowej.
Seminarium odbywało się pod hasłem
„Geodezja i fotogrametria przy wzno
szeniu i eksploatacji zakładów prze
mysłowych.
Nasycony przemysłem okręg ostrawski stawia przed czeską służbą geode

zyjną wiele niełatwych zadań, których
rozwiązywanie było w pierwszym rzę
dzie przedmiotem dyskusji. Koledzy
czechosłowaccy szczególnie dużo miej
sca poświęcili zagadnieniu geodezyjnej
obsługi suwnic.
Prace w tej dziedzinie są w naszym
kraju bez wątpienia- bardziej zaawan
sowane; mam na myśli w pierwszym
rzędzie kompleksowe, a więc wielo
branżowe ujęcie zagadnienia w opra
cowaniach BIPROHUT-u — Gliwice

oraz powodzeniem wieńczone wysiłki
Instytutu Geodezji i Kartografii w kie
runku automatyzacji prac pomiaro
wych. O osiągnięciach polskich była
zresztą na seminarium mowa.
Warto jednak zwrócić uwagę, jak
nasi sąsiedzi dbają o czytelne przed
stawienie wyników swej pracy, czy
telne i na pierwszy rzut oka zrozu
miałe dla specjalistów innych branż,
prowadzących przykładowo montaż
czy rektyfikację suwnic.
Jest to zresztą problem natury zna
cznie ogólniejszej; spychana coraz
bardziej do roli dziedziny czysto usłu
gowej geodezja musi przedstawiać swe
opracowania w formie maksymalnie
czytelnej, użytecznej dla niegeodetów,
a przy tym efektownej. Odczuwana
niejednokrotnie nader boleśnie tech
niczna dyskryminacja naszej specjal
ności wynika przede wszystkim z bra
ku dbałości o właściwy sposób opra
cowania wyników pomiaru. Jeśli re
zultatem najbardziej żmudnych i
długotrwałych prac terenowych będzie
mało zrozumiałe dla zleceniodawcy,
lakoniczne zestawienie wyników —
ocena wykonanej pracy będzie nieod
miennie zaniżona, a częstokroć boleś
nie krzywdząca. Na sprawę tę zwróco
no na seminarium uwagę.

Z innych problemów poruszonych
na seminarium duże zainteresowanie
wywołało sprawozdanie z prac geode
zyjnych, związanych z budową słynne
go już jednostronnie podwieszonego
mostu w Bratysławie.
Przedstawiono również referat oma
wiający obsługę rektyfikacji cemento
wego młyna kulowego.
W ramach współpracy pomiędzy OW
NOT w Katowicach i jego odpowied
nikiem w Ostrawie, w seminarium
uczestniczyło osiem osób ze środowis
ka katowickiego, przedstawiając na
stępujące referaty:
— Metoda analizy sieciowej w pla
nowaniu i organizacji pomiarów od
kształceń — Józef Janecki.
— Funkcja geodezji w ochronie śro
dowiska człowieka — Hubert Rak.
— Wyznaczanie deformacji funda
mentów wysokich kominów przemysło
wych — Mirosław Żak.
Szczególnie drugi z tych referatów
zasygnalizował konieczność dalszego
rozszerzenia
działalności geodetów;
służba dla przemysłu to nie tylko tros
ka o sprawną pracę urządzeń, ale w
coraz większym stopniu udział w dąże
niach nad minimalizacją erozyjnej
działalności przemysłu. A największy
nawet wysiłek w tej dziedzinie nie jest

Ryszard Cymerman
Olsztyn

Profesor G.F. Wiii w Polsce
Na zaproszenie Wydziału Geodezji i
Urządzeń Rolnych WSR w Olsztynie,
przebywał w Polsce w dniach od l.V.
do 15.V.1971 r. profesor G. F. Witt, pra
cownik naukowy Politechniki w Delft,
w Holandii, specjalista z zakresu geo
dezji urządzeń rolnych.
Celem pobytu holenderskiego gościa
w naszym kraju było zapoznanie się:
z działalnością naukową prowadzoną
przez uczelnie kształcące geodetów
urządzeń iowców rolnych, z pracami
wykonywanymi przez służbę geodezyj
ną urządzeniowo-rolną i z badaniami
naukowymi z tej dziedziny, a także
zwiedzenie Polski.
W pierwszych dniach swego pobytu
prof. Witt zwiedził Olsztyn i jego oko
lice; został przyjęty przez kierownic
two WSR w Olsztynie; zapoznał się
z organizacją uczelni i Wydziału Geo
dezji i Urządzeń Rolnych i zakresem
prowadzonych prac.
W dniach od 4.V. do 6.V.br. prof.
Witt uczestniczył w wycieczce po woj.
białostockim, zapoznając się między
innymi z organizacją i pracą jednostek
terenowych służby geodezyjno-urządzeniowo-rolnej. W Sokółce pracownicy
PBGiUR, w sposób serdeczny i wy
czerpujący zaprezentowali jego orga
nizację i przedstawili zakres prowa
dzonych prac, a przy współudziale
pracowników WBGiUR w Białymsto
ku — zaprezentowali obiekt scaleniowy
w toku trwania zabiegu scaleniowego.
W Białymstoku pracownicy WBGiUR
przyjęli profesora bardzo gościnnie i
zapoznali z organizacją biura. Szcze

gólnie dużo uwagi poświęcił prof.
Witt kartografii gleb i ciekawej tech
nologii sporządzania map ewidencyj
nych dla scalonych obiektów. Prof.
Witt zwiedził Białystok, unikalny me
czet tatarski w Bohenikach w pow.
Sokółka oraz Białowieski Park Naro
dowy.
Po powrocie do Olsztyna profesor
zwiedził tutejsze WBGiUR, gdzie był
również serdecznie przyjmowany. W
Olsztynie prof. Witt wygłosił kilka od
czytów o tematyce urządzeniowo-rol
nej w Holandii, zapoznając polskich
geodetów urządzeniowców z pracami
wykonywanymi przez ich holender
skich kolegów. I tak 7 maja w Klubie
NOT w Olsztynie i 8 maja na Wy
dziale Geodezji Urządzeń Rolnych dla
pracowników i studentów — wygłosił
odczyt pt. „Kierunki prac urzędzeniowo-rolnych w Holandii”.
W Holandii, kraju, gdzie na 1 miesz
kańca przypada 0,2 ha użytków rol
nych, aby nadążyć za rosnącymi po
trzebami w zakresie wyżywienia, zie
mia musi być w pełni wykorzystana.
Stopień tego wykorzystania zależy
między
innymi
od prawidłowego
ukształtowania areału użytków rol
nych. Cel ten uzyskuje się głównie
przez stosowanie scalenia gruntów, ro
zumianego jako zabieg kompleksowy,
którego zadaniem jest wszechstronna
poprawa warunków produkcji rolnej.
Wiąże się on nie tylko ze zmianą sta
nu władania, ale także ze zmianą
układu dróg lądowych i wodnych, ro
wów melioracyjnych, przenoszeniem
budynków, prowadzeniem specjalnych

przesadą. Sądzić należy, że nie dopuś
cimy do tego, by nie kontrolowana po
goń za wzrostem produkcji przemysło
wej doprowadziła do powstania ka
miennych pustyń i degeneracji życia
na setkach kilometrów kwadratowych.
Przerażające doświadczenia USA, Ja
ponii czy Anglii powinny być wystar
czającą przestrogą.
Jakby na potwierdzenie faktu, że
*
geodeci — ludzie terenu cenią wartość
nieskażonej natury — obrady semina
rium zorganizowano w przepięknie po
łożonym zamku książąt Lichnowskich.
Uroczy park, przechodzący w natural
ny las, stanowi otoczenie zamku, a wy
jątkowo piękna tegorocznego kapryś
nego czerwca pogoda stworzyła dzięki
temu dodatkową oprawę imprezy.
W chwilach wolnych od obrad gos
podarze oprowadzili nas po Opavskich
jednostkach wykonawstwa geodezyj
nego, dzieląc się swoimi doświadcze
niami.
Ponadto uściślono dalsze formy
współpracy między ośrodkami czecho
słowackimi i polskimi.
Polscy uczestnicy seminarium wy
nieśli z pobytu w Hradcu niemało ko
rzyści technicznych, a przy tym zna
leźli tam i czyste powietrze, i zielony
las i wiele serdecznej gościnności prze
miłych Gospodarzy.

zabiegów agrotechnicznych itp. Po
wierzchnia obiektu scaleniowego wy
nosi średnio około 6000 ha, a często
przekracza 10 000 ha. Wszystkie prace
scaleniowe prowadzone są po uzyska
niu poparcia rolników, na podstawie
ustawy scaleniowej z 1945 r.
W Warszawie, prof. Witt złożył wi
zytę w Wydziale Geodezji i Kartogra
fii Politechniki Warszawskiej, podej
mowany serdecznie przez Instytut Geo
dezji Gospodarczej. Dzięki inicjatywie
Sekcji Geodezyjnych Urządzeń Rol
nych ZG SGP, prof. Witt wygłosił 2
referaty: „Dokładność szacunku grun
tów dla celów scaleniowych” i „Auto
matyzacja prac scaleniowych”.
W pierwszym przedstawił między in
nymi różnego rodzaju kryteria przyj
mowane jako podstawa szacunku
gruntów. Może to być wartość rynko
wa ziemi, wartość ustalona z uwzględ
nieniem odległości od głównych dróg
i zabudowań, wartość oparta o produk
cję czystą lub globalną, a także naj
częściej stosowany w Holandii — sza
cunek gruntów oparty na naturalnych
zdolnościach produkcyjnych gleby.· Jest
to czynnik podstawowy, ale na szaco
waną wartość gruntu wpływają tak
że — w mniejszym stopniu — inne
elementy jak: odległość od siedliska,
odległość od drogi itd. Szacunek pro
wadzony jest w oparciu o opisy pro
filu gleby w odkrywkach. Ustala się
na jego podstawie najlepsze i najgorsze
gleby, a następnie określa się między
nimi klasy pośrednie. Wartości sza
cunkowe wyraża się zwykle w gulde
nach, stosując około 40 klas szacunko
wych.
Autor referatu przeprowadził bada
nia nad dokładnością oszacowania
gruntów i nad ustaleniem najlepszej li
czby klas szacunkowych. W tym celu
na dwu obiektach o obszarach około
10 000 ha, dwie 12-osobowego grupy,
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indywidualnie i w zespołach 3-osobowych, przeprowadziły szacunek gruntu.
Po przeanalizowaniu wyników stwier
dzono, że szacunek wykonany grupowo
jest niewiele dokładniejszy od indywi
dualnego:
— w obiekcie I — średnie odchyle
nie standardowe od średniej wartości
*wynosiło, przy szacunku indywidual
nym — 3,1 guld./ha, przy szacunku
grupowym — 2,5 guld./ha;
— w obiekcie II — przy szacunku —
indywidualnym — 2,7 guld./ha, przy
szacunku grupowym — 2,7 guld./ha.
Na podstawie tych badań zapropono
wano zmianę dotychczas stosowanej w
Holandii skali klas szacunkowych,
zwiększając wielkość przedziałów ze
100 do 300 guldenów między sąsiadu
jącymi klasami, a przez to zmniejsza
jąc liczbę tych klas z 40 do około 15.
Drugi referat dotyczył automatyzacji
prac scaleniowych w zakresie podziału
ekwiwalentów poscaleniowych. Jedną
z najtrudniejszych i najbardziej od
powiedzialnych czynności w czasie sca
lenia jest opracowanie wstępnego pro
jektu, zwanego czasem ustawką, w któ
rym umieszcza się wartości gruntu
uczestników w poszczególnych komple
ksach projektowych. Rozwiązaniem
idealnym byłoby zaprojektowanie ta
kiego układu działek, aby był on zgod
ny z życzeniami wszystkich rolników.
Jest to jednak praktycznie zadanie nie
do wykonania. Są bowiem w każdej wsi
tereny, w których wielu rolników prag
nęłoby zlokalizować swoje działki i od
wrotnie — są miejsca, w których nikt
nie chciałby gospodarować.
Autor referatu podjął próbę zauto
matyzowania prac wykonywanych przy
opracowaniu wstępnego projektu, opie
rając się przy tym głównie na życze
niach uczestników scalenia. W tym
celu wszyscy rolnicy składają dekla
rację, gdzie, w jakich częściach i w
jakim sąsiedztwie pragną otrzymać
swój ekwiwalent poscaleniowy. Każdy
rolnik podaje po 3 życzenia w kolej
ności zgodnej ze znaczeniem, jakie do
nich przywiązuje. Następnie życzenia
te zosta ją przez Radę Uczestników Sca
lenia sklasyfikowane według ich słusz
ności lub realności na: bardzo słuszne,
słuszne, mniej słuszne i niesłuszne, a
następnie każde z tych życzeń otrzy
muje wagę odpowiednio: 4, 3, 2 i 1.
Tak przygotowane życzenia kodowane

są na kartach informacyjnych i wpro
wadzane do komputerów z zadaniem
dobrania wartości do odpowiednich
kompleksów projektowych, początkowo
według I życzeń i ich wag. Jeżeli nie
uda się rozmieścić wszystkich gruntów
zgodnie z tymi życzeniami, komputer
dokonuje próby przy uwzględnieniu II
i III życzenia i ich wag. Po kilku
przybliżeniach, gdy uzyskane rozmie
szczenie różni się od życzeń rolników
w granicach 3—4o∕o wartości, uważa
się, że projekt jest opracowany prawi
dłowo. Projektantowi pozostaje ustale
nie granic między poszczególnymi
działkami. Opisany system nie tylko
przyśpiesza wykonanie prac, ale także
obniża ich koszty.
W Warszawie prof. Witt spotkał się
z Prezydium ZG SGP, na którym to
spotkaniu poruszono i wymieniono po
glądy na tematy pracy społecznej geo
detów w Holandii i w Polsce.
Od 12 maja do końca swej wizyty
prof. Witt przebywał we Wrocławiu,
gdzie był gościem Oddziału Geodezji
Urządzeń Rolnych Wydziału Meliora
cji Wodnych WSR. Dla pracowników i
studentów tego oddziału oraz dla prak
tyków urządzeniowców rolnych prof.
Witt wygłosił referaty: „Polityka w
zakresie urządzeń rolnych w Holandii”
oraz „Dokładność szacunku prac sca
leniowych”.
Ostatnie dni swego pobytu w Polsce
prof. Witt spędził na wypoczynku w
Karpaczu.
W ciągu całego okresu pobytu prof.
Witta w Polsce miłemu Gościowi to
warzyszył i opiekował się Nim pro
dziekan Wydziału Geodezji i Urządzeń
Rolnych WSR w Olsztynie, doc. dr inż.
Andrzej Hopfer, a wiele pomocy w or
ganizacji i przebiegu Jego wizyty w
Polsce udzielili: dyr. WBGiUR w Bia
łymstoku inż. Sławomir Dawidziuk,
kierownik działu geodezji tego WBGi
UR mgr inż. Tadeusz Kurylowicz, za
stępca dyr. WBGiUR w Olsztynie inż.
Henryk Rozenek, dyrektor Instytutu
Geodezji Gospodarczej PW, prof, dr
Henryk Leśniok, oraz profesorowie
Μ. Frelek i T. Kuźnicki z tegoż In
stytutu, przewodniczący Sekcji Geode
zyjnych Urządzeń Rolnych ZG SGP dr
inż. Stanisław Trautsolt i kierownik
Katedry Planowania i Urządzeń Tere
nów Rolnych WSR we Wrocławiu, prof.
Marek Urban.

Inź^JERZY TYRA
Lublin

Czy Technikum Geodezyjne w Lublinie
musi zamknąć swoje
Decyzją władz oświatowych od dwóch
lat Technikum Geodezyjno-Drogowe w
Lublinie nie prowadzi naboru do
pierwszej klasy Technikum Geodezyj
nego, ograniczając się jedynie do utrzymania kierunku geodezyjnego na
pomaturalnym studium zawodowym.
Tak więc w 1973 roku mury szkoły
opuści ostatni absolwent Technikum
Geodezyjnego.
Szkoła istnieje od 22 stycznia 1941
roku, kiedy to przy prywatnej szkole
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budownictwa utworzono wydział mier
niczy po likwidacji Szkoły Mierniczej
w Kowlu. Początkowo było to gimna
zjum miernicze, przekształcone następ
nie w liceum. Od 1947 roku szkoła bu
downictwa przeszła pod zarząd pań
stwowy i podlegała Centralnemu Urzę
dowi Szkolenia Zawodowego. W 1951
roku z państwowej szkoły budownic
twa wydzielono między innymi techni
kum geodezyjne podległe Głównemu
Urzędowi Pomiarów Kraju, a następ

nie od 1957 roku — Ministerstwu
Oświaty.
Połączenie w technikum geodezyjno-drogowe nastąpiło w 1960 roku. W ro
ku 1957 uruchomiano także wydział
geodezyjny w państwowej szkole tech
nicznej przy tym technikum.
Od chwili, gdy mury szkolne opu
ścili pierwsi jej absolwenci, to jest od
roku 1947, szkoła wykształciła 1117 ge
odetów. Spotkać ich można prawie w
każdym zakątku kraju.
Różne koleje szkoły, dotyczące zresz
tą wszystkich szkół tego typu w Pol
sce, nie wpłynęły ujemnie na jej po
ziera, wręcz odwrotnie, spowodowały
wzrastający zasób doświadczeń pozwa
lający na doskonalenie metod naucza
nia, a w konsekwencji oddawanie dy
namicznie rozwijającej się gospodarce
coraz lepiej przygotowanych do zawo
du młodych ludzi. W ten sposób uczel
nia stopniowo stawała się znana w
kraju i z przyjemnością można stwier
dzić, że do dzisiaj jej absolwenci chęt
nie przyjmowani są do pracy w róż
nych jednostkach geodezyjnych.
Władze oświatowe zdecydowały ogra
niczyć ilość szkół kształcących techni
ków w systemie 5-letniego technikum.
Do technikum przewidzianych do li
kwidacji należy technikum lubelskie,
posiadające olbrzymie doświadczenia,
ukształtowaną w wieloletniej praktyce
kadrę nauczycielską oraz szeroką ba
zę instrumentalną, silnie związane z
geodezyjnymi zakładami pracy. Ważne
są też długoletnie dobre tradycje i opinia tej szkoły.
Ostatnio Główny Urząd Geodezji i
Kartografii za pośrednictwem swych
delegatur zbierał informacje w zakre
sie zapotrzebowania na kadry geode
zyjne w latach 1971—1975. Podobna
akcja została podjęta przez Zarząd Od
działu SGP w Lublinie. Celem ich
było ustalenie potrzeby utrzymania
istniejącej sieci szkół geodezyjnych.
Inicjatywa była słuszna, jednakże ze
brane dane pozwolą jedynie na po
równanie, czy liczba uczęszczających
aktualnie do szkół geodezyjnych ucz
niów jest większa czy też mniejsza od
zapotrzebowania w latach 1971—1975.
Dla ustalenia niezbędnego przyrostu
kadr potrzebne jest uwzględnienie dal
szej perspektywy rozwoju gospodarki
poszczególnych województw niż do
1975 roku.
Nasuwają się przy tym następujące
wnioski, w większości pokrywające się
ze stanowiskiem ogółu geodetów sku
pionych w kołach zakładowych SGP
i Zarządzie Oddziału SGP w Lublinie.
1. Ostateczna decyzja o utrzymaniu
bądź likwidacji Wydziału Geodezyjne
go Technikum Geodezyjno-Drogowego
w Lublinie powinna być podjęta w
oparciu o:
— aktualne dane w zakresie zapo
trzebowania na kadrę geodezyjną wo
jewództwa lubelskiego w perspektywie
lat 1971—1975 i następnych, przedłożo
ne przez zainteresowane resorty, a wy
nikające ze skorygowanych planów go
spodarczych i budżetów, jak też pla
nów regionalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb związanych z
planowanym uruchomieniem lubelskie
go zagłębia węglowego;
— analizę ubytków kadry obecnie
zatrudnionej, wynikających z istnieją
cych struktur wieku;

— program wzmocnienia jakościowe
go istniejącej kadry przez wymianę
pracowników nie posiadających wy
starczających kwalifikacji geodezyj
nych.
2. Przedyskutowania wymaga pro
blem wyboru pomiędzy systemem
kształcenia geodetów w okresie 5-letniego technikum a systemem kształce
nia w pomaturalnym studium zawodo
wym w okresie 2-letnim.
3. W obecnym okresie służbie geo
dezyjnej bardziej zależy na dopływie
nowej kadry, lepszej jakościowo od

dotychczasowej. Wzrastający stale pro
ces automatyzacji prac geodezyjnych
i kartograficznych tak polowych, jak
i kameralnych, wymaga udziału więk
szej liczby wykwalifikowanego na po
ziomie średnim personelu technicznego
zespołów roboczych.
4. Dotychczasowy stan nasycenia ka
drą geodezyjną województwa lubel
skiego zniekształcony był działalnością
dużej liczbowo grupy interwencyjnej
Ministerstwa Rolnictwa, zatrudniającej
na naszym terenie geodetów z różnych
stron kraju.

O geodezji polskiej w miesięczniku radzieckim
„Geodezja i Kartografia"
W zeszycie nr 5 miesięcznika ra
dzieckiego „Geodezja i Kartografia” z
1971 roku ukazało się obszerne omó
wienie
działalności
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, oparte na wyda
nym przez SGP „Zarysie historii or
ganizacji społecznych geodetów pol
skich”. Autor tej pracy, członek ko
respondent SGP, prof. Mikołaj Mo
dry ń ski, przedstawił w sposób wnikli
wy działalność stowarzyszenia po II
wojnie światowej, dostarczając ra
dzieckiemu środowisku geodezyjnemu

podstawowych wiadomości' o formach i
efektach pracy SGP. Omówione zosta
ły szczegółowo takie formy pracy SGP,
jak zjazdy, akcja odczytowa, konfe
rencje naukowo-techniczne, konkursy
jakości robót geodezyjnych, udział sto
warzyszenia w organizacjach między
narodowych, akcja wydawnicza, a
zwłaszcza opracowany i wydańy przez
SGP słownik geodezyjny w 5 językach.
W sumie, dzięki prof. Μ. Modryńskiemu geodeci radzieccy uzyskali syn
tetyczny obraz pracy SGP w okresie
1945—1970.
St. J. T.

Z działalności Koła SGP przy PBGiUR
w Obornikach Wielkopolskich
Do tradycji Koła Zakładowego SGP
przy Powiatowym Biurze Geodezji i
Urządzeń Rolnych w Obornikach Wlkp.
można zaliczyć urządzanie spotkań
geodetów sąsiednich powiatów woje
wództwa poznańskiego. Podczas tych
spotkań wymieniane są doświadczenia
w pracy zawodowej, aktualne zagad
nienia związane z działalnością służby
geodezyjnej w powiatach oraz w pra
cy Stowarzyszenia.
Ostatnio w dniu 5 czerwca br. z ini
cjatywy Koła Zakładowego SGP w
Obornikach Wlkp. zorganizowano wy
cieczkę techniczną do Koła Zakładowe
go SGP w Chodzieży. Celem tej wy
cieczki było zapoznanie się z działal
nością oraz z osiągnięciami Powiato
wego Biura Geodezji i Urządzeń Rol
nych w Chodzieży — jako przodujące
go na terenie woj. poznańskiego, zaj
mującego I miejsce we współzawod
nictwie między PBGiUR woj. poznań
skiego.
W powyższym spotkaniu wzięli rów
nież udział członkowie kół terenowych
z Konina, Wrześni oraz z Szamotuł.
Oprócz wymiany wzajemnych do
świadczeń w pracy zawodowej koledzy
z Chodzieży umożliwili uczestnikom
wycieczki zwiedzenie Chodzieskich Za
kładów Porcelany. Ponadto urządzono
też wycieczkę po terenie powiatu chodzieskiego, w czasie której odwiedzono

wieś Heliodorowo bardzo poważnie zni
szczoną przez huragan w dniu 26 maja
br. Odbudowa wsi wymaga także mię
dzy innymi również współpracy geo
detów.
Należy nadmienić, że pierwsze na te
renie województwa poznańskiego spot
kanie powiatowych kół zakładowych
odbyło się z inicjatywy naszego koła w
dniu 7 lutego 1968 r. we Wrześni. Na
stępnie koledzy z Wrześni przybyli w
dniu 8 Iipca 1969 r. z rewizytą do
Obornik.
Również w roku 1970, w dniu 3 czer
wca koło nasze wraz z kolegami z
Wrześni, Słupcy i Szamotuł, urządziło
wycieczkę do Koła Terenowego w Ko
ninie, w czasie której umożliwiono nam
— między inymi — zwiedzenie wysta
wy „Mapa wczoraj i dziś”, ponadto za
poznaliśmy się z produkcją huty alu
minium oraz z pracą geodetów w ko
palni węgla brunatnego.
Wszystkie te spotkania wzbogaciły
doświadczenia w pracy zawodowej ich
uczestników i niewątpliwie przyczyniły
się do polepszenia stylu i organizacji
pracy na własnych stanowiskach.
Łucjan Pawlik

Przewodniczący Koła SGP
w Obornikach Wlkp.

Technikum Geodezyjno-Drogowe w
Lublinie posiada ponad 25-letnie do
świadczenie w zakresie kształcenia ka
dry geodezyjnej. Technikum dysponu
je wykwalifikowaną i doświadczoną
kadrą pedagogiczną przedmiotów zawo
dowych i ogólnych oraz dobrze wypo
sażonym zapleczem techniczno-dydak
tycznym (gabinety specjalistyczne, pra
cownie, magazyn sprzętu geodezyjnego>
itp.). W świetle powyższego koncepcja
likwidacji kierunku geodezyjnego w
Technikum Geodezyjno-Drogowym w
Lublinie wydaje się nieuzasadniona.

Aktualne
zagadnienia
geodezji
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
przy współpracy z Komitetem Geode
zji Polskiej Akademii. Nauk, Zespołem
Specjalistów Techniki Budowlanej i
Materiałów Budowlanych Komitetu
Nauki i Techniki oraz Instytutem Geo
dezji i Kartografii organizuje sesję
naukowo-techniczną na temat „Aktu
alne zagadnienia geodezji”.
Celem sesji jest przedstawienie naj
nowszych osiągnięć krajowych i za
granicznych w zakresie geodezji i kar
tografii, ze szczególnym uwzględnie
niem mechanizacji i automatyzacji
(elektronika) procesów geodezyjnych i
kartograficznych.
Tematyka sesji, zawarta w 24 refera
tach i komunikatach, obejmuje zagad
nienia: osnów geodezyjnych, numery
cznych opracowań fotogrametrycznych,
numerycznych ewidencji urządzeń pod
ziemnych,
— informatyki w dziedzinie geodezji
(„bank danych”),
— map problemowych,
— reprodukcji małonakładowej oraz
— scaleń gruntów.
W czasie sesji uczestnicy XV Zgro
madzenia Generalnego Międzynarodo
wej Unii Geodezyjno-Geofizycznej (Mo
skwa 1—15.VIII.1971) oraz uczestnicy
XIII Kongresu Międzynarodowej Fe
deracji Geodetów (Wiesbaden 1—10.IX.
1971) przekażą informacje o najnow
szych osiągnięciach i kierunkach oświa
towych badań naukowych oraz rozwoju
techniki w zakresie geodezji i karto
grafii.
Przewidziany jest także udział spe
cjalistów zagranicznych.
Z okazji sesji zorganizowana będzie
wystawa nowoczesnych urządzeń i in
strumentów geodezyjnych produkcji
krajowej i zagranicznej.
W programie sesji przewidziane są
również dwie wycieczki techniczne: do
Zapory w Rożnowie lub w dolinę Po
pradu.
Sesja odbędzie się w Nowym Sączu,
w dniach 25, 26 i 27 października
1971 r. (podany w pierwszych infor
macjach termin 7, 8 i 9 października
br. zé względów organizacyjnych mu
sía! ulec zmianie).
Rozpoczęcie obrad sesji nastąpi w
dniu 25.X.1971 r. o godzinie 900 i będzie
poprzedzone otwarciem wystawy w
dniu 24.X.1971 r. o godzinie 1600.
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Rozwiązanie zadania nr 95

2. Obliczamy z trójkąta prostokątne
go ABC długość AC.

Rozwiązanie zadania nr 95 nadesła
ło 16 osób, a więc dość dużo, jeśli
wziąć pod uwagę okres urlopowy, w
którym zadanie, bardzo pracowite —
według opinii kol. Romana Arabskie
go, trzeba było rozwiązać.
Prawidłowa odpowiedź jest następu
jąca:

A
B
C

X

y

591,95
1554,99
1077,70

829,55
1545,48
2187,51

a = 70o45'46"
γ = 72o37'09"

4. Obliczamy współrzędne punktu B
w trójkącie prostokątnym ABC.
5. Obliczamy kąty a i γ z różnic
azymutów prostych:
15—14 i AB oraz CB i 10—11
6. Obliczamy długość A—15; 10—c;
c—11.
Drugi sposób opierał się o oblicze
nie współrzędnych punktu pomocni
czego D, leżącego na przecięciu się pro
stych 10—11 i 15—14.
Po obliczeniu współrzędnych punk
tu D i długości boków AD i DC, obli
czamy kąty a i γ, a następnie współ
rzędne punktów B i C.
Współrzędne punktu A obliczamy na
prostej 14—15.
*

10 —C = 165,49 m
C-11 = 339,68 m
A — 15 = 229,52 m

Na ogół przeważały dwa sposoby
rozwiązania.
Pierwszy — zaproponowany przez
autora zadania kol. Ksawerego Malewicza — jest następujący:
1. Obliczamy współrzędne punktu A
na prostej 14—15.

3. Obliczamy współrzędne punktu C
z przecięcia się prostej 10—11 z kołem
o promieniu AC i środkiem w punk
cie A.

W wyniku losowania nagrodę od
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w
postaci wydawnictwa „Zarys historii
organizacji społecznych geodetów pol
skich” otrzymał kolega: Roman Arab
ski z Łodzi.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich otrzymali ko
ledzy: Zbigniew Sanigorski z Wrocła
wia, Paweł Bednarz z Kozienic, Jerzy
Dąbek z Poznania, Krystyna Turzyhska
z Wrocławia, Zdzisław Krawczyk z Po
znania.
Si. J. T.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 95 NADESŁALI;

Witold Kuckiewicz (Warszawa), Tadeusz Zolubak (Wieluń),
Roman Arabski (Łódź), Zbigniew Sanigorski (Wrocław),
Grzegorz Krawczyk (Szczecin), Paweł Bednarz (Kozienice),
Remigiusz Szczepaniak (Warszawa), Kamil Kasprzycki (Biel
sko-Biała), Jerzy Dąbek (Poznań), Henryk Liberek (Jarocin),

Stanisław Jaskowiec (Prudnik), Stefan Tyliński (Pustelnik
k. Warszawy), Ryszard Sobkowiak (Poznań), Krystyna Turzyńska (Wrocław), Zdzisław Krawczyk (Poznań), Grupa
Machów (Rzeszowskie OPM — Grupa Pomiarowa Kombinat
Siarki).

Zadanie nr 100

NAGRODA

W trapez ABCD o kącie ostrym przy
wierzchołku A równym a, a przy wierza
chołku B równym 90° ----- , wpisano

Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci wydawnictw „Zarys
historii organizacji Społecznych Geode
tów Polskich” — od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.

2

okrąg. Mając dane odcinki styczne DE
i BF — obliczyć promień tego okręgu
oraz boki trapezu.
Dane:
DE = 10,044 m
BF = 32,425 m

UWAGA!

Szukane:
AB, BC, CD, DA, r

Zadanie nadesłał kol. Jan Najgebauer z Osin, pow. Częstochowa.
Rozwiązanie zadania należy nadsy
łać do dnia 10 grudnia 1971 r.
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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 zadania przysługują prawa
autorskie.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

(Moskwa)

Nr 4 — kwiecień 1971 r. — I. A.
Kutuzow — Wyniki minionej 5-latki i zagadnienia GUGK. — K. L. Prow o r o w — Budowa i wyrównanie
państwowej sieci geodezyjnej. — W. F.
Pietrenko — Przeniesienie wyso
kości przez większe przeszkody wod
ne. — W. G. Lwow — Zastosowanie
Iibeli alidadowej przy wyznaczaniu
azymutów. — W. K. Smirnow, W.
Μ. Lobanow — Pomiar cyfrowy
przesunięcia faz przy metodzie fazo
wej pomiarów odległości. — W. G. Ł ad on ni ko w, E. B. Gorodieckij
— Geodimetr model 6-A. — P. I. R ε
πί i z o w — Doskonalenie pracy w
dziedzinie ochrony pracy i techniki
bezpieczeństwa. — W. J. Mitiuk,
W. J. Kulikow, A. J. Czupanow,
W. N. B a ł a n d i n, B. J. Zarubin
— Prace topograficzno-geodezyjne Sojuzmarksztresta w okresie 30 lat. —
Ju. P. Nowikow — O podniesienie
dokładności pomiarów odległości dal
mierzem OTD. — A. G. Prichoda,
R. J. Finkelsztejn — Nowy mikrobarometr optyczny OMB-3 P i per
spektywy jego zastosowania. — E. A.
Reszetow — Analiza techniczno-ekonomiczna niektórych wariantów
Wielkoskalowego zdjęcia Stereotopograficznego. — D. Μ. Lebski — Próba
zdjęcia Stereotopograficznego w skali
1 : 10 000 z cięciem warstwie lm. —
S. S.Pietrow — Próba opracowania
zdjęć lotniczych na Stereometrografie
z przekształceniem wiązek promieni
rzucających. — A. Ja. Simonowskij — Rezerwy podniesienia wydaj
ności pracy. — A. J. Martynienko
— Pionier kartografii rosyjskiej. —
A. W. Butkiewicz — V Zjazd
Wszechzwigzkowego Towarzystwa AStronomiczno-Geodezyjnego. — A. E.
S i t a ł o w — Rada Naukowo-Tech
niczna GUGK w 1970 r.
Nr 5 — maj 1971 r. — A. S. Tat e-

wian — Wykorzystanie azymutów
Laplace’a przy wyrównaniu sieci astronomiczno-geodezyjnej. — S. A. K ipelman, E. A. Reszetow — Nie
które wyniki wprowadzenia i podsta
wowe kierunki doskonalenia sieciowe
go planowania i kierowania w przed
siębiorstwach GUGK. — L. J. Ta mm e — Przeniesienie wysokości ,,KronSztadt-Lomonosow'' metodą niwτelacji
hydrostatycznej. — J. W. Kiemnic
— Sprawdzenie hipotezy zmienności
nadziei matematycznej kolejności przy
padkowej w jej realizacji pojedynczej.
— N. P. Astachowa — Próba za
stosowania giroteodolitów przy bada
niu punktów sieci geodezyjnej. — B.
A. Batamanowskij — Próba son
dażu meteorologicznego atmosfery przy
pomiarach odległości Tadiodalmierzem
samolotowym CNIIGAiK. — A. S.
Siergiejew — Projektowanie opty
malnej płaszczyzny równoważnej przy
planowaniu pionowym. — W. A. Wie
liczko, S. F. Mowczan, A. W.
Wieliczko, J. D. Rojew — NiweIator Iiydromanometryczny. — N. J.

⅛sεop książę
Ostanin — Organizacja rytmicznej
pracy oddziału przedsiębiorstwa. — P.
D. Amromin, G. A. Łysków —
Zastosowanie metod Stereofotogrametrii naziemnej do określenia średnic
obiektów pionowych. — N. I. M odrinskij — Działalność Stowarzyszenia Geodetów Polskich. — L. P.
Niedieszewa, Μ. N. Sadakowa
— Seminarium geodezji inżynieryjnej.
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∣ WYDAWNICTWA NADESŁANE
!
Stefan Hausbrandt — Rachunek wy
równawczy i obliczenia geodezyjne.
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j Książka jest podręcznikiem dla stu
∣ dentów wydziałów geodezyjnych uczel
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również do potrzeb geodetów prowa
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j geodezyjne.
[
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szawa 1971. PPWK. — Książka po
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Kissinskij — Spełnienie zobowiązań socjalistycznych ku czci XXIV
Zjazdu KPZR. — N. B. Niekrasow a — Wdrażanie doświadczeń szczekinskiego kombinatu chemicznego do
przemysłu kartograficznego. — J. A.
KATALOG WYDAWNICTW Nr 13.
Feldman, W. J. Olszewskij, W.
Książki. Geodezja, Kartografia, Tablice
J. Pinson — Wybór kompleksów rachunkowe. Warszawa 1971. Państwo
optymalnych. — W.G. Pirogow — we Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kar
Wpływ siły ciężkości na wyniki niwe
tograficznych.
lacji barometrycznej. — A. A. Genik e, Μ. J. Wiernickij — Obu
Jan Tkocz — ROZŁOGI WOJE
stronne oddziaływanie kanałów radio WÓDZTWA OPOLSKIEGO. Studium
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geodezyjnych. — A. E. Blum, G. D.
Opolu. Wrocław 1971 Opole. Przed
Mitierowa, R. E.
Minikes, miotem opracowania jest charakterys
A. G. Prichoda — Odległościo
tyka współcześnie na tle województwa
układów
wy termometr elektryczny do pomiaru opolskiego występujących
temperatury powietrza. — W. A. S i- gruntów wsi i miast. W rezultacie stu
d o r o w — Wprowadzenie poprawek dium wnosi nowe dokładniejsze ujęcie
za nieprawidłowość czopów w wyni rozłogów badanego obszaru. Autor zna
ku obserwacji astronomicznych. — doskonale zagadnienie i teren, nad któ
J. Gaździcki (Polska) — Maszyna rym pracował, dlatego ma wiele no
do liczenia GEO-2 i jej zastosowanie
wego do powiedzenia na wybrany te
do automatyzacji obliczeń geodezyjnych mat.
w Polsce. — N. A. Gusiew — Mo
Pomimo zawężenia badań do granic
del doświadczalny niwelatora autoredukcyjnego z obustronnej celowej. — jednego województwa, uzyskane rezul
N. W. Angielowa — Dokonywanie taty mają nie tylko wielkie znaczenie
poznawcze, lecz i praktyczne w innych
odczytu celowniczego przy pracach inregionach.
Praca z powodzeniem może
żynieryjno-geodezyjnych z zastosowa
stanowić podstawę do szerszych dys
niem celowników laserowych. — P. P. kusji
nad przestrzenną planową orga
Frołow, W. F. Komarow — W
nizacją wsi w naszym kraju.
sprawie przedłużenia terminu służby
sieci Poligonizacji na terenie zabudo
Stron 170. Rys. 42. Tabel 34. Cena
wanym. — A. W. Biłagin — Próba
złotych 40.—
określenia odkształceń cieplnych repeJan Tkocz — NIEKTÓRE PROBLE
rów głębinowych. — A. N. Loba
now, W. B. Dubinowskij, F. F. MY ROLNICZEGO OSADNICTWA.
Lysienko, A. Μ. Dobriaszow Instytut Śląski. Opole 1971. Stron 98.
— Zakładanie sieci fotogrametrycznych , Cena złotych 15.—
metodą modeli niezależnych. — W. A.
Na treść składają się następujące
Polakowa — Badanie dokładności rozdziały:
poszczególnych procesów fototr.iangula1. Uwagi metodyczne o generalizacji
cji analitycznej metodami statystyki
przestrzennych
jednostek
matematycznej. — L. N. Wasiljew układów
osadniczych w badaniach geograficzno— Rzutowanie zdjęć promieniami konhistorycznych.
gruencJi liniowej. — O. W. Portno
wa — Nieliniowe uwzględnienie znie
2. O nieporozumieniach wokół wska
kształcenia taśmy filmowej. — N. S.
źnika Johanna Pohla.
Cziriatjew, J. S. Obidin —
3. W sprawie formalnej i kwantytaDokładność interpolacji kot stanu wo
tywnej definicji szachownicy gruntów.
dy w rzekach. — A. J. Mietielkin
4. Przyczynek do określenia cech
— Metoda analityczna określenia po
agregatu rolniczego (orientacja badaw
wierzchni ■ i objętości z zastosowaniem
Stereofotogrametrii i elektronowych cza).
maszyn cyfrowych. — A. S. Tatewian
5. Rolnicze miasta również elemen
— Wspomnienie pośmiertne.
tem sieci osadniczej (interpretacja ag
Mikołaj Modrynski
regatu rolniczego).
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA Fotogrametrycznegoi

MIECZYSŁAW NIEPOKÔLCZYCKI
Warszawa

Próba modernizacji Stereoautografu 1318 EL
Pierwszy egzemplarz Stereoautografu został zrealizowany
w roku 1908 przez Orela. Z biegiem lat autograf ten był
częściowo modernizowany, przy czym ostatnia wersja pro
dukowana jest seryjnie przez firmę VEB C. Zeiss — JENA
jako model 1318 EL. Stereoautograf ten przeznaczony jest
głównie do prac topograficznych. Prospekty reklamowe za
lecają równie zużywanie go do sporządzania dokumentacji
pomiarowej w takich dziedzinach jak: geologia, komuni
kacja, zootechnika, archeologia, kryminalistyka i architek
tura, to znaczy w takich specjalnościach,’w których współ
czesne metody fotogrametrycznego pomiaru znajdują coraz
szersze zastosowanie.
W Polsce przeprowadzone były ostatnio badania nad
wykorzystaniem Stereoautografu 1318 EL do sporządzania
inwentaryzacji architektury zabytkowej. Badania te
w oparciu o teoretyczne założenia wykonane zostały pod
nadzorem autora w nowo powstałej pracowni fotograme
trycznej Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie.
Na podstawie przeprowadzonych prób oraz w wyniku otrzy
manych materiałów stwierdzono, że Stereoautograf 1318 EL
może być wykorzystany do opracowań dokumentacji po
miarowej zabytków architektury, po uprzedniej moderni
zacji tego instrumentu.
Jak wiadomo Stereoautograf umożliwia tylko opracowa
nie zdjęć normalnych i zwróconych, co jest niewątpliwie
ujemną stroną tego przyrządu. Tak zawężony zakres moż
liwości pracy na autografie powoduje konieczność specjal
nego opracowania programu wykonywania zdjęć, co wiąźe
się ze zwiększoną czasochłonością robót polowych [1].
Opracowywanie planów inwentaryzacyjnych zabytków ar
chitektury łączy się powszechnie z przedstawieniem rysun
kowym obiektu na trzy płaszczyzny. W płaszczyźnie pozio
mej wykreśla się rzuty wszystkich kondygnacji w zależ
ności od potrzeb. Elewację, wystrój rzeźbiarski i malarski
przedstawia się w płaszczyźnie pionowej przechodzącej za
zwyczaj przez płaszczyzny ścian obiektu. W płaszczyźnie
pionowej, prostopadłej do płaszczyzny elewacji, nanosi się
w charakterystycznych miejscach Zwymiarowane przekro
je [2, 3].
Otóż jest jedno ograniczenie, które w pewnym sensie
utrudnia wykreślenie zdjęć architektonicznych na stereoautografie 1318 EL. Wiadomo jest, że opracowywany obiekt

na Stereoautografie może być przedstawiony w postaci ry
sunku na stole koordynatografu, w zależności od połączeń
kablowych, na dowolną z trzech płaszczyzn, to jest ZOX
w rysunku elewacji, YOX jako rzut oraz ZOY jako prze
krój (rys. 1). Doświadczenia przeprowadzone we wspom
nianej pracowni wykazały, że ciągłe kreślenie przez obser
watora trójwymiarowych elementów obiektu sprawia trud
ność z chwilą, gdy chce przedstawić obraz elewacji
w płaszczyźnie pionowej ZOX. Trudność ta, występująca
we wspomnianym Stereoautografie 1318 EL, nie występuje
w autografach uniwersalnych. Wydawało się więc słuszne
zastanowienie się nad możliwością wprowadzenia takich
zmian w konstrukcji Stereoautografu, by chociaż czynność
obserwacji była równie łatwa jak w autografach uniwer
salnych.
W dotychczasowej konstrukcji Stereoautografu można
było bez trudu kreślić rysunek w płaszczyźnie poziomej
XOY, lecz kreślenie rysunku w płaszczyźnie XOZ na przy
kład elewacji możliwe było tylko pod warunkiem, że ob
serwowany obiekt był płaski i usytuowany równolegle
do płaszczyzny fotogramu. Czynność kreślenia takiego
obiektu wymagała pokręcania korbą X i śrubą Z. Jeśli kre
ślony obiekt posiada bogaty i urozmaicony wystrój rzeź
biarski, obserwator zmuszony jest do prowadzenia prze
strzennego znaczka pomiarowego za pomocą trzech pokrę
teł ręcznych XiY oraz śruby Z. Praca taka powodowała
więc skokowy ruch znaczka z przerwą w kreśleniu, w chwi
li zmiany odległości wzdłuż osi OY. Ponieważ wykonywa
nie planów zabytków architektury wiąże się zawsze z opra
cowaniami elementów przestrzennych, obraz kreślony przez
obserwatora na Stereoautografie 1318 EL powstaje powoli.
Pomijanie zaś przez obserwatora, przy skokowym ruchu
znaczka pomiarowego, drobnych szczegółów na modelu
rzutuje (w szczególności w dużych skalach 1 : 5—1: 20) na
dokładność opracowania rysunku architektonicznego.
Autor niniejszego artykułu, będąc konsultantem nauko
wym Pracowni Fotogrametrycznej PKZ, zaproponował wy
konanie dodatkowego podzespołu konstrukcyjnego, pozwa
lającego na wyeliminowanie opisanej wyżej trudności.
Opracowanie teoretyczne projektu zostało wykonane w Za
kładzie Fotogrametrii Politechniki Warszawskiej.

Rys. 1. Układ współrzędnych Stereoautografu

Rys. 2. Schemat połączeń selsynów
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łączącego ją z nowo wmontowanym selsynem Se oraz prze
wodu elektrycznego łączącego ten selsyn z gniazdkiem Y
Stereoautografu (rys. 4).
W ten sposób nowo Wzmontowany selsyn S6 wprowadzony
w ruch tarczą nożną (T) przekazuje obroty selsynowi S2
korby Y (rys. 2). Przekazanie obrotów tarczy nożnej na no
wy selsyn można odłączyć za pomocą dźwigni i wyłączni
ka K. Pozwala to na dowolne "wykorzystanie wszystkich
możliwości ruchu autografu.
Skonstruowany i zainstalowany podzespół spełnił przewi
dywane korzyści, umożliwiając pełniejsze i dokładniejsze
wykorzystanie Stereoautografu przy sporządzaniu dokumen
tacji pomiarowej zabytków architektury.
Urządzenie to, wykonane całkowicie w pracowni mecha
nicznej Wydziału Geodezji i Kartografii przez J. Maciużyńskiego, z wykorzystaniem będącego w "wyposażeniu stereoautografu dodatkowego selsynu, nie wymagało dużego
nakładu finansowego. Uzyskane korzyści upoważniają au
tora do zaproponowania użytkownikom Stereoautografu
1318 EL wprowadzenia powyższych zmian możliwych do
wykonania w każdym zakładzie mechaniki precyzyjnej.

(Fot.

Rys. 3.

Ogólny widok Stereoautografu

R. Kazimierski)

Istota przedstawionego pomysłu zawiera się w zaprojek
towaniu połączenia tarczy nożnej (T) za pomocą układów
elektroniki przewodowej (S2) z korbą ruchu Y (rys. 2).
W ten sposób umożliwiono obserwatorowi swobodne i cią
głe przemieszczanie przestrzennego znaczka pomiarowego
w dowolnym kierunku na modelu za pomocą dwóch korb
ręcznych wzdłuż kierunku XZ i jednej tarczy nożnej wzdłuż
kierunku Y (zamiast dotychczasowej ręcznej korby Y).
Oczywiście, dla umożliwienia łatwego pokręcania śrubą Z
należy zastąpić ją korbą podobnie skonstruowaną jak kor
by X i Y (rys. 3).
Połączenie górnej partii wałka tarczy nożnej z "korbą
ruchu Y zrealizowano za pomocą paska transmisyjnego

Rys. 5. Widok podzespołu

Fot1.

Rt.

Kazimierski

Aktualnie w Zakładzie Fotogrametrii Politechniki Warszawskiej przeprowadzana jest szczegółowa analiza praco
chłonności i dokładności opracowania rysunku architekto
nicznego przy wprowadzonych zmianach konstrukcyjnych
Stereoautografu. Wyniki oraz uwagi zostaną opublikowane
w kolejnym artykule.
LITERATURA
1. Projekt instrukcji pracowni fotogrametrycznej PKZ (opraco
wanie Μ. Niepokolczycki, nakład wewnętrzny Pracowni Kon
serwacji Zabytków)
2. Μ. Niepokólczycki — Fotogrametryczna dokumentacja
w architekturze, archeologii i antropologii. Przegląd Geode
zyjny nr 5/1962 r.
Rys. 4. Schemat podzespołu dołączonego do Steroautografu

3. Μ. Niepokólczycki — Fotogrametria w architekturze.
Biuletyn Informacyjny PKZ nr 9/1968 r.
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Kilka uwag dotyczących zakładania osnowy dia zdięć fotogrametrycznych
brzegów rzecznych podlegających niszczącemu działaniu wód
Wzrastające w szybkim tempie zagospodarowanie wód
śródlądowych przez budowę hydroelektrowni i związanych
z nimi zapór wodnych powoduje ogromne zmiany w sto
sunkach wodnych na obszarach położonych w sąsiedztwie
tych inwestycji. Podniesienie zwierciadła wody na całym
odcinku powstałej cofki, a także zmiany poziomu zbiorni
ka zmieniają wyraźnie kształt linii brzegowej rzeki, stwa
rzając konieczność opracowania, właściwego nowym sto
sunkom topograficznym zagospodarowania terenów przy
brzeżnych. Rola geodezji w tym procesie nie ogranicza się
do sporządzenia nowych map terenów przybrzeżnych. Bar
dzo często, w związku z zachwianiem równowagi gruntu
na tych terenach, staje się konieczne wykonywanie okre
sowych pomiarów zmian ukształtowania terenu. Typowym
przykładem pomiarów przemieszczeń mas ziemnych spowo
dowanych spiętrzeniem rzeki są prace wykonywane na
prawym brzegu Wisły, na odcinku między Płockiem
i Włocławkiem, gdzie z powodu spiętrzenia wody przez
zaporę we Włocławku, występuje szczególnie silnie nisz
czące działanie wód. Niszczenie brzegu można tu przypi
sać dwu czynnikom: abrazji oraz erozji. Podniesienie
wysokości zwierciadła wody gruntowej, uderzanie o brzeg
wysokich fal na zbiorniku przy wietrznej pogodzie oraz
wypłukiwanie podstawy wysokiej skarpy wiślanej spowo
dowało, że corocznie ogromne masy ziemi osuwają się do
rzeki, niszcząc systematycznie zagospodarowane uprzednio
tereny przybrzeżne.
Do metod ogólnie stosowanych, prowadzących do wy
znaczenia zmian rzeźby terenu i obliczenia objętości mas
ziemi, należą: niwelacja techniczna w przekrojach prosto
padłych do rzeki oraz wykonywanie planów wysokościo
wych metodą tachimetryczną.
W ostatnich latach Katedra Fotogrametrii Politechniki
Warszawskiej, a obecnie i Katedra Geodezji i Topografii
WAT rozwiązują zagadnienie takiego pomiaru przy wyko
rzystywaniu metod fotogrametrii naziemnej. W rozwiąza
niu tym, dla skali planu 1 : 500 i dokładności rzędnej warstwicy ± 0,10 m, określono następujące warunki techniczne
wykonania i opracowania osnowy geodezyjnej:
1. Na skarpie brzegowej powinna znajdować się sieć
punktów o określonych współrzędnych X, Y, Z.
2. Odległość między punktami osnowy, liczona wzdłuż
linii brzegowej powinna wynosić około 50 m z tym, że gdy
jest to niemożliwe, każde trzy powinny leżeć na odcinku
100 m.
3. Odległość punktów od linii brzegowej w głąb lądu nie
powinna w zasadzie przekraczać 150 m.
4. Punkty osnowy powinno się zakładać w najwyższych
miejscach terenu tak, aby różnice rzędnych punktu i zwier
ciadła wody były możliwie maksymalne.
5. Z każdego punktu osnowy powinien być widok na
rzekę w 120° polu widzenia.
6. Ilość punktów o znanych współrzędnych powinna być
rozszerzona o trwałe elementy zabudowy terenu, łatwe do
identyfikacji na zdjęciach (na przykład słupy trakcji elek
trycznej).
7. Osnowa powinna być rozbudowana o punkty leżące po
za terenem ulegającym przemieszczeniom tak, aby łatwo
można było wznawiać lub uzupełniać punkty zniszczone.
8. Dokładność położenia punktów pod względem sytua
cyjnym określono przez podanie średniego błędu względ
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nego odległości, równego 1/3500 L, a wysokościowe przez
średni błąd rzędnej mh = ± 0,02 m dla dwóch sąsiednich
punktów.
9. Dla każdego obiektu układ współrzędnych prostokąt
nych płaskich może być przyjęty lokalnie z orientacją,
przy której linia brzegowa miałaby azymut około 90°. Do
datkowo należy wykonać pomiar azymutu magnetycznego
osnowy w celu naniesienia na plan kierunków stron świa
ta. Rzędne punktów powinny być obliczone w obowiązu
jącym państwowym układzie wysokościowym.
Z przeprowadzonej analizy warunków technicznych oraz
wywiadu terenowego mających na celu wybór punktów
do stabilizacji stwierdzono, że sprostanie postawionym wa
runkom wymaga założenia trójrzędowej osnowy rozbudo
wywanej dość szeroko w głąb lądu.
Schemat osnowy ilustruje poniższy szkic (rys. 1).

ta

¡g

odległość

l≥.
§
3

Rys. i

Pierwszy rząd osnowy powinien składać się z punktów
Zastabilizowanych betonami i powinien być położony w od
ległości od 100 do 200 m od skraju skarpy brzegowej. Usy
tuowanie to podyktowane jest koniecznością odsunięcia
tych punktów poza obszar ruchów mas ziemnych oraz
na takie miejsce, gdzie istnieje pewność, że wykonywanie
prac rolniczych nie spowoduje przemieszczenia znaku.
Punkty te stanowić będą sieć odniesienia dla ewentual
nych wznowień i uzupełnień zniszczonej osnowy niższych
rzędów.
Drugi rząd punktów powinno się zakładać na górnym
skraju skarpy tak, aby był z nich wgląd na punkty pierw
szego rzędu i zbocze skarpy. Umiejscowienie ich należy
dobierać tak, aby istniała możliwość łatwego przeniesie
nia współrzędnych z osnowy I rzędu na punkty stanowiące
bezpośrednio osnowę służącą do opracowania zdjęć, a więc
trzeciego rzędu. Nie wymagają one trwałej stabilizacji. Ist-

nieje bowiem duże prawdopodobieństwo, iż mogą ulec
przesunięciom. Wprawdzie jako znak nie zostaną zniszczo
ne, lecz wydaje się, że wystarczy, aby stanowiły je zwykłe
pręty żelazne. Stabilizacja tych punktów betonami nie wy
daje się celowa z uwagi na fakt, że tereny uprawowe do
chodzące bezpośrednio do brzegów skarpy stwarzają duże
prawdopodobieństwo ich zniszczenia, głównie przez załama
nie lub wykopanie w trakcie robót rolniczych. Punkty te
z racji swego zadania można nazwać punktami przeniesie
nia współrzędnych, chociaż należy wziąć pod uwagę moż
liwość ich wykorzystania do opracowania zdjęć.
Trzeci rząd punktów mających stanowić oparcie dla opra
cowania zdjęć na autografach powinien znajdować się nie
dalej od linii brzegowej niż 150 m. Punkty te położone bar
dzo często na skraju urwistej skarpy lub blisko brzegu
(gdy ten jest zarośnięty) ulegają z reguły zniszczeniu.
W związku z tym, wydaje się tutaj najwłaściwszą stabi

lizacja palikami drewnianymi. Jak bowiem wykazała prak
tyka na założonej już osnowie, w ciągu jednego roku, oko
ło 30% takich punktów uległo całkowitemu zniszczeniu
przez obsunięcie się do rzeki. Pozostałe punkty tego rzędu
w większości uległy przemieszczeniom, co i tak powoduje
konieczność ponownego wyznaczenia ich położenia.
Pomiar tak założonej sieci i jej obliczenie można podzie
lić na dwa etapy prac.
Etap pierwszy powinien obejmować powiązanie ciągiem
poligonowym zamkniętym punkty osnowy pierwszego
i drugiego rzędu oraz zniwelowanie ich metodą niwelacji
technicznej. Położenie punktów trzeciego rzędu można okre
ślić metodę wcięć kątowych w przód lub metodą biegunową
z jednoczesnym przeprowadzeniem niwelacji trygonometry
cznej. Rozwiązanie takie wprawdzie zwiększa pracochłon
ność opracowania kameralnego — jednak zdecydowanie
przyśpiesza i upraszcza pomiar w terenie.

Przygotowania do Kongresu Fotograficznego w Kanadzie
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na
ostatnim Kongresie Fotogrametrycz
nym w Lozannie, kolejny XII Między
narodowy Kongres Fotogrametryczny
odbędzie się w Kanadzie, w Ottawie,
w dniach od 23 Iipca do 4 sierpnia
1972 r.
Dyrektorem Kongresu został miano
wany p. S. G. Gambie, który jest
członkiem Międzynarodowego Towa
rzystwa Fotogrametrycznego. Pan Gam
bie bezpośrednio po Kongresie w Lo
zannie powołał Komitet Organizacyjny
Kongresu w Ottawie, który energicz
nie przystąpił do prac przygotowaw
czych. Między innymi bardzo ważną
funkcję, a mianowicie przewodniczące
go Komitetu d.s. Koordynacji Progra
mu powierzono panu T. J. Błachutowi,
dobrze znanemu wszystkim fotogrametrom polskim. Komitet ten opracował
już program sesji technicznych. Każ
dy tydzień został rozbity na dwie czę
ści poświęcone obradom komisji, któ
re przedziela dzień wolny od obrad
przeznaczony na zwiedzanie wystaw i
wycieczki techniczne. Stwierdzono bo
wiem w oparciu o doświadczenia po
przednich kongresów, że konieczny
jest wydzielony czas, przeznaczony spe

cjalnie na zwiedzanie wystaw, które
stanowią integralną a zarazem bardzo
ważną część kongresu.
Czas trwania podstawowych posie
dzeń technicznych wynosić będzie 1,5
godziny. Jednocześnie odbywać się bę
dą dwa posiedzenia komisji z tym, że
program został tak ułożony, że posie
dzenia Komisji I, II, III, IV nie będą
się odbywać w tym samym czasie. Na
wszystkich posiedzeniach komisji bę
dzie prowadzona symultana.
Ostateczny program ustalony i za
twierdzony zostanie na posiedzeniu
Zarządu MTF i przewodniczących ko
misji, które odbędzie się w Paryżu w
październiku 1971 roku.
Bardzo bogato przedstawia się pro
gram dla osób towarzyszących, który
przewiduje między innymi wycieczkę
statkiem po rzece św. Wawrzyńca i po
krainie zwanej „Krainą tysiąca jezior”.
Komitet Organizacyjny d.s. Wystaw,
pracujący pod przewodnictwem p. R.P.
Shawa wysłał już zaproszenia do udzia
łu w wystawach. Zgodnie z tradycją
poprzednich kongresów odbędą się trzy
wystawy, a mianowicie:
— wystawa stowarzyszeń narodo
wych,

— wystawa instytucji technicznych
i naukowych,
— wystawa sprzętu fotogrametrycz
nego.
Otwarcie wystaw nastąpi 25 Iipca
1972 roku, a zamknięcie 3 lipca. Wy
stawy otwarte będą codziennie od 9 ra
no do 6 wieczorem. Polskie Towarzy
stwo Fotogrametryczne zgłosiło swój
akces do wystawy stowarzyszeń naro
dowych.
Obrady Kongresu w Ottawie toczyć
się będą w gmachu tak zwanego Civil
Centre na terenie parku Landsdowne.
W sąsiednim pawilonie handlowym
znajdą pomieszczenie wystawy.
Koszt uczestnictwa w Kongresie wy
nosi 40 dolarów kanadyjskich. Osoby
towarzyszące płacą 10 dolarów; towa
rzystwa narodowe otrzymują bezpłat
nie powierzchnię na wyątawę (2,4 ×
2,4 m), natomiast firmy handlowe pła
cą 51 dolarów za metr kwadratowy po
wierzchni.
Adres sekretariatu Kongresu jest na
stępujący:
ISP Congres Secretary
615 Booth Street
Ottawa Ontario
Canada KlA OE9

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 Stowarzyszenia 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: Stowarzyszenia
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.
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Barwa, kolor i inne terminy w kartografii
Język polski jest podobno złożony, bardzo trudny. Należy
na pewno do języków bogatych, żywych, jednak bogactwo
na równi z ubóstwem potrafi być uciążliwe. Uciążliwość ta
może występować w nauczaniu, w zdobywaniu sprawności
językowej, w porozumiewaniu się, w różnych dziedzinach
informacji, a zwłaszcza w wąskospecjalistycznych, gdzie
ścisłość językowa ma szczególne znaczenie. Trudności powstają zresztą nie tylko z bogactwa językowego, z wielo
znaczności słownictwa, lecz również, czy przede wszystkim
z braku lub niedostatku szerszej popularyzacji przez publi
cystykę i literaturę specjalistyczną, branżową.
Kartografia polska ma świetne tradycje i osiągnięcia
w dziedzinie naukowej i edytorskiej. Podleganie jednak
w niezbyt dawnej przeszłości wpływom językowym trzech
zaborców nie sprzyjało powstawaniu i ustaleniu jednoli
tego słownictwa kartograficznego, a zwłaszcza w dziedzinie
edytorskiej, produkcyjnej. Również drobnoodcinkowość
produkcji kartograficznej w okresie międzywojennym
i skąpość piśmiennictwa w tej dziedzinie nie stwarzały
korzystnych warunków dla tych poczynań.
Poszczególne środowiska regionalne i naukowe, każde po
kolenie i każdy zespół tworzyły i utrwalały własne słownic
two, różniące się znacznie od innych nie tylko formalnie,
lecz i pojęciowo. Jeszcze dziś trwają rozliczne mniej lub
więcej istotne spory o skalę i podziałkę, o mapę i plan,
o arkusz i sekcję, o oryginały i pierworysy lub czystorysy,
o kreślenie i rysowanie, o grawerowanie i rytowanie,
o barwę i kolor, o karton i aneks, o rastry i szrafy, o ka
sowanie i deleatur oraz wiele innych, które nawet zostały
już jednoznacznie formalnie ustalone.
Powołanie w Polsce Ludowej instytucji i zakładów kar
tograficznych odpowiadających potrzebom i zadaniom służ
by geodezyjnej i kartograficznej wymagało już nowoczes
nej organizacji strukturalnej i produkcyjnej — ściśle okre
ślanych założeń redakcyjnych i technologii. To z kolei wy
maga stosowania jednolitego słownictwa, terminologii. Róż
ne zakłady różnie to czyniły i nadal praktykują, w zależ
ności od środowiska, z jakiego pochodzą zespoły pracowni
cze, a zwłaszcza osoby na eksponowanych stanowiskach.
Pewne kroki w kierunku porządkowania problemu słow
nictwa kartograficznego czyni normalizacja oraz udział Pol
ski w opracowaniu 14-języcznego Słownika Kartograficz
nego Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (ICA).
Z ramienia Polski zajmuje się tymi pracami dyr. Tadeusz
Michalski z GUGiK, nie szczędząc trudu i osobistego zaan
gażowania. Niedostatkiem wszelkich międzynarodowych
opracowań jest jednak konieczność przyporządkowania me
rytorycznego i terminologicznego, zwłaszcza w danym przy
padku, gdyż język polski nie występuje w tym słowniku
jako jeden z pięciu głównych, w których będą podane obo
wiązujące w danym kraju definicje haseł słownikowych.
Poza tym słowniki tego typu nie mogą uwzględniać w pełni
specyfiki i zakresu terminologii oraz odrębności języko
wych tak wielu krajów. To przecież zupełnie inna sytuacja
niż w przypadku branżowego słownika wielojęzycznego,
wydawanego przez poszczególne kraje dla tych samych ce
lów.
W dalszym ciągu palącą sprawą jest opracowanie kom
pleksowe polskiego słownictwa w ujęciu leksykalnym
z uwzględnieniem terminologii współczesnej, postępu tech
nicznego i nowoczesnej organizacji pracy w dziedzinie opra
cowań redakcyjnych, graficznych i reprodukcji. Niezbędne
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jest również nawiązanie do poligrafii jako dziedziny, która
zawsze wywierała duży wpływ na rozwój kartografii, a za
leżności te stale się pogłębiają.
Istnieją w kartografii określenia, które w pozornie pros
tej i krótkiej treści zawierają wiele różnorodnych wyznacz
ników działalności, czynności, technik i technologii. Do ta
kich określeń należy przede wszystkim sama „kartogra
fia”, która obejmuje wiele dziedzin działalności — od nau
kowych do czysto technicznych, produkcyjnych.
Spośród innych przykładów zasługujących na szersze
omówienie wysuwają się na czoło dwa zagadnienia o pod
stawowym, praktycznym znaczeniu w życiu codziennym
twórców i użytkowników publikacji kartograficznych —
map i podręczników. Są to tematy: „barwa i kolor” oraz
„sporządzanie, redagowanie i opracowanie map”. Potrzeba
zajęcia się tymi tematami wypływa z powszechności ich
występowania i zbyt częstej niezgodności określeń z przy
jętym praktycznym, a nawet pojęciowym znaczeniem.
Barwa i kolor

Barwy i kolory same w sobie posiadają trudne do objęcia
i kontrolowania graficznego, technologicznego moce wraże
niowe, psychologiczne. Trudność poznawalności tych mocy,
praw rządzących harmonią barw i światem kolorów stwier
dzano od czasów antycznych, przypisując dostępność pozna
nia tych praw i tego świata jedynie bogom, a w pewnym
zakresie również alchemikom.
Złożoność technologii kolorystyki i procesów kształtowa
nia barw w reprodukcji, uzyskiwanie z najróżnorodniej
szych przyczyn różnych — niezamierzonych również — efek
tów kolorystycznych, różnorodność materiałów chemicznych,
papieru, farb, niedoskonałość aparatów i maszyn oraz su
biektywna ocena wielu procesów przez wykonawców lub
nadzorujących z jednej strony, z drugiej zaś w zasadzie
różna percepcja i ocena barw przez każdego odbiorcę —
pozwala i obecnie na sprowadzenie wielu procesów i zja
wisk do kategorii „alchemii” i to raczej bez zbytniej prze
nośni. Codzienna praktyka potwierdza słuszność użycia tej
klasycznej terminologii.
Tak barwa jak i kolor są wyznacznikami bardzo licznego
zespołu zjawisk, rzeczy i czynności przyporządkowanych
zazwyczaj zdecydowanie, jednoznacznie tylko jednemu
z tych określeń. Traktowane jako synonimy, definiowane
bywają dowolnie, często całkowicie niezgodnie ze znacze
niem w codziennej praktyce poligraficznej, kartograficznej.
Barwa i kolor wymagają ścisłego przyporządkowania w
słownictwie kartograficznym, a zwłaszcza w reprodukcji.
Barwa i kolor pod względem językowym stanowią syno
nimy, jednak w polskiej literaturze naukowej w dziedzinie
fizyki barw oraz w praktyce graficznej, kartograficznej
i poligraficznej posiadają różne, zwykle ściśle rozgraniczo
ne znaczenie.
„Barwa” jest to pojęcie umowne, określające zjawiska
fizyczno-optyczne, zjawiska psychofizjologiczne, zjawiska
wrażeniowe i emocjonalno-estetyczne wywołane przez nie
skończenie zróżnicowany w swym kształcie i jakości świat
materii.
„Barwa” jest cechą reakcji wzrokowej, subiektywnego
wrażenia wzrokowego, ściśle zależnego od możliwości per-

cepcyjnych człowieka. Pod względem ściśle fizycznym „bar
wa” stanowi pewien rodzaj określonego jakościowo i ilo
ściowo świetlnego promieniowania. Określenie dotyczy
przede wszystkim długości fali i energii, ɪ)
W praktycznym zastosowaniu „barwa” używana jest dla
określenia zjawisk barwności i stopnia tej barwności w ro
zumieniu wrażeniowym lub fizyczno-optycznym. Są zatem
barwy spektralne (widmowe), chromatyczne i achromatyczne (określane również kolorowymi i niekolorowymi), są
zjawiska wrażeniowe barw — kontrastu barw. Jest addytywine i Subtraktywne mieszanie barw, jest przestrzenne
łączenie się barw itd. A zatem barwne będzie widowisko,
barwne korowody, barwne lub wielobarwne stroje, tkaniny,
rysunki, druki — co określa efekty optyczne lub plastycz
ne, lecz nie technikę i ilość kolorów użytych do uzyskania
tych efektów barwnych. Istnieje również barwa światła,
barwa jesieni, barwa dźwięku muzycznego, instrumentu
muzycznego, barwa głosu, śpiewu — w rozumieniu walo
rów dźwięków.
Zgodnie z tymi zasadami „skala barw” stanowi obraz
barwny kolorów powierzchniowych projektowanej lub wy
drukowanej już publikacji, bez schematu graficznego, bez
analizy zastosowanych środków graficzno-technicznych i ilo
ści kolorów druku.
„Kolor” — jest to pojęcie określające zjawiska fizyczno-materialne, substancje, środki techniczne oraz technologie
kształtujące formy graficzne, powodujące właśnie barwne
zjawiska fizyczne, wrażeniowe, estetyczne.
„Kolor” określa cechy funkcjonalności pod względem graficzno-technicznym. Jest to pojęcie umowne dla pewnych
dziedzin i środowisk, a zwłaszcza w poligrafii i kartografii.
Są więc kolory kreskowe i kolory powierzchniowe — mogą
ce zresztą mieć te same cechy graficzne rysunku kresko
wego — są druki jedno- i dwu- i wielokolorowe, są maszy
ny offsetowe jedno- dwu- i wielokolorowe. Jest koloryt —
dominująca cecha, wyraz barw, jest rozkolorowanie, kolo
rystyka (faktura plastyczna, technologia), jest grafik kolo
rów i łączenie kolorów w druku. Istnieje także kolorysty
ka dźwięków muzycznych w rozumieniu faktury kompozy
cji i środków wykonawczych.
W praktyce poligraficznej „kolor” farby oznacza katalo
gowe cechy barwy tejże farby w puszce fabrycznej, a na
stępnie w kałamarzu maszyny, nie zaś efekty barwne uzy
skane w wyniku drukowania. Druki czterokolorowe, druki
w czterech kolorach oznaczają odbitki wykonane z czte
rech płyt lub form drukowych, niezależnie od zastosowa
nej techniki, technologii i uzyskanych ilościowych i jako
ściowych efektów barwnych z łączenia kolorów w procesie
drukowania. Maszyną czterokolorową określa się maszynę
drukującą kolejno z czterech płyt w jednorazowym przej
ściu papieru przez maszynę.
Przy tej zasadzie „grafik kolorów” stanowi graficzny
schemat analityczny technologii opracowania i druku ko
lorów dla uzyskania optymalnej zgodności z założoną „ska
lą barw” danej publikacji kolorowej.
Przytoczone wyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście
wszystkich przypadków użycia określeń „barwa” i „kolor”,
tak przecież licznych w praktyce codziennej. Przykłady te
mogą jednak stanowić klucz jednoznacznego przyporządko
wania i „barwy” i „koloru” w słownictwie kartograficznym
i poligraficznym.

Sporządzanie, redagowanie, opracowanie map

Klasyczna, najprostsza i przyjęta powszechnie definicja
kartografii głosi, że jest to nauka, sztuka i technika spo
rządzania map. Bardziej szczegółowo mówi się o zespole
dyscyplin zajmujących się całością starań i procesów nie
zbędnych przy sporządzaniu map, przy czym rozumie się
przez to i kartografię matematyczną, i redagowanie, i przy
gotowanie czystorysu, i sam proces druku, a więc, całą
działalność edytorską.
Tak postawione zagadnienie nie budzi większych wątpli
wości ani u szerokiego ogółu czytelników, ani w praktycz
nej działalności kartograficznej. I dlatego powinna niepo
koić spotykana w ostatnich latach w czasopismach i pod
ręcznikach specjalistycznych dowolność, swoboda autorów
w formułowaniu określeń pewnych działań, czynności w
procesie edytorskim mapy. Zdarzają się kłopotliwe, czasami
nawet nieco paradoksalne sytuacje, zwłaszcza dla tych, dla
których słowo pisane stanowi podstawę kształtowania wie
dzy kartograficznej, a którzy wszelką publikację nie ma

jącą oczywistych cech polemicznych traktują jako źródło
autorytatywne.
Można na przykład spotkać tłumaczenie tytułu książki
,,Technologija Sostawlenija i oformlenija”... jako „Techno
logia sporządzania i opracowania graficznego”... A przecież
„sostawitiel” — to autor, kompilator, „sostawlenije” — to
ułożenie, sformowanie, zestawienie, złożenie, a „oformlenije” — to ukształtowanie, wykończenie, szata zewnętrzna,
graficzne ujęcie.
Czy określenie „technologia” nie wyznacza wyraźnie ro
zumienia tytułu w kierunku edytorskim — redakcyjnym,
graficznym, technicznym? Prace koncepcyjne, naukowe siłą
faktu raczej nie bywają poprzedzane jakąś technologią. Za
zwyczaj kolejność bywa odwrotna. Czy w tych warunkach
tytuł książki nie powinien być tłumaczony jako „Techno
logia opracowania redakcyjnego i graficznego”..., Takie uję
cie zrozumiałe było dotychczas dla odbiorców milionów róż
nych map.
Innym przykładem może być tytuł podręcznika: „Redak
cja i opracowanie map...” Jeśli już tak, to może powinno
być „Redagowanie i opracowanie map”. Lecz w podręczni
ku, już na wstępie, definiuje się w innej kolejności, a więc
i znaczeniowo „Opracowanie i redagowanie map” jako ka
meralne opracowanie pierworysów, sporządzanie czy story sów map, naukowe i techniczne kierowanie pracami itd.
Jednocześnie wyjaśnia się, że „opracowanie” rozumiane jest
jako zespół czynności związanych z otrzymaniem oryginału
redakcyjnego (pierworysu), „sporządzenie” zaś jako zespół
czynności związanych z otrzymaniem oryginału wydawni
czego (czystorysu). W tym ujęciu zabrakło miejsca na „re
dagowanie” map, w innych definicjach zaś określa się „re
dagowanie” jako czynność kierowniczą, celem zapobiegania
błędom na mapie. Jak w tych warunkach należy rozumieć
tytuł tego podręcznika?
’Być może, że stosowane od dwudziestu lat przez PPWK
na mapach słownictwo w tej dziedzinie wymaga nowego
ujęcia, czy udoskonalenia, lecz dotychczas wydawało się
jednoznaczne, raczej zgodne z duchem językowym. I tak
określenie umieszczane na pewnych mapach tematycznych
„Opracowanie naukowe XY” lub krócej „Opracował XY”
oznacza opracowanie (autorskie) specjalisty naukowego. Da
lej znajduje się na tejże mapie „Opracowanie redakcyjne
i graficzne...” co nie wymaga już komentarza. Zazwyczaj
na mapach znajduje się tylko krótkie określenie „Opraco
wanie PPWK”, co umownie, skrótowo obejmuje opracowa
nie elementów naukowych oraz opracowanie redakcyjne
i graficzne danej mapy, czy atlasu. Przecież jest rzeczą oczy
wistą, że i pierworys redakcyjny (oryginał redakcyjny) i czystorys (oryginał wydawniczy) zawierają elementy opraco
wania naukowego, redakcyjnego i opracowania graficzne
go, a w pewnych przypadkach również autorskiego, w stop
niu zależnym od treści mapy, skali mapy i stosowanych
metod edytorskich. Czystorys — jako forma graficznie do
skonalsza, przeznaczona do powielania — podnosi właśnie
wymowę elementów naukowych i redakcyjnych mapy.
Wszelkie rozgraniczanie tych elementów i definicje oparte
na niuansach językowych są mało precyzyjne, niejedno
znaczne, prowadzą do podziałów sztucznych, niezgodnych
z rzeczywistością.
Kartografia nie przestaje być nauką i sztuką, lecz w co
raz większym stopniu staje się techniką. Coraz większą ro
lę odgrywa technologia opracowań redakcyjnych i graficz
nych, przy czym technologia ta staje się coraz bardziej
złożona, a to w miarę przyśpieszania opracowań i upo
wszechniania publikacji kartograficznych.
Złożoność technik i technologii oraz perspektywa daleko
idącej automatyzacji opracowań wymaga z kolei spraw
nych środków przekazywania myśli, informacji, czemu słu
ży również jednoznaczne słownictwo, terminologia tech
niczna. Każda dziedzina nauki, twórczości, produkcji two
rzy sobie własny język, którego skuteczność sprawdza się
tylko w użytkowaniu. Język ten musi być żywy, wzbogaca
ny, doskonalony w miarę rozwoju i upowszechniania danej
dyscypliny. Od stopnia sprawności, uniwersalności tego ję
zyka zależna jest wartość każdej dyspozycji, informacji
oraz skuteczność wszelkiego działania, produkcji.
Słownictwo, terminologia specjalistyczna nie mogą być
na zamówienie „wydumane”, mogą być opracowane jedy
nie w oparciu o tradycję językową, o praktykę dnia dzi
siejszego i potrzeby dnia jutrzejszego. Muszą być poddane
konfrontacji z językiem tych środowisk, zespołów, którym
w przyszłości mają służyć.
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Język, mowa ludzka jest podstawowym czynnikiem współ
życia, porozumienia się, informacji. Słownictwo technicz
ne — to najniezbędniejsze narzędzie pracy. Rosną i kształcą
się młode pokolenia, którym należy umożliwić porozumie
wanie się ściśle określonym językiem technicznym, jedno
litym kodem informacyjnym. Jednoznaczność językowa od
grywa dużą rolę w każdej dziedzinie.
Systematyka map

Innym, niezmiernie pilnym zagadnieniem zasługującym
na zasygnalizowanie, jest systematyka map. Wiele cennych
inicjatyw, a nawet prób w tym względzie zaniechanych
zostało z powodu „trudnego” niewątpliwie tematu. Brak
jednak oficjalnych ustaleń utrwala daleko idącą dowol
ność, zwłaszcza w podręcznikach, w publicystyce specjali
stycznej. Na tychże samych stronach podręcznika spotkać
można mapy Wielkoskalowe, plany i plany geograficzne,
mapy małoskalowe i drobnoskalowe, a podziały zwłaszcza
według skal najróżniejsze.
Sprawa nie dotyczy jakiegoś podziału samego dla siebie,
lecz powiązań z całym słownictwem kartograficznym. I dla
tego każda ogólnie obowiązująca, nawet niezbyt doskonała
systematyka będzie lepszym rozwiązaniem niż jej brak. Ko
rzyścią dodatkową będzie ustalenie, przyjęcie różnych okre
śleń związanych z tego rodzaju pracą. Trudność, złożoność
zagadnienia wymaga kolektywnego opracowania, lecz ra

czej w niewielkim zespole, gdyż tylko wtedy możliwe jest
operatywne działanie.
ɪ) Określenie barwy długością fali i energii dotyczy jedynie barw
spektralnych. Tylko te barwy, podobnie jak barwy tęczy, są w peł
ni „nasycone” i zupełnie „czyste”, nie zawierają innych składni
ków światła białego.
Wszelkie barwidła-substancje zawierają zawsze pewne ilości
bieli optycznej i czerni optycznej, i z tego względu nie mogą być
całkowicie „nasycone” i „czyste” w rozumieniu barw spektralnych.
Literatura zawodowa i praktyka przyjęły powszechnie określanie
barwy trzema właściwościami — cechami:
Ί) „ton” — długość fali (potocznie kolor),
2) „nasycenie” — intensywność tonu, stopień rozbielenia (na przy
kład czerwony, różowy, lekkoróżowy).
3) „jasność” — walor, stopień czystości (stopień szarości).

Faktura plastyczna, graficzna, malarska (lac. factura — wykona
nie, budowa) — zasadniczy element wyrazu, cecha wykonawcza
utworu; cecha układu szczegółów plastycznych; rodzaj podkładu
(struktura powierzchni płótna, kartonu, drzewa, szkła, tynku i in.);
użyte narzędzia; użyte materiały (farba, tusz, emalia, przędza i in.);
technika wykonania (rysowanie, rytowanie, kładzenie farby, tka
nie i in.)
Walor graficzny (łac. valor — wartość, znaczenie) — ciężar
optyczny, jasność (szarość) uzyskana dowolną fakturą graficzną —
ró4nym nasileniem cieniowania, grubością lub gęstością linii (rów
nież skrzyżowanych), wielkością lub gęstością punktów itp.
— walor barwny — stopień nasilenia ilościowego farby (stopień
krycia) danego koloru, również stopień jasności (szarości) danej
barwy;
— walor kolorystyczny — dominanta pewnego koloru lub zespołu
kolorów, nadających wyraźne cechy kolorystyczne danej strukturze
graficznej.

OnoniQSi CCI — Pisn-.o poświęcone nazewnictwu
geograficznemu i osobowemu. Rocznik XV. Zakład

Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław — Warszawa —
Kraków 1970 r.

W dziale „Rozprawy i materiały” Ka
zimierz Rymut zebrał z drukowanych
materiałów historycznych nazwy miej
scowości Księstwa Siewierskiego, po
dał ich etymologię oraz dokonał po
działu nazw . na podstawie znaczenia
zawartego w materiale leksykalnym.
Przedstawił także zmiany językowe
tych nazw, które nastąpiły z biegiem
czasu.
Andrzej Bańkowski — w arty
kule „Szadykierz” przedstawia roz
mieszczenie tej ciekawej nazwy w Pol
sce, z ośrodkami w Wielkopolsce i na
północnym Mazowszu. Nazwa ta w
swym pospolitym znaczeniu oznacza
krzewy jeżyn. Nie podzielam zdziwie
nia autora, że szady = siwy odniesio
no do tych krzewów, ponieważ kolor
owoców jeżyny „Rubus caesius” jest
właśnie siwo-granatowy, a pędy krza
ku są niejako oszronione. Należałoby
więc stwierdzić, czy zasięg tej rośliny
pokrywa się z obszarem występowania
nazwy „Szadykierz”.
Edward Zych zajął się współczesny
mi nazwami poszczególnych części
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Szklarskiej
Poręby,
miejscowości
przedstawianej często na mapach tury
stycznych. Niestety autor nie uzupełnił
artykułu mapką, ograniczając się do
wymienienia kilku map w spisie lite
ratury.

Jerzy Treder omawia przemiany
form nazw terenowych w powiecie
wejherowskim, polegające na prze
kształceniu się złożonych nieraz form
tych nazw w prostą formę rzeczowni
kową. Temat bardzo aktualny dla kar
tografów opracowujących mapy wielkoskálowe, na których wspomniane
nazwy stanowią część materiału nazewniczego. Trzeba dodać, że tendencja
wskazana przez Jerzego Tredera nie
występuje tylko na badanym terenie,
lecz ma szerszy zasięg.
.W spuściźnie Fryderyka Loren
tza, znanego badacza Kaszubszczyzny,
zachowała się rękopiśmienna mapka
z nazwami miejscowymi Zatoki Puc
kiej, opublikowana w opracowaniu
Friedhelma Hinze wraz z obszernym
komentarzem do każdej nazwy. Jest

ona jeszcze jednym źródłem do opra
cowania nazewnictwa na mapach za
toki.

W dziale recenzji i polemik należy
zwrócić uwagę na omówienie pracy
Magdaleny Mazurkiewicz „Zmia
ny w nazewnictwie topograficznym na
terenie województwa szczecińskiego w
okresie od 1945 do 1960 roku”, dokona
ne przez Zygmunta Brockiego, ponie
waż praca ta jest niewątpliwie wyko
rzystywana przez kartografów.
Tenże Zygmunt Brocki recenzuje
pracę P. Grzegorczyka „Index
Iexicorum Poloniae. Bibliografię słow
ników polskich”.

Dział „Stan badań nazewniczych”
przynosi wiadomości z Macedonii, Ukrainy oraz z lipskiego ośrodka nazewniczego. Tamże Zygmunt Brocki
polemizuje z ujęciem pozycji onomaStycznych w periodyku „Bibliografia
zawartości czasopism”.
Janusz Golaski

JÓZEF BABICZ
Warszawa
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330. O humaniście Stanisławie Grzepskim, miłośniku geo
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ny nr 10, s. 399—403. (Młody Technik, 1957, nr 12,
s. 34—36).
356. Rozprawka Jana Brożka o d:klinacji igły magnetycz
nej. Geodezja i Kartografia, 1957, nr 3, s. 208—214.
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ryk, tamże, 1961, nr 4, s. 686—689; Głos Nauczycielski
z 5 lutego 1961; Tymowski St. Janusz, Przegląd Geo
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storyczny 1964, nr 3, s. 10—14.
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370. Geneza projektów organizacji centrali geodezyjnej w
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Przegląd Geodezyjny 1966, nr 2, s. 78—80.
373. O kwadrastym krakowianie (Notatka słownikarska).
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374. Trzy spojrzenia na „Geometrie” Grzepskiego Stanisła
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378. Dr Jan Paterson Hain, miłośnik topografii. — Donio
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384. Biskup czeski Jan Dubrawiusz propagator niwelatora
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UKD 528.021.4.061.2
KRYŚ H. — Influence of Differential Refraction of the Ho
rizontal on the Optical Measurement of Distance. — Prze
gląd Geodezyjny No 10/1971.—
In 1966—1968 the author carried research on the influence of
Clifferentlial refraction of the horizontal on the optical measure
ment of distance. The research continued during different sea
sons and time of the day as well as different atmospheric and
insolation conditions. The results show that refraction deviations
depend on the time of year and day and on the angle of inci
dence· of sunbeams.

UKD 528.489:624.97
GROMYSZ J., PIELOK J. — Periodical Survey of Devia
tion of Industrial Chimneys by Hydrostatic WedgemeterInvented by mgr eng. S. Sawczuk. — Przegląd Geodezyj
ny No 10/1971,—
The article contains a full description of the hydrostatic wedge
meter, thanks to which it is posible to measure the deviations
of industrial chimneys in a simple and accurate way. It also gives
an example of necessary calculations.

f

UKD 528.482(122):528.521-233.1(122).088
PRÓSZYŃSKI W. — Influence of Non-Verticality of the
Axis of Rotation in an Instrument on the Survey of De
viation of Points from the Vertical Plane. — Przegląd Geo
dezyjny No 10/1971
ɪt is often necessary to determine the deviation of points from
the vertical plane with the accuracy up to a few millimetres.
The author proves that, the influence of non-verticality of the
instrument axis should be taken into consideration. He gives
the appropriate formula.

/

UKD 528.031.088.3:912
JEZ B. — Error of Placing Surfaces on Maps. — Przegląd
Geodezyjny No 10/1971
The author analyses the formula applied up till now to placing
sUrfaces on maps. He comes to the conclusion that it is not
rIght and suggests to substitute another formula deduced by
himself.

UKD 528.021.7(669)

JaroNSKI a. — Pomiary odległości dalmierzem DISTOΜΑΤ DI 10 w Nigerii. — Przegląd Geodezyjny nr 10/1971 r.
ʌutor przedstawia wyniki pomiarów przeprowadzonych w Nigerii
dalmierzem DISTOMAT DI 10. Uzyskane wyniki odznaczają się
dużą dokładnością, choć pomiary wykonywane były w nie sprzy
jających Warunkacli atmosferycznych — przy temperaturze około
35cc i przy dużym zapyleniu powietrza w okresie Iiarmattanu
(Wiatru nawiewającego pył piaskowy z Sahary).

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1971 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektó
rych przepisów ustawy o pracowniczych urlopach wypo
czynkowych (Dz. U. 16/71 — 157).

Zmiany dotyczą § 3 oraz § 4 rozporządzenia ogłoszonego
w Dz. U. 12/69 — 85.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1971 r.
w sprawie przejmowania w zamian za rentę na własność
państwa nieruchomości rolnych o obszarze mniejszym niż
5 ha użytków rolnych (Dz. U. 15/71 — 149).

Przejmowanie w zamian za rentę gospodarstwa rolnego
o obszarze poniżej 5 ha użytków rolnych (nie mniejszym
niż 2,5 ha przeliczeń, użytków rolnych) dokonywane będzie
od tych właścicieli (samodzielnych posiadaczy) gospodarstw
rolnych, którzy osiągnęli wiek emerytalny lub są inwali
dami. Między innymi będzie to następowało w tych wypad
kach, gdy zmniejszenie obszaru rolnego nastąpiło na sku
tek scalenia lub wymiany gruntów albo przejęcia na wła
sność państwa na podstawie przepisów o terenach budowla
nych na obszarach wsi, a także wywłaszczenia części grun
tów na podstawie przepisów o wywłaszczeniu nieruchomo
ści.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1971 r.
w sprawie podwyższenia niektórych rent przyznanych wła
ścicielom nieruchomości rolnych oraz członkom ich rodzin

(Dz. U. 15/71 — 150).

Ustawa z dnia 13 maja 1971 r. o podatku wyrównawczym
(jednolity tekst Dz. U. 14/71 — 140).
Zarządzenie przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
z dnia 5 czerwca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych
oraz ponoszenia kosztów związanych z organizacją prak
tyk (Dz. U. — 33/71 — 212).

Podstawowe przepisy w tym zakresie to uchwała Rady
Ministrów z dnia 16 lutego 1970 r. w sprawie organizacji
praktyk robotniczych studentów szkół wyższych (MP 7/70 —
64). Zmiany dotyczą § 4 (zakwaterowania) oraz § 7 (wyna
grodzenia) zarządzenia przewodniczącego Komitetu Pracy
i Płac z dnia 12 marca 1970 r. (MP 10/70 — 68).
Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 7 maja 1971 r. w
sprawie zasad korekty funduszu płac oraz zasad i trybu
kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych,
wykonywanej przez banki (MP 32/71 — 201).
Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy,
Publikacji i Widowisk z dnia 3 czerwca 1971 r. w sprawie
rejestracji zakładów i urządzeń wytwarzających publikacje,
ilustracje i pieczątki i zakładów sprzedaży matryc oraz
w sprawie ewidencji wytwarzanych publikacji i sprzeda
wanych urządzeń, aparatów i matryc (MP 32/71 — 208).

Tracą moc przepisy ogłoszone w MP 47/52 — 650.

Ustawa z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby
prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościo
łów i związków wyznaniowych własności niektórych nieru
chomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północ
nych (Dz. U. 16/71 — 156).

Przejęcie własności następuje z mocy prawa z dniem
wejścia w życie ustawy i jest wolne Ud podatków i opłat.
Jednak stwierdzenie przejścia nieruchomości następuje w
drodze decyzji właściwego organu do spraw wyznań pre
zydium wojewódzkiej rady narodowej. Decyzje te będą
stanowiły dokumenty niezbędne do wprowadzenia stosow
nych zmian w ewidencji gruntów, przez utworzenie nowych
jednostek rejestrowych w operatach ewidencyjnych na za
sadach i w trybie postępowania określonych w §§ 54—90
przepisów o zasadach i sposobie zakładania oraz prowadze
nia ewidencji gruntów z 1969 r. (MP — 11/69 — 98).
Zebrał i ułożył: mgr inż. Władysław Barański
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INFORMACJA GŁÓWNEJ KOMISJI SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
za miesiąc sierpień 1971 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpływy z oddziałów do
Zarządu Głównego SGP w
miesiącu sierpniu 1971 roku
wyniosły złotych
49 739.—
Wypłacono 5 zapomóg
pośmiertnych
na
sumę
złotych
45 000.—>)

KRONIKA

Międzynarodowe Sympozjum Nauko
we z dziedziny miernictwa górniczego,
geologii kopalnianej i geometryzacji
złóż.

Węgierskie Stowarzyszenie Inżynie
rów i Techników Górnictwa i Hut
nictwa (OMBKE) organizuje w dniach
5—14 czerwca 1972 r. w Budapeszcie
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
z dziedzin: miernictwa górniczego, ge
ologii kopalnianej i geometyzacji złóż.
Organizatorzy udzielają zaintereso
wanym na życzenie dalszych informa
cji. Adres: OMBKE Banyameroi Munkabizottsag (Komisja Miernictwa Gór
niczego Stowarzyszenia Węgierskiego
Inżynierów i Techników Górnictwa i
Hutnictwa) — Budapest, V., Szabadsag
ter 17.

Geodezja w służbie górnictwa
i przemysłu
Z okazji 25-lecia założenia oddziałów
geodezji i miernictwa górniczego oraz
20-lecia istnienia Wydziału Geodezji
Górniczej Akademii Górniczo-Hutni
czej im. Stanisława Staszica w Krako
wie, zorganizowana została sesja nau
kowa na temat „Geodezja w służbie
górnictwa i przemysłu”, z następują
cym programem.
Po otwarciu obrad, powitaniu gości
i przemówieniach powitalnych, w dniu
17 września 1971 r. zostały wygłoszone
następujące referaty:
Μ. Odlanicki — Rozwój działalności
Wydziału Geodezji Górniczej AGH w
Krakowie do roku 1971
Z. Kowalczyk — Przyszłościowe kie
runki badań naukowych Wydziału Ge
odezji Górniczej
T. Kochmański — Perspektywy roz
woju Wydziału Geodezji Górniczej
Po przerwie nastąpiły obrady w sek
cjach: Górniczej i Przemysłowej.
W Sekcji Górniczej wygłoszono na
stępujące referaty:
S. Pachuta, A. Gutkowski — O mo
żliwościach zastosowania promieniowa
nia podczerwonego w niwelacji geo
metrycznej dla potrzeb miernictwa
górniczego
J. Wędzony — Wyrównanie ciągu
Wliczeniowego z dodatkowo wyznaczo
nymi azymutami.

- ·<
W okresie tym zmarli koledzy: Kon
stanty Mielechin z Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego SGP, lat 82, zmarł
8 sierpnia 1971 roku (zawiadomienie
nr 904); Piotr Kazimierz Bartoszewski
z Oddziału SGP w Łodzi, lat 79, zmarł
dnia 30 Iipca 1971 roku (zawiadomienie
nr 905); Tadeusz Jan Radzim z Od
działu SGP we Wrocławiu, lat 57,
zmarł dnia 7 sierpnia 1971 r. (zawiado
mienie nr 906).

J. Janecki — Optymalizacja pomia
rów deformacji metodą programowania
sieciowego.
J. Chwastek — Określenie empirycz
nych parametrów ukształtowania zwa
łowisk kopalń odkrywkowych metoda
mi geodezyjnymi.
T. Kantarek — Przegląd aktualnych
poglądów na projektowanie budowli
na terenach górniczych.
H. Bryś, J. Billewicz, T. Bielecki —
Zastosowanie instrumentu BRT 006 w
badaniach zmian rozwarcia przerw dy
latacyjnych.
W. Bychawski, R. Cięciak — Próby
zastosowania fotogrametrii naziemnej
dla potrzeb skalnego górnictwa od
krywkowego.
W. Mierzwa, Z. Sitek — Możliwości
wykorzystania fotogrametrii naziemnej
do projektowania prac strzelniczych w
górnictwie odkrywkowym.
W Sekcji Przemysłowej wygłoszono
następujące referaty:
J. Gomoliszewski, F. Rola, Μ. Soł
tys — Geodezyjna inwentaryzacja bu
dowli zabytkowych, objętych szkodli
wymi wpływami przemysłu.
B. Wolski — Zastosowanie modelu
statystycznego
przy
projektowaniu
kontrolnych
pomiarów dokładności
montażu prefabrykatów wielkowymia
rowych.
Μ. Żak — Wyznaczenie odkształceń
płyty fundamentowej komina H=250 m.
Μ. Sołtys — Badanie i ocena elek
tronicznych wykrywaczy do wyznacza
nia położenia przewodów podziemnych
w warunkach zakładu przemysłowego.
K. Dymowski — Wykrywanie błę
dów systematycznych w spostrzeże
niach wyrównanych metodą pośrednią.
Z. Sitek, J. Jachimski — Prace AGH
na polu fotogrametrycznej inwentary
zacji zabytków.
J. Śliwka, A. Wolniewicz — Zasto
sowanie metod fotogrametrycznych do
rozwiązania niektórych zagadnień tech
nicznych górnictwa i przemysłu.
Drugiego dnia obrad sesji, w Sekcji
Goniczej wygłoszono referaty:
B. Dżegniuk, K. Greń — Mechanicz
ny sumator elementarny wskaźników
deformacji górotworu.
S. Szpetkowski — Zagadnienie sta
łych punktów osnów geodezyjnych na
terenach działalności górniczej.
W. Burski, T. Chudziak, W. Wojcie
chowski, F. Żymełko — Geodezja w
służbie górnictwa i przemysłu.
W Sekcji Przemysłowej:

KASA ZAPOMOGOWA

W sierpniu br. wypłacono 2 zapo
mogi bezzwrotne, w ogólnej sumie
6000 złotych kolegom: z Bydgoszczy —
Iiz Łodzi — 1.
>) W wypłaconej sumie znajdują się 2 za
pomogi po kolegach zmarłych w Iipcu br.,
wypłacone obecnie, po załatwieniu wszel
kich formalności.

J. Gorczyca — Wyniki badań wła
snych nad wpływem błędu celowania
na dokładność pomiaru kątów.
J. Tatarczyk — Obserwator a do
kładność pomiaru.
T. Gomoliszewski, A. Palaszewski,
J. Tatarczyk — Badanie instrumentów
geodezyjnych dla potrzeb przemysłu.
Po zakończeniu i podsumowaniu
obrad sesji miało miejsce zwiedzanie
Wydziału i wystawy przyrządów geo
dezyjnych. Wieczorem odbyło się spot
kanie towarzyskie.
W niedzielę, 19 września br. odbyły
się wycieczki autokarowe do Wieliczki
i Szlakiem Orlich Gniazd.
W Komitecie Jubileuszowym ucze
stniczyli: Jan Cisowski, Bogdan Dże
gniuk, Jerzy Gomoliszewski, Józef Jachimski, Tadeusz Kantarek, Józef Wę
dzony.

TERMINARZ TECHNIKA — 1972 r.

Pod koniec bieżącego roku ukaże
się — jak zwykle co roku — XX edy
cja Terminarza Technika na rok 1972.
Szczególnie polecamy naszym Czytelni
kom mutacje:
— Automatyka Przemysłowa
— Budownictwo i Architektura
— Ekonomika i Organizacja Prze
mysłu
— Elektronika
— Elektrownie i Sieci
— Geodezja
— Górnictwo
— Komunikacja
— Leśnictwo i Drzewnictwo
— Materiały Budowlane
— Melioracje i Budownictwo Wodne
— Ogrodnictwo i Tereny Zielone
— Rolnictwo
Cena Terminarza w okładce igelitowej
wraz z jedną wkładką branżową i no
tatnikiem adresowym wynosi:
— w przedpłacie — 25 złotych,
— w sprzedaży
— 30 złotych.
Przedpłatę od członków stowarzyszeń
naukowo-technicznych, indywidualnie
i zbiorowo (przez koła zakładowe)
przyjmują wyłącznie zespoły kolporta
żowe przy biurach terenowych NOT do
5 listopada br. Sprzedaż po cenie norSnalnej (30 złotych) odbywać się będzie:
a) w księgarniach „Domu Książki”
b) w kioskach RUCH-u.

Cena zł 12.—

Racjonalna
praca
za pomocq

nowoczesnych
przyrzqdów
pomiarowych

System GEOmat
z programem
Zapewniajqcym
Calkowiiq sprawność
i pelnq wydajność

z Jeny:

Carl Zeiss JENA
Niemiecka Republika
Demokratyczna

Bordzo duża dokładność,
jednostkowa zasada budowy,
współosiowe ustawienie ruchu drobnego
automatyczny wskaźnik wysokości,
prosty obraz w lunecie,
kombinowana dźwignia zaciskowo,
Zmiejszone gabaryty,
zwarta budowa,
wymienne wyposażenie i inne nowe
usprawnienia.
Działanie bez zastrzeżeń,
korzystna cena,
prace bez dozoru technicznego
WCTI505/71-E
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Do wszystkich członków Sto1Varzyszenia Geodetów Polskich........................................................
KŁOPOTOWSKI J. — Główne kierunki działania w zakresie dalszego usprawniania go
spodarki ziemią ........................................................................................................................................................
Kongresowe rozmowy — St. J. Tymowski .......................................................................................................
TYMOWSKI St. J. — Pokongresowe impresje........................................................................................
PACHUTA St., KASOWICZ j. — VII Spotkanie przewodniczących i przedstawicieli sto
warzyszeń geodezyjnych państw socjalistycznych....................................................................... .......
LIPERT C. — Konferencja Naukowo-Techniczna Stowarzyszenia Inżynierów Geodetów
i Geometrów Jugosławii.......................................................................................................................................
JUZWA K., MERCIK S. — Problemy pomiarowe dźwignic ze szczególnym uwzględnie
niem suwnic i torów suwnicowych....................................................................................... .......
STELMACH Μ. — Niektóre problemy formowania działek................................................................
SZCZUREK J. — Regulacja kompensatora w niwelatorze Ni-Dl........................................ . ; .
SobierAJSKI b. — Kilka uwag o instrukcji D-II. Znaki umowne i zasady opisywa
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KŁOPOTOWSKI J. — Główne kierunki działania w za
kresie dalszego usprawniania gospodarki ziemią. — Prze
gląd Geodezyjny nr 11/1971.—
Autor omawia projekty ustaw mających na celu StJworzenie
dogodnych warunków dla wzrostu produkcji rolnej. Dotyczą one:
ochrony gruntów rolnych i leśnych, rekultywacji gruntów oraz
regulacji własności indywidualnych gospodarstw rolnych. Przed
stawione są projekty zmian w przepisach, które dotyczą obrotu
gospodarstwami rolnymi, ich dziedziczenia oraz spłat spadkowych.
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JUZWA K., MERCIK S. — Problemy pomiarowe dżwignic ze szczególnym uwzględnieniem suwnic i torów podSuwnicowych. — Przegląd Geodezyjny nr 11/1971.—
Sprawna praca dźwignic jest niezbędnym warunkiem ciągłości
produkcji w tak ważnych działach gospodarki narodowej, jak
lotnictwo, przemysł stoczniowy, maszynowy i obsługa przeładun
ków w portach. Autorzy przeprowadzili badanie deformacji suw
nicy, formułując wnioski, ważne ze względu na bezpieczeństwo
pracy.

UKD 328.46:333.013.6

STELMACH Μ. — Niektóre problemy formowania dzia
łek. — Przegląd Geodezyjny nr 11/1971.—
Autor przedstawił metodę obliczania optymalnych kształtów
pół i działek w zależności od ich wielkości, a także warunków
przyrodniczo-ekonomicznych; metoda pozwala na określenie opty
malnych kształtów działek ze względu na koszty uprawy. Podane
są odpowiednie wzory uwzględniające strukturę zasiewów.

UKD 528.541.2—555.4.084.6
SZCZUREK J. — Regulacja kompensatora w niwelatorze
Ni-Dl. Przegląd Geodezyjny nr 11/1971.—
V

Autor przedstawia sposoby pozwalające na skontrolowanie dzia
łania kompensatora w niwelatorze Ni-Dl oraz umożliwiające sko
rygowanie wszelkich nieprawidłowości w jego działaniu. Podany
sposób jest dostępny dla każdego przedsiębiorstwa mającego od
powiedni warsztat instrumentalny.
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KJIOΠOTOBCKM fl.: TaaBHbie HanpaBaeHHa b o6aacτn
AaaBHeMHiero coBepinencTBOBanníi ceabcκoro xo3HiicτBa.
Przegląd Geodezyjny nr 11/1971.—
Abtop paecMaτp∏Baeτ πpoeκτbi 3aκoHθB HanpaBaeHHtix Ha C03aaH∏e 6πaroπpnHTHbix yc∏0B∏½ fíjisi pocτa ce∏bCκoxo3H½eτBeHHoro
npOH3BOBCTBa. Ohm κacaκ>τcH: oxpaHbi πβχοτηβιχ n πecHbix 3eMe∏b,
HOBTOPHOro OCBoeHMH 3βMe∏b. peryjmpoBaHMH πpaB coScτBeιiHθcτM
MHBMBMByaHLHbIX CeHbCKMX XO3HÜCTB. PaCCMOTpeHbI TOJKe IipoeKTbI
BonojIHeHIiii 3aκ0H0B Othochibmxch k o6opoτy ce∏bcκ∏M∏ x03hmCTBaMM, πop∏Bκy HacneBCTBa n yππaτaw Boneii HacneBCTBa.

yflK 528.482:621.874
K>3BA K., MEPflMK C.: IIpoSaeMbi ∏3MepenHM nojjT>eMHbix
κpa∏0B, c OcoSeHHbiM yπeτo.M κpaH0B μ ∏0Aκpa∏0Bbix πyτeii.

Przegląd Geodezyjny nr 11/1971.—

Becπepe6o⅛HaH pa6oτa KpaHOB HBnneTCH Heo6xoBMMMM yc∏0BiιeM
HenpepbIBHOCTM npOM3BOBCTBa CTOHb BajKHbIX O6∏acτe½ HapOBHOrO
xo3H½cτBa κaκ aB∏aιι∏H, cyBθcτpoβH∏e, ManmHOCTpoeHMe n neperpy30HHbie pa6oτbi b πopτax. Abtopbi npoM3Benn MccneBOBaHne B≡φopMaιptιι κpaHa n BbiBBMHynn 3aκnκ>HeH∏a Bamiibie c tohkm 3peHMH Se3θ∏acHθcτM Tpyna.
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CTEJIBMAX Μ.: Heκoτopbie IipoSaeMbi πpoeκτnpoBaH∏H ɜeMeabHbix yHacτκθB. Przegląd Geodezyjny nr 11/1971.—
Abtop paccMaτpMBaeτ mθtob pacπeτa OirniManbHbix φopM noneii
M yπacτκθB b 3aB∏c∏M0cτM oτ mx BennHMHbi, a τaκjκe ecτecτBeHH03κθHθMM∏ecκnx ycnoBMił; Meτoβ ∏03B0∏Heτ OnpeBenMTb onτ∏Ma∏bHbie φopMbi 3aMe∏bHbix yπacτκoB c tohkm apennn ctommoctm oSpaSotkm 3eM∏n. AaHbi φopMy∏bi yHMTbiBaκ>m∏e cτpyκτypy noceBOB.
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IflyPEK Μ.: PeryanpoBKa κoM∏eHcaτopa b HiiBeanpe.
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gląd Geodezyjny nr 11/1971.—
Abtop coo6maeτ cπoco6bi pa3pemaιomne πpoκonτpoπnpoBaτb paSory κoM∏eHcaτopa B HiiBennpe n ycτpaHnτb Bce HenpaB∏∏bHθcτn
ero pa6oτbi. OnncaHHbiii cπoco6 aocτy∏Hbi⅛ b κajκβθM πpeB∏pnHTMM
OSnaBaiomiiM MHcrpyMeHTanbHoii Macτepcκo½.
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Do wszystkich członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich
VI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zbierze się w grudniu 1971 ro
ku.
W wytycznych Komitetu Centralnego PZPR, przyjętych na XI Plenum „O dal
szy socjalistyczny rozwój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” — przedłożonych pod
Ogolnopartyjną i ogólnonarodową dyskusję — czytamy, że naczelnym zadaniem
VI Zjazdu będzie określenie kierunków i zadań rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju, wynikających z aktualnych i perspektywicznych potrzeb i możliwości, za
pewniających przyśpieszenie postępu kraju i podporządkowanych realizacji pod
stawowego celu naszej socjalistycznej gospodarki, którym jest zapewnienie wszyst
kim ludziom pracy dostatniego życia, wyzwalanie twórczych sił naszego socjali
stycznego narodu i rozwój jego kultury.
Partia zwraca się do wszystkich pracowników gospodarki narodowej o aktywny
udział w dyskusji przedzjazdowej, która ukształtuje uchwały VI Zjazdu, a tym
samym wytyczy konkretny program wszechstronnego rozwoju kraju na najbliższe
lata.
Inżynierowie i technicy — członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, a w
tym także członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddali już wstępny wkład
w przygotowanie VI Zjazdu Partii w postaci dorobku VI Kongresu Techników
Polskich.
Dorobek ten to szeroka dyskusja przedkongresowa w kołach zakładowych sto
warzyszeń naukowo-technicznych, w zarządach oddziałów i w zarządach głównych,
jak również dyskusja podczas obrad VI Kongresu Techników Polskich, która akty
wizując środowiska techniczne w całym kraju, pozwoliła wypracować wiele wnio
sków i postulatów.
Centralnie — wnioski te idą w kierunku zabezpieczenia realizacji podstawowych
zadań w zakresie techniki i organizacji dla osiągnięcia celów wskazanych przez
VIII i XI Plenum KC PZPR.
Wnioski środowiska geodezyjnego, zgłoszone na VI Kongresie Techników Pols
kich, zmierzają do poprawy schematów organizacyjnych i technologicznych naszej
służby, a więc do zwiększenia naszej operatywności w przygotowaniu aktualnie
potrzebnych gospodarce narodowej map i dokumentacji geodezyjnej.
Zarządy oddziałów Stowarzyszenia Geodetów Polskich włączając się merytorycz
nie i praktycznie do dyskusji pfzedzjazdowej — na specjalnych zebraniach —
z udziałem szerokiego aktywu oddziału, przeanalizują i ukierunkują program reali
zacji wniosków regionalnych zgłoszonych przez środowisko geodezyjne na VI Kon
gresie Techników Polskich.
Koła zakładowe i terenowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich opracują pro
gram realizacji zakładowych wniosków kongresowych, a następnie — na otwar
tych zebraniach — z udziałem aktywistów załogi, podadzą go do ogólnej wiado
mości oraz przedyskutują i ustalą niezbędne działania zapewniające wykonanie
tego programu, jak również zabezpieczające realizację planów produkcyjnych.
Wszystkie poczynania kadry geodezyjnej, podnoszące efektywność naszych wy
siłków, przyśpieszające dynamikę rozwoju gospodarczego Polski, wszystkie inicja
tywy i udział w podejmowaniu i realizacji czynów zjazdowych stanowić będą cen
ny wkład w działanie poprzedzające VI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej.
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
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Mgr inź. JAN KŁOPOTOWSKI

UKD 333.013

Dyrektor Departamęntu Urządzeń Rolnych
w Ministerstwie Rolnictwa

Główne kierunki działania w zakresie dalszego
usprawniania gospodarki ziemią
Dla prawidłowej realizacji podstawowych zadań w rol
nictwie zasadnicze znaczenie ma właściwe wykorzystanie
ziemi. Doskonalenie gospodarki ziemią staje się jednym
z najważniejszych problemów naszego rolnictwa, tym bar
dziej, że zasoby gruntów rolnych, podstawowego przecież
środka produkcji w rolnictwie, są ograniczone.
W ostatnich latach podjęto u nas wiele kroków dla po
prawy stanu gospodarowania ziemią. Dotyczyły one przede
wszystkim polepszenia struktury przestrzennej gospodarstw
rolnych, likwidacji szachownicy gruntów, przechodzenia
niedostatecznie wykorzystywanych rolniczo gruntów w ręce
nowych użytkowników, itp.
Okazało się jednak, że wprowadzone dotychczas możli
wości ulepszenia stanu gospodarki ziemią nie były wy
starczające. Niektóre z przepisów prawnych nadal nie w
pełni uwzględniały aktualne przemiany społeczno-gospo
darcze zachodzące na wsi, nie sprzyjały racjonalnemu wy
korzystywaniu ziemi i nadal jeszcze hamowały przeobra
żenia strukturalne w rolnictwie.
Potrzeba dalszych usprawnień gospodarki ziemią znala
zła swój wyraz w kwietniowych wytycznych Biura Poli
tycznego KC PZPR i Prezydium NK ZSL, w sprawie za
dań rolnictwa w latach 1971—1975, zobowiązujących Rząd
PRL do podjęcia prac nad przygotowaniem odpowiednich
przepisów prawnych w tym zakresie. Już w czerwcu br.
przedstawiono Sejmowi PRL pod obrady projekty 4 ustaw:
— o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekulty
wacji gruntów,
— o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych,
— o zmianie przepisów kodeksu cywilnego,
— o zmianie ustawy o przymusowym wykupie nieru
chomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
Jest rzeczą niewątpliwą, że realizacja przepisów ustawo
wych oraz niezbędnych przepisów wykonawczych wymagać
będzie zaangażowanego udziału służby geodezyjno-urządze
niowej resortu rolnictwa. Dlatego też wydaj e się słuszne
przedstawienie krótkiej charakterystyki najważniejszych
zmian wprowadzanych przez projektowane przepisy. Sta
nowią one w swych założeniach poważny krok w kierun
ku uelastycznienia niektórych, zbyt sztywnych jeszcze,
ograniczeń w obrocie ziemią oraz zdecydowanie preferują
ochronę interesów produkcji rolnej we wszystkich płasz
czyznach działania. Są one wcieleniem w życie szeregu
najważniejszych postulatów wysuwanych przez terenowe
organa władzy, działaczy i aktywistów oraz rolników,
a zmierzających do stworzenia dalszych dogodnych wa
runków dla wzrostu produkcji rolnej.
Najbardziej znaczące zmiany przepisów wprowadzają
trzy pierwsze projekty ustaw. Czwarty projekt wprowa
dzający zmiany w przepisach o przymusowym wykupie
nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych
dotyczy praktycznie trzech nowości, a mianowicie:
— dopuszcza się do udziału w licytacji zaniedbanych
gospodarstw (z winy ich właścicieli) nawet tych spośród
dobrych rolników (szczególnie młodych), którzy posiadając
odpowiednie kwalifikacje i warunki nie dysponują włas
nymi gruntami (dotąd dopuszczano możliwość nabycia licy
towanych gruntów tylko dla upełnorolnienia);
— przewiduje się możliwość nabycia gruntów z licytacji
po cenie wywoławczej przez organa rad narodowych na
wet wówczas, gdy wykupione w tym trybie grunty będą
zagospodarowane przez indywidualnych rolników (dotąd
było to możliwe tylko w przypadku przeznaczania wyku
pionych gruntów dla jednostki gospodarki uspołecznionej);
uwzględnia się także możliwość obniżania ceny wywo
ławczej;
— dopuszcza się możliwość poddania licytacji nie tylko
samych gruntów, lecz również i zabudowań, jeśli będą one
potrzebne dla zagospodarowania przejmowanych gruntów
przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
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Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Zmniejszenie się powierzchni gruntów przydatnych do
użytkowania rolniczego jako skutek uprzemysławiania i ur
banizacji kraju jest zjawiskiem nieuniknionym. W 1946 r.
na przykład, na jednego mieszkańca przypadało w Polsce
0,85 ha użytków zielonych, obecnie wskaźnik ten wynosi
już tylko 0,60 ha. Problem jednak polega na tym, aby
w planowaniu rozwoju gospodarczego kraju uwzględniać
całokształt zadań gospodarki narodowej, w tym także
i rolnictwa, to znaczy uwzględniać w pełni fakt, że ziemia
jest dobrem ograniczonym i niepomnażalnym. Sprawa
ochrony ziemi, na której trzeba produkować żywność dla
wszystkich obywateli w kraju, nie może więc być pozosta
wiana tylko w sferze poczucia odpowiedzialności. Wymaga
zastosowania odpowiednich, prawem uświęconych środkow
ekonomicznego i administracyjnego oddziaływania.
Podjęta 12 Iipca 1966 r. uchwała nr 198 Rady Ministrów
w sprawie ochrony użytków rolnych, była pierwszym
w historii naszego kraju przepisem w tej dziedzinie. Mimo
że jej oddziaływanie sprowadziło się niemal tylko do środ
ków administracyjnych, spełniła ona jednak swoje zadanie
przede wszystkim dlatego, że zwróciła uwagę szerokiej
opinii publicznej na ten ważny problem. Obecnie, przepi
sy tej uchwały okazały się już niewystarczające. Sprawa
ochrony ziemi jako podstawowego środka produkcji w rol
nictwie oraz gruntów leśnych jako kolejnego składnika
środowiska biologicznego, w którym żyje współczesny czło
wiek, wymagała wydania aktu prawnego najwyższej rangi,
jakim jest ustawa.
Ujmuje więc ona bardziej kompleksowo: ochronę grun
tów rolnych i leśnych przed nieuzasadnionym społecznie
i gospodarczo wyłączaniem ich z produkcji rolniczej lub
leśnej. Ochrona gruntów rolnych polegać będzie na:
— ograniczeniu przeznaczania ich na cele nierolnicze,
— zapobieganiu obniżania się ich urodzajności,
— przywracaniu wartości użytkowej dla produkcji rol
niczej gruntom, które straciły swój charakter gruntów rol
nych wskutek działalności nierolniczej.
Ustawa rozszerza zakres ochrony poza pojęcie użytków
rolnych traktując o „gruntach rolnych”, to znaczy ochro
ną objęte będą nie tylko użytki rolne (grunty orne, sady,
łąki trwałe i pastwiska trwałe oraz grunty pod wielolet
nimi uprawami, jak chmielniki czy winnice), ale także
grunty pod stawami rybnymi, tereny rolniczego budow
nictwa gospodarczego (w tym także zagrodowego), tereny
pasów Wiatrochronnych, tereny urządzeń przeciwerozyjnych oraz ogrody działkowe.
Analogicznie, ochrona gruntów leśnych polegać będzie na
ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne, na zapo
bieganiu obniżaniu się ich produktywności oraz na przy
wracaniu wartości użytkowych gruntów, które utraciły
charakter leśny na skutek działalności nieleśnej.
Na cele nierolnicze przeznaczać się będzie przede wszy
stkim nieużytki oraz grunty w klasach VI i V, zaś na
cele nieleśne głównie odosobnione, niewielkie kompleksy
gruntów leśnych, a w razie ich braku — te części więk
szych kompleksów gruntów leśnych, które zapewnią naj
mniejsze szkody z tytułu oddziaływania inwestycji.
Przepisy projektowanej ustawy zakładają obowiązek prze
strzegania zasad ochrony gruntów na wszystkich szczeblach
i etapach planowania przestrzennego. Dotychczasowa prak
tyka dowiodła, że istnieje potrzeba bardziej rygorystyczne
go uzgadniania z organami rolnymi i leśnymi prezydiów rad
narodowych spraw przeznaczania gruntów rolnych i leś
nych na cele nierolnicze i nieleśne.
Przeznaczanie takich gruntów na cele nie związane z pro
dukcją rolniczą lub leśną według założeń ustawy może się
odbywać na podstawie specjalnych zezwoleń wydawanych
przez organa d.s. rolnictwa i leśnictwa prezydiów rad na

rodowych. W przypadku rozbieżności stanowisk podstawą
do podjęcia decyzji powinien być rachunek ekonomiczny,
wskazujący najwłaściwszy wariant lokalizacji.
W stosunku do gruntów rolnych lub leśnych, przeznaczo
nych w planach zagospodarowania przestrzennego na inne
cele, przewiduje się obowiązek opracowywania (przez orga
na d.s. rolnictwa i leśnictwa) na okres przejściowy odpo
wiednich programów działania, które dostosowywałyby kie
runki produkcji na tych terenach do okresowego ich zago
spodarowania.
Niektóre obszary naszego kraju mają szczególnie korzyst
ne warunki dla rozwoju rolnictwa lub leśnictwa, dlatego
też przewiduje się ich specjalną ochronę przed szkodliwym
oddziaływaniem inwestycji przemysłowych.
Projektowane przepisy proponują wyodrębnienie takich
regionów intensywnego rozwoju gospodarki rolnej i gospo
darki leśnej (granice tych regionów określałyby ściśle pre
zydia wojewódzkich rad narodowych), w których obowią
zywałyby ograniczenia w lokalizacji nowych zakładów prze
mysłowych. Tego rodzaju rozwiązania miałyby dodatkowe
znaczenie dla regionów o wysokich walorach turystycz
nych, rekreacyjnych i zdrowotnych.
Ekonomicznym instrumentem dla oddziaływania w kie
runku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania ziemią
będzie system uiszczanych na rzecz państwa opłat za naby
cie oraz za użytkowanie gruntów rolnych i leśnych w ce
lach nierolniczych i nieleśnych. System opłat uwzględnia
następujące założenia:
a) zróżnicowanie wysokości opłat według jakości gruntów
kierować będzie zainteresowanie inwestorów na grunty naj
słabsze, których objęcie wymagać będzie stosunkowo ni
skich kosztów;
b) wprowadzenie dość wysokiej należności z tytułu na
bycia gruntów, pokrywanej z kredytów inwestycyjnych
i uwzględnianej w rachunku ekonomicznej efektywności po
dejmowanej inwestycji, pozwoli na większą rozwagę przy
wyborze wariantu lokalizacji:
c) wprowadzenie stałej opłaty rocznej z tytułu użytko
wania gruntów rolnych lub leśnych w celach nierolniczych
lub nieleśnych, której wysokość zależy również od jakości
przejętych gruntów.
Przewiduje się, że środki wpływające z tytułu opłat do
budżetu państwa przeznaczone będą na potrzeby intensy
fikacji rolnictwa, ochronę gleb przed erozją, przekształca
nie nieużytków i bagien w grunty rolne itd. Innymi słowy
przyczynią sie do rekompensaty strat ponoszonych przez
gospodarkę rolną w wyniku stałego ubywania ziemi jako
podstawowego środka nrodukcji.
Nowa ustawa zakłada, że nabywca gruntów klas lepszych
(I-IV), przeznaczonych na cele nierolnicze, może być zobo
wiązany do zdjęcia (na własny koszt) wierzchniej warstwy
ziemi uprawnej i dostarczenie jej na wskazane miejsce.
Ziemia ta będzie wykorzystywana dla poprawy struktury
gleby na innych obszarach, przy rekultywacji i zagospoda
rowywaniu gruntów przekształconych w wyniku eksploata
cji kopalin itp
W całokształcie problematyki ochrony gruntów rolnych
zupełnie nowym elementem jest wprowadzenie wobec wła
ścicieli ustawowego obowiązku uprawy gruntów rolnych.
Podobny obowiązek przewiduje się w stosunku do przeciw
działania erozji gleb.
Dla wyrównania strat z tytułu ubytków gruntów rolnych
lub leśnych zasadniczą rolę odgrywa rekultywacja grun
tów zdewastowanych w wyniku działalności nierolniczej
lub nieleśnej. Obowiązująca dotad w tej mierze uchwała
nr 301 Rady Ministrów z 6.IX.1966 r. obejmowała tylko
grunty państwowe oraz nie wszystkie rodzaje działalności
gospodarczej powodującej dewastacje gruntów. Projekt usta
wy rozszerza obowiązek rekultywacji również na osoby fi
zyczne.
Chodzi między innymi o ograniczenie żywiołowego zja
wiska wydzierżawiania gruntów przez osoby fizyczne jedno
stkom eksploatującym kopaliny, które zgodnie z dotychcza
sowymi przepisami nie bvłv zobowiązane do rekultywacji
i zagospodarowania gruntów nie stanowiących własności
państwa.
Dla umożliwienia rolnikom, których grunty będą wywła
szczane na cele nierolnicze i nieleśne, uzupełnienia uszczu
plonego obszaru gruntów w drodze kupna nowych grun
tów — projektowane przepisy uwzględniają możliwości uStalania przez Prezvdia powiatowych rad narodowych wyż
szych cen od obowiązujących przy wywłaszczaniu (nie wy
żej jednak od cen w wolnym obrocie na danym terenie).
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Uporządkowane stosunki własnościowe mają w naszych
warunkach wpływ na intensyfikację produkcji rolnej. Okre
śla się szacunkowo, że w Polsce około miliona gospodarstw
nie ma uregulowanych tytułów własności. Ich posiadacze
niejednokrotnie ograniczają inwestycje lub nawet wstrzy
mują inwestowanie, odkładając je do czasu uporządkowa
nia spraw własnościowych tym bardziej, że niejednokrot
nie mają trudności w uzyskiwaniu kredytów bankowych.
Brak oficjalnego, formalnego prawa własności stwarza
więc niepewność w gospodarowaniu oraz pogłębia uczucie
krzywdy społecznej,
*
mimo że ludzie ci dobrze gospodarują
i realizują obowiązki wobec państwa. Istniejący dotychczas
stan posiadania nie chroni takich rolników przed eksmisją
z użytkowanych gospodarstw w przypadku podjęcia odpo
wiedniego działania przez formalnych właścicieli, nie mó
wiąc już o tym, że wszelkie koszty długotrwałych proce
sów sądowych osłabiają ekonomicznie lub wręcz rujnują
takie gospodarstwa.
Stan taki kłóci się z zasadą, że ziemia powinna należeć
do tych, którzy dobrze na niej gospodarują.
O uznanie za właścicieli wszystkich tych rolników, któ
rzy gospodarują na ziemi bez formalnych tytułów własnoś
ci — występował aktyw społeczno-polityczny wsi, a także
sami rolnicy.
Opracowany i przedłożony sejmowi projekt ustawy ma
na celu usankcjonowanie prawa własności do ziemi tym
rolnikom, którzy od lat użytkując grunty nie są jednak ich
formalnymi właścicielami. Za właścicieli więc zostaną uzna
ni wszyscy ci rolnicy, którzy objęli gospodarstwa po swo
ich rodzicach lub innych krewnych, bez dokonania formal
ności spadkowych, oraz rolnicy lub ich poprzednicy, którzy
objęli w posiadanie gospodarstwa na podstawie nieformal
nych umów kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny, doży
wocia lub innej umowy o przeniesieniu własności lub znie
sieniu współwłasności. Rolnicy, którzy nie mając formal
nych tytułów własności nie są również w stanie udowod
nić, w jaki sposób i na jakiej podstawie weszli w posia
danie użytkowanych gruntów otrzymają także tytuł włas
ności, o ile grunty te użytkują jako samoistni posiadacze
nieprzerwanie od co najmniej lat pięciu (w przypadku po
siadania w tzw. „złej wierze” — okres ten wydłuża się do
lat dziesięciu). Na tych samych zasadach zostaną uwłaszczeni
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych w stosunku
do wniesionych wkładów gruntowych, na które nie mieli
formalnych tytułów własności.
Racjonalne wykorzystanie gruntów rolnych wymagało
również rozstrzygnięcia problemu gospodarstw' rolnych, któ
rych właściciele nie są rolnikami i utrzymują się z pracy
poza rolnictwem. Gospodarstwa takie z reguły użytkowane
są przez miejscowych rolników na warunkach umów dzier
żawnych. Ta forma władania nie zawsze sprzyja trwałości
i intensywności gospodarowania. Względy społeczno-gospo
darcze podyktowały konieczność uregulowania własności na
rzecz tych, którzy grunty te uprawiają. Projekt ustawy
przewidział więc, że prawo własności utracą ci właściciele
gospodarstw rolnych (nierolnicy), którzy od co najmniej
5 lat wydzierżawili swoje gospodarstwa.
Powyższe propozycje przepisów nie dotyczą gruntów dzier
żawionych miedzy rolnikami (sytuacje takie są często uza
sadnione zarówno snołecznie jak i gospodarczo) oraz przy
padków, gdy oddanie gruntów w dzierżawę nastąpiło z po
wodu czasowej niezdolności właściciela do pracy, odbywa
nia służby wojskowej, pełnienia z wyboru funkcji społe
cznych. lub państwowych, czasowego pobytu za granica i in
nych uzasadnionych przyczyn. Utrata własności dzierżawio
nych gruntów nie obejmuje także przypadków pobierania
przez wydzierżawiających nauki zawodu w szkole rolniczej,
o ile oświadcza oni, że po ukończeniu nauki, w ciągu sześ
ciu miesięcy podejmą prace w gospodarstwie rolnym.
Działaniem projektowanej ustawy nie będą objete nieru
chomości państwowe, a także grunty obywateli państw ob
cych ze względu na postanowienia umów międzynarodo
wych oraz gospodarstwa związków wyznaniowych?
Ponieważ ustawa uwzględnia stan faktycznego władania
gruntami, jaki istnieje w dniu wejścia jej w życie, tvm sa
mym wiec Uwzeledni wszystkie zmiany, które Dowstaly po
dniu .5 Iipca 1963 r.. czyli po Wnrowadzeniu nrzenisów ogra
niczających podział gosnodarstw rolnych. Uzyskanie wiec
Ivtulu własności nastani bez względu na normy obszarowe,
obowiązujące nrzv podziale gosnodarstw rolnych oraz bez
względu na ograniczenia podziału nieruchomości na terenie
miast i osiedli.
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gólności struktury obszarowej gospodarstw, jakości gleby,
położenia i profilu produkcyjnego. Hamowało to w znacz
nym stopniu przechodzenie ziemi do rąk rolników gwaran
tujących jej lepsze wykorzystanie. Dotychczasowe ograni
czenia w obrocie ziemią jakkolwiek zatrzymały nieco (przy
najmniej oficjalnie) rozdrabnianie gospodarstw, jednakże
nie zapobiegały temu zjawisku opieranemu na nieformal
nych transakcjach.
Podobnie rzecz się miała z przepisami o dziedziczeniu
gospodarstw rolnych, które niezupełnie eliminowały osoby
nie związane z rolnictwem i nie mające kwalifikacji rolni
czych. Przepisy zaś kodeksu cywilnego niezbyt konsekwent
nie ograniczały w spłatach osoby, które nie zajmowały się
pracą w rolnictwie.
Wprowadzone w 1970 r. prawne złagodzenia w przepi
sach wykonawczych do kodeksu cywilnego (możliwości od
stępstw od norm obszarowych) okazały się jeszcze niewy
starczające. Oczywiście całkowite zniesienie ograniczeń w
obrocie ziemią byłoby przesadą, gdyż doprowadziłoby do
pogorszenia struktury obszarowej gospodarstw oraz stwo
rzyłoby możliwości przechodzenia gruntów w ręce osób nie
trudniących się pracą w rolnictwie.
Projekt ustawy o zmianie kodeksu cywilnego zmierza do
uelastycznienia obrotu ziemią i zasad dziedziczenia w kie
runku ułatwień przechodzenia ziemi w ręce dobrze gospo
darujących rolników, a także do dalszego przeciwdziałania
odpływowi środków finansowych z gospodarstw rolnych,
świadczonych w formie spłat spadkowych na rzecz osób
spoza rolnictwa.
Mając na uwadze wykorzystanie wszystkich rezerw w go
spodarce indywidualnej, proponowana nowelizacja art. 161
kodeksu cywilnego zmierza do stworzenia rolnikom możli
wości nabywania obszaru gruntów ponad 15 lub 20 ha w
przypadkach, gdy rolnicy ci bez zatrudniania stałej siły na
jemnej, własną pracą i dostępnymi środkami są w stanie
taki obszar gruntów zagospodarować. Decyzje w tym wzglę
dzie podejmować będą terenowe organa rolne rad narodo
wych.
Ponadto proponuje się za nieruchomości nierolnicze uznać te z nich, które nie przekraczają 0,5 ha, a nie — jak
dotychczas — 0,2 ha. Obszar do 0,5 ha praktycznie bo
wiem nie stwarza warunków do prowadzenia typowego go
spodarstwa rolnego.
Zmiana zasad obrotu ziemią (art. 163 kodeksu cywilnego)
dotyczyć bedzie również zniesienia sztywnych norm mini
malnych. Uniemożliwiały one bowiem dotąd małym gospo
darstwom rolnym stopniowe powiększanie ich obszaru, a
także przeszkadzały w tworzeniu mniejszych gospodarstw
specjalistycznych, zwłaszcza ogrodniczych.
Znosi sie także zasadę, że gospodarstwo nabywcy powin
no w wyniku transakcji osiągnąć obszar większy od gospo
darstwa osoby zbywajacei. W jej miejsce wnrowadza się
wymaganie, aby w wyniku podziału powstało gospodar
stwo sprawne produkcyjnie, to znaczy takie, które będzie
zdolne dawać Drodukcję na średnim poziomie, jaki uzysku
ją inne gospodarstwa w danym rejonie. Pozwoli to organi
zować gospodarstwa o wysokiej produkcji bez względu na
* ich obszar, co głównie dotyczy gospodarstw ogrodniczych.
Projekt ustawy nadal bierze w ochronę przed podziała
mi gospodarstw=· o Oodstawowej normie obszarowej (8 ha
użytków rolnych). Przvjmuje sie bowiem założenie, że w
polskich warunkach jest to minimalny obszar zapewniają
cy prowadzenie racjonalnej gosoodarki rolnej. Podział ta
kiego gospodarstwa bedzie możliwy wówczas tylko, gdy w
rezultacie ŋodzialu inne gospodarstwa wzrosną do 8 ha uźytków rolnych, a gosoodarstwo dzielone ulegnie likwida
cji. W wyjątkowych tvlko przynadkach, na przykład gdy
właściciel nie gwarantuje należytego poziomu produkcji,
gospodarstwo takie może być zmniejszone poniżej 8 ha
użytków rolnych.
Znosi się natomiast ograniczenia podziałów gospodarstw
mniejszych od 8 ha — podobnie jak w stosunku do grun
tów stanowiących nadwyżki obszarowe w gospodarstwach
powyżej 8 ha użytków rolnych.
Decyzje w sprawach podziałów należeć będą do tereno
Zmiany w przepisach o obrocie
wych organów d.s. rolnictwa. Tym samym stwarza się tym
i dziedziczeniu gospodarstw rolnych
organom szerokie możliwości uwzględniania interesów pro
oraz spłatach spadkowych
dukcji rolnej w każdym przypadku podziału gospodarstwa
rolnego.
Zawarte w kodeksie cywilnym zbyt sztywne ogranicze
Dla ułatwień w przechodzeniu gruntów na rzecz osób
nia w obrocie ziemią nie uwzględniały niektórych specy
dających gwarancję lepszego ich zagospodarowania projek
ficznych, terenowych warunków naszego rolnictwa, w szcze

Przewiduje się, że obszar nabytej w trybie projektowanej
ustawy nieruchomości, łącznie z obszarem nieruchomości
rolnej stanowiącej dotychczasową własność rolnika lub je
go współmałżonka, nie powinien przekraczać norm włada
nia określonych w przepisach o przeprowadzeniu reformy
rolnej, to jest 50 ha użytków rolnych lub 100 ha ogólnej
powierzchni. Ewentualne nadwyżki podlegać będą przeję
ciu bez odszkodowania na własność państwa.
Uzyskanie tytułu własności może się wiązać ze spłatami
nieuiszczonych należności na rzecz poprzednich właścicieli,
ale tylko w przypadkach, gdy chodzi o osoby niezdolne do
pracy, nieletnie, uczęszczające do szkół, bądź pracujące na
roli w gospodarstwie indywidualnym *lub spółdzielczym.
Spłaty nieruchomości dzierżawionych mogą wchodzić w ra
chubę również tylko na rzecz osób trwale niezdolnych do
pracy, nieletnich i uczącej się młodzieży. Chodzi bowiem
o zahamowanie odpływu środków pieniężnych z rolnictwa
na korzyść osób utrzymujących się z pracy poza rolnic
twem. Dlatego też istnieje ponadto możliwość rozłożenia
ustalonych spłat na okres 10 lat albo zastosowania ulg w
spłacie rat. Projektowana ustawa zwraca szczególną uwagę
na zabezpieczenie prawa dożywocia, jeśli zostało ono okreś
lone przy zawarciu nieformalnej umowy.
Celem sprawnego i szybkiego wykonania zadań dotyczą
cych uregulowania spraw własnościowych, wykonanie usta
wy i jej przepisów wykonawczych należeć będzie do orga
nów rolnych prezydiów rad narodowych, które znają teren
i dysponują materiałami ewidencji gruntów. Nawet jeśli
w dniu wejścia w życie ustawy będzie się toczyło postępo
wanie sądowe dotyczące własności gospodarstwa rolnego,
sąd zobowiązany jest do zawieszenia takiego postępowania
i powiadomienia o tym organu d.s. rolnych prezydium ra
dy narodowej, który z urzędu zobowiązany będzie do roz
patrzenia sprawy na podstawie przepisów ustawy. Wzno
wienie postępowania sądowego może nastąpić wówczas, gdy
w konkretnym przypadku nie będą miały zastosowania
przepisy omawianej ustawy. W pozostałych przypadkach
stwierdzenia prawa własności — sąd umarza postępowa
nie.
W stosunku zaś do tych rolników, którzy administracyj
nie nabędą własność nieruchomości, ewentualne nie wyko
nane sądowe tytuły egzekucyjne, zasądzające wydanie nie
ruchomości, nie będą miały skutków prawnych.
Poświadczeniem własności gruntów nabytych z mocy ustawy będą wydawane przez administrację rolną akty wła
sności, stanowiące podstawę do ujawnienia prawa własnoś
ci w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów.
We wszystkich rozpatrywanych sprawach obowiązywać
będą przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, ʌ
Od decyzji organów rolnych w sprawach nadania tytułów
własności przysługiwać będą odwołania do specjalnych ko
misji uwłaszczeniowych, powołanych na szczeblu powiato
wym i wojewódzkim.
Realizacja ustawy odbywać się będzie na koszt państwa,
możliwie w powiązaniu z pracami scaleniowymi. Zakłada
sie, że cała praca powinna się zakończyć w ciągu bieżącej
5-latki. Jej sprawny przebieg będzie zależał od właściwego
przygotowania organów rolnych, a ściślej mówiąc od za
angażowania służby geodezyjno-urządzeniowej. Główne na
silenie zadań w tej dziedzinie skupi się oczywiście w wo
jewództwach centralnych, wschodnich i południowych.
Na samym nadaniu tytułu własności rzecz się jednak
jeszcze nie kończy. Chodzi przecież o zachowanie w przy
szłości tak uporządkowanego stanu władania ziemią. W ce
lu przeciwdziałania w przyszłości nieformalnemu obrotowi
ziemia projekt ustawy przewiduje sankcje grzywny, a gdy
ona nie odniesie skutku — przejęcie na własność państwa
gruntu objętego w posiadanie na podstawie nieformalnej
umowy za 50β∕o wartości ustalonej według cen państwo
wych. Nieformalnym podziałom gospodarstw spadkowych
przewiduje się zapobiegać przez kierowanie takich spraw
z urzędu (przez organa rolne PRN) do uporządkowania
przez sąd.
Zastosowanie grzywny w celu zmuszenia do formalnej
transakcji lub przejecie na rzecz państwa nieformalnie na
bytej nieruchomości, należeć będzie do właściwości organów
rolnych PRN.
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tuje się znieść bezwzględny zakaz zbywania gospodarstw
przed upływem 5 lat po ich odziedziczeniu. Dotyczyć to
będzie na przykład spadkobierców, którzy ulegli wypadkom
losowym lub z innych przyczyn nie mają możliwości pro
wadzenia odziedziczonych gospodarstw.
Podobne złagodzenia dotyczyć będą zasad zbywania udziału we współwłasności. Dotąd zbycie udziału we współ
własności gospodarstwa było możliwe tylko na rzecz pozo
stałych współwłaścicieli, którzy nie zawsze wyrażali ocho
tę na nabycie współudziałów. Przewidywana zmiana umo
żliwia rolnikom zbycie współudziału na rzecz innych osób,
jeśli dotychczasowi współwłaściciele nie skorzystają z pra
wa pierwokupu.
Wprowadza się także zasadę, że dzierżawcy mają prawo
pierwszeństwa w nabyciu dzierżawionych gruntów. W ten
sposób także spełnione zostaną postulaty, by grunty tra
fiały trwale.w ręce tych, którzy je użytkują.
W zakresie spadkobrania gospodarstw rolnych noweliza
cja przepisów kodeksu cywilnego zmierza do wyelimino
wania z testamentowego dziedziczenia gospodarstw lub w
drodze zapisu osób nie mających kwalifikacji rolniczych
oraz osób niezdolnych do pracy. Wprowadzenie tej zasady
dopuszcza jednak możliwość ustawowego dziedziczenia go
spodarstwa przez osobę niezdolną do pracy, jeśli mimo to
daje ona gwarancję zagospodarowania odziedziczonych grun
tów przy pomocy członków rodziny, którzy zresztą w przy
padku jej śmierci będą mieli prawo do dziedziczenia go
spodarstwa.
Dotychczas w razie niezdolności takiego rolnika do pra
cy> gospodarstwo w każdym przypadku przechodziło na
własność państwa.
W trosce o lepsze możliwości zagospodarowania gruntów
ustawa daje upoważnienie sądom do zmiany ustalonej ko
lejności dziedziczenia w kierunku preferencji tych spadko
bierców, którzy zapewniają racjonalną produkcję rolną. Do
tychczasowy wymóg pracy, co najmniej od roku przed ot
warciem spadku, stawiał te osoby w gorszej sytuacji od
tych, które pracowały w innym gospodarstwie.
W celu dalszego ograniczenia odpływu środków pienięż
nych z rolnictwa na rzecz osób nie będących rolnikami
i utrzymujących się z pracy w innych zawodach, wprowa
dza się zasadę, że spłaty spadkowe lub należności z tytu
łu zniesienia współwłasności powinny przysługiwać jedy
nie osobom pracującym w indywidualnym lub spółdziel
czym gospodarstwie rolnym albo, gdy spadkobiercy oświad
czą o gotowości podjęcia pracy w takim gospodarstwie. Je
śli w ciągu 6 miesięcy osoby te nie podejmą pracy w go
spodarstwie rolnym, bądź mając prawo do spłaty prze
staną w takim gospodarstwie pracować — tracą prawo do
spłat.
Intencją powyższych zmian jest chęć skierowania środ
ków otrzymanych lub wypłaconych na inwestycje w go
spodarstwie rolnym.
Spłaty przyznane osobom niezdolnym do pracy nie będą
przedmiotem dziedziczenia. Są one bowiem pomyślane w
tym przypadku jako zabezpieczenie tym osobom egzysten
cji, dlatego też powinny wygasać z chwilą ich śmierci.
Zmiany w przepisach kodeksu cywilnego zmierzają także
do tego, by stworzyć rolnikom dogodniejsze warunki spła
ty rat z tytułu dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Dlate
go też przewiduje się, że w przypadkach gospodarczo uza
sadnionych lub szczególnie zasługujących na uwzględnienie
(na przykład klęska żywiołowa), sąd będzie mógł udzielić
takiemu rolnikowi ulg w spłacie rat.

Przyśpieszenie tempa prac scaleniowo-wymiennych

Ponieważ prace scaleniowo-wymienne stanowią jeden ze
środków wzmagających rozwój i intensyfikację rolnictwa —
władze państwowe stawiają przed służbą geodezyjno-urzą
dzeniową zadanie przyśpieszenia dotychczasowego tempa
tych prac tak, aby najpilniejsze potrzeby mogły być zaspo
kojone jeszcze w bieżącej pięciolatce.
W celu opracowania propozycji przyśpieszenia prac sca
leniowo-wymiennych w ciągu najbliższych lat (szczególnie
jeśli idzie o grunty położone w uciążliwej szachownicy) zo
stała nawet — decyzją Prezesa Rady Ministrów — powo
łana w dniu 20 maja br. specjalna komisja, której prze
wodniczył wiceminister rolnictwa inż. Jerzy Maciak. W
skład tej komisji, obok przedstawicieli KC PZPR i NK ZSL,
wchodził wiceminister finansów, a także przedstawiciele:
Urzędu Rady Ministrów, Komisji Planowania przy Radzie
Ministrów, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (wice
prezes K. Wójtowicz oraz dyr. P. Niemczyk), Departamen
tu Urządzeń Rolnych (dyr. J. Kłopotowski), Stowarzyszenia
Geodetów Polskich (przewodniczący Sekcji Geodezyjnych
Urządzeń Rolnych — St. Trautsolt) oraz środowiska nau
kowego (A. Hopfer).
Komisja po przeprowadzeniu rozmów i konsultacji
z przedstawicielami wszystkich prezydiów WRN stwierdziła
w przedłożonym Prezesowi Rady Ministrów sprawozdaniu,
że dotychczasowy dorobek trzyletniego okresu wykonywania
prac scaleniowo-wymiennych, mimo braku niezbędnego do
świadczenia, jest sporym osiągnięciem służby geodezyjno-urządzeniowej. W okresie tym wykonano bowiem scalenia
i wymiany gruntów na obszarze 943,3 tys ha, z czego
340,8 tys przypada na obszary, gdzie zlikwidowano szacho
wnicę gruntów. Według aktualnego rozeznania poszczegól
nych województw, powierzchnia gruntów wymagających
jeszcze scalenia wynosi ponad 3700 tys ha, z czego około
2080 tys ha przypada na obszary dotknięte szachownicą
gruntów.
Uprzednio ustalone przez poszczególne województwa pro
gramy prac scaleniowo-wymiennych na lata 1971—1975 za
kładały objęcie tymi pracami obszaru 2045 tys ha, w tym
około 900 tys ha gruntów położonych w szachownicy.
W wyniku pracy komisji, prowadzonej — jak wspomnia
no — przy udziale przedstawicieli władz terenowych, za
proponowano zwiększony program prac scaleniowo-wymien
nych na lata 1971—1975, który ogółem obejmuje 2288 tys
ha, w tym 1023 tys ha gruntów położonych w szachownicy.
Jest to zwiększenie o około 12% w stosunku do dotychcza
sowych ustaleń wojewódzkich, jeśli idzie o program glo
balny, w odniesieniu zaś do prac dla likwidacji szachowni
cy gruntów — wzrost ten wynosi około 14%.
Ustalenia zwiększonego programu zakładają wykonanie
najbardziej niezbędnych prac w okresie do 1975 r.
Przyjęte w wyniku pracy komisji zadania wymagać bę
dą, obok pełnego zaangażowania posiadanych obecnie sił
i środków, spełnienia wielu postulowanych warunków, któ
re stanowiły treść wniosków wysuniętych przez komisję.
Są propozycje, aby wnioski — jeśli zostaną zaakceptowa
ne — stanowiły podstawę do podjęcia przez rząd odpowied
niej decyzji, która stwarzałaby lepsze niż dotychczas moż
liwości skutecznej realizacji niełatwych zadań scaleniowo
-wymiennych.
Już dzisiaj można z całą pewnością założyć, że zadania
związane z przyśpieszeniem prac scaleniowo-wymiennych
oraz realizacja przepisów o uporządkowaniu stanu włas
nościowego gospodarstw rolnych, będą najtrudniejszymi z
zadań służby geodezyjno-urządzeniowej w najbliższych la
tach, szczególnie zaś w odniesieniu do województw cen
tralnych, wschodnich i południowych.

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP
jest Obowiqzkiem każdego geodety
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Kongresowe rozmowy
Wśród przeszło 3000 inżynierów i techników, którzy bra
li udział w VI Kongresie Techników Polskich nie zabrakło
oczywiście geodetów. W czasie przerw w obradach kongre
sowych było szereg okazji do spotkań i rozmów, co redak
cja Przeglądu Geodezyjnego postanowiła wykorzystać dla
przeprowadzenia kilku błyskawicznych mini-wywiadów na
różne aktualne tematy, interesujące środowisko zawodowe.
A oto plon tych rozmów.
Wiceprezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, inż.
Kazimierza Wojtowicza spotykam pierwszego dnia obrad w
czasie kilkuminutowej przerwy; pytam o monografię do
tyczącą triangulacji polskiej, o której mówiło się jeszcze
przed V Kongresem Techników, a także o stanowisko
GUGiK co do zastosowania w Polsce terrofotogrametrii.
Inż. Kazimierz Wojtowicz. Może odpowiem najpierw na
drugie pytanie. Rzeczywiście na całym świecie obserwuje
się renesans terrofotogrametrii. Zadecydowała o tym duża
przydatność tej metody w górnictwie odkrywkowym, w bu
downictwie, zwłaszcza przy badaniu odkształceń, przy in
wentaryzacji zabytków itp. Toteż GUGiK nie tylko popiera
powstawanie i rozwój specjalistycznych pracowni terrofoto
tak w pionie własnym, jak i w innych resortach, ale pod
jął już konkretne działania w porozumieniu z Komitetem
Nauki i Techniki, mające na celu dalsze rozszerzenie za
stosowań fotogrametrii dla celów nietopograficznych.
Co do monografii, to rzeczywiście niemal każda z wiel
kich triangulacji zakładanych w różnym czasie w różnych
krajach europejskich doczekała się prędzej czy później
szczegółowej monografii obejmującej przebieg wykonanych
prac, opis instrumentarium i metod pracy, a także ocenę
uzyskanej dokładności. Każda z takich prac to kolejna ce
giełka w rozwoju geodezji, która postawiła sobie za cel ba
danie kształtu i wielkości Ziemi. I my również kontynuuje
my takie opracowanie, zwłaszcza, że możemy pochwalić się
zarówno metodami wykonania triangulacji, stanowiącymi
nasz własny, oryginalny dorobek jak i uzyskanymi wyso
kimi dokładnościami. Niektóre wyniki analizy syntetycznej
naszej triangulacji, opracowane na podstawie materiałów
przygotowywanej monografii, były już publikowane w pra
cach Instytutu Geodezji i Kartografii.
Dr Jerzemu Gazdzickiemu, twórcy elektronicznych ma
szyn cyfrowych GEO I i GEO II i programów pracy tych
komputerów, zadałem pytanie, czy coraz liczniejsze i coraz
bardziej wszechstronne arytmometry elektroniczne z włas
nymi programami, a nawet pamięcią, nie staną się z cza
sem konkurencją dla małych komputerów specjalistycznych.
„Nie — zabrzmiała odpowiedź — elektroniczne arytmo
metry nie mogą zastąpić komputerów. Mają one bowiem
ograniczony zakres zastosowań, określony ich parametrami
technicznymi. Brak lub też niewielka pojemność pamięci na
przechowanie danych i programów oraz wyposażenie jedy
nie w najprostsze rodzaje urządzeń wejściowo-wyjściowych
uniemożliwiają wykorzystanie arytmometrów elektronicz
nych dla celów automatyzacji bardziej złożonych procesów
przetwarzania informacji geodezyjnych. I dlatego kompu
tery mogą żyć w zgodzie z arytmometrami, które będąc ich
cennym uzupełnieniem, staną się niedługo jednym z typo
wych narzędzi pracy w rękach geodetów”.
Dyrektora Departamentu Urządzeń Rolnych Ministerstwa
Rolnictwa mgr inż. Jana Kłopotowskiego odnalazłem w
drugim dniu Kongresu na sali obrad sekcji rolnej. A ponie
waż byłem pod wrażeniem dyskusji na temat ochrony śro
dowiska naturalnego, jaka toczyła się w Sekcji III —
„Planowanie Przestrzenne” — zadałem pytanie. Jakie sta
nowisko w tej sprawie zajmują nasi koledzy urządzeniowcy rolni?
Oto interesująca odpowiedź.
„Urządzeniowcy rolni zdają sobie sprawę z tego, że w
kraju, który wkroczył na drogę uprzemysłowienia i urbani
zacji, niepomnażalny przecież areał gruntów rolnych musi
się niestety kurczyć. Nie można przeciwstawić się rozwo
jowi górnictwa odkrywkowego, pobieraniu kamieni, żwiru
i piasku; rozbudowie miast, budowie wielkich kombinatów
przemysłowych, dróg, autostrad, kolei czy lotnisk. Strat po
wierzchni użytkowanej rolniczo nie da się uniknąć, należy
więc dążyć do tego, aby w miarę możności maksymalnie
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ograniczyć ujemne skutki tego nieuniknionego procesu.
Skutki te, generalnie biorąc, są bardzo często z tego, że
inwestorzy nie zawsze liczą się z jakością i ilością gruntów
wytrącanych z użytkowania rolniczego i przekształcanych
w obszary o wysokim stopniu zainwestowania, wywierają
cego niekiedy bardzo ujemny wpływ na środowisko natu
ralne.
Ze społecznego punktu widzenia nie jest obojętne, czy no
wo budowany zakład przemysłowy powstanie na nieuro
dzajnych piaskach V i VI klasy, czy na pszenno-buraczanych Czarnoziemach lub Iessacn. Do tej pory rolnicy nie
mieli niestety istotnego wpływu na podejmowanie odpo
wiednich decyzji lokalizacyjnych. Ich głos był jedynie gło
sem opiniodawczym, a nawet najsłuszniejsze opinie nie za
wsze niestety były brane pod uwagę. Nie chcę tu podawać
przykładów, są one zbyt bolesne. Aby na przyszłość unik
nąć strat społecznych z tytułu wytrącania z produkcji rol
niczej gleb od I do IV klasy, uważam za konieczne wyda
nie ustawy przewidującej ochronę gleb użytkowanych rol
niczo, w której przewidziano by konieczność uzyskania przez
inwestora zgody wydziałów rolnictwa i leśnictwa prezy
diów właściwych rad narodowych, na wszelkie lokalizacje
na glebach klas lepszych.
Powtarzam wyraźnie „zgody”, bez której nie mogłoby być
mowy o rozpoczęciu inwestycji. Ponadto, aby zapobiec nie
uzasadnionym wymaganiom co do wielkości przejmowanych
przez inwestora obszarów, opłaty za wytrącony z użytko
wania rolniczego grunt powinny być bardzo wysokie. Za
pobiegnie to zjawisku brania obszarów „na wyrost”, na
„sto lat naprzód”, bez liczenia się z interesem rolnictwa,
którego produkcją skądinąd wszyscy w kraju (a nawet
przyszłe pokolenia) są żywotnie zainteresowani. Rolnictwo
przecież musi wyżywić wzrastającą ludność — by zaś wy
żywić — musi mieć na czym produkować.
Wysuwane od lat przez szeroki aktyw rolny i naszą słu
żbę geodezyjno-urządzeniowo-rolną postulaty podniesienia
rangi ochrony gruntów rolnych przez wydanie najwyższe
go aktu prawnego w tym zakresie, zostaną niedługo pra
wdopodobnie pomyślnie zrealizowane. Odpowiedni projekt
ustawy został sejmowi już w czerwcu br. przedłożony. Uwzględnia on w całokształcie ochrony naturalnego, biologi
cznego środowiska człowieka nie tylko grunty rolne — ja
ko podstawowy środek produkcji rolniczej — lecz także
grunty leśne. Rozszerzając zaś obowiązki rekultywacji zde
wastowanych wyeksploatowanych gruntów, pozwala w zna
cznym stopniu złagodzić nieuchronność wytrącenia z pro
dukcji rolnej i leśnej niektórych obszarów, ’które są nie
zbędne krajowi dla rozwoju przemysłu czy budownictwa.
Warto podkreślić, że w sprawach wzmagania ochrony
gruntów rolnych, inicjowania postulatów, wniosków oraz
konstruowania przepisów służba geodezyjno-urządzenioworolna odegrała poważną, jeśli nie pierwszoplanową rolę”.
Inż. Włodzimierza Chełmińskiego, przewodniczącego Od
działu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
w Poznaniu, pytam o prace geodetów ze środowiska po
znańskiego w czasie obrad VI Kongresu Techników Pol
skich i o nazwiska kolegów najbardziej w tej pracy zaan
gażowanych. A oto odpowiedź.
„Współpraca Zarządu Oddziału Poznańskiego SGP z Od
działem Wojewódzkim NOT trwała od dawna i była bardzo
ścisła. Co do osób, które pracowały ofiarnie podczas sa
mych obrad VI Kongresu — nasuwają mi się przede wszy
stkim następujące nazwiska: kolega Nikodem Konieczyński
prowadził podczas obrad całość spraw reprografii, koledzy
Włodzimierz Antoszewski, Stanisław Mazurek i Jerzy Pio
trowski pełnili obowiązki gospodarzy podczas imprez roz
rywkowych; koledzy Sergiusz Brzostowicz i Władysław
Wojtkowiak pełnili honory gospodarzy przy Prezydium VI
Kongresu, a także przy odznaczeniach, a wreszcie koleżan
ka Danuta Pieczyńska pracowała na poczcie kongresowej.
Cieszy mnie niezmiernie, że wysoka ocena ich ofiarnej
pracy zostanie podana do wiadomości polskiego środowiska
geodezyjnego na łamach Przeglądu Geodezyjnego”.
Rozmowy przeprowadził: Stanisław Janusz Tymowski

Delegaci na plenum (Fot. Eugeniusz Kitzmann)

Groszkowski, minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego —
Henryk Jabłoński, przewodniczący Komitetu Nauki i Tech
niki — prof. Jan Kaczmarek oraz liczni ministrowie re
prezentujący poszczególne resorty gospodarcze. Dziwił brak
przedstawicieli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Dziwił
tym bardziej, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Rolnictwa jest jednym z liczniejszych stowarzyszeń NOT,
i że w obradach Kongresu sprawy rolnictwa, gospodarki
przestrzennej i przemysłu spożywczego miały odpowiednio
wysoką rangę.
Podane tu oceny nie miały — rzecz jasna — swego ofi
cjalnego wyrazu w samych obradach. Mówiło się jednak
na ten temat w kuluarach, a wyrażane tam w sposób pow
szechny poglądy są jednak również częścią społecznej opi
nii środowiska technicznego.
*
Demokracja zasiadania, przemawiania i przebywania. Od

STANISŁAW JANUSZ TYMOWSKI
Warszawa

Pokongresowe impresje

Wektory ɪ Skalary. Hala, w której zasiadało ponad 3000
delegatów na VI Kongresie Techników Polskich przedsta
wiała imponujący widok. Równe szeregi, uporządkowane
na sali obrad nie tylko wszerz i wzdłuż, lecz nawet na
skos, sprawiały wrażenie jakiejś ogromnej siły. I były tą
siłą. Delegaci stanowili przecież niecałe 5% ogromnej ma
sy 700 000 inżynierów i techników. A masa ta kieruje na
co dzień pracą, milionów ludzi, produkcją miliardów kilo
watów, setek milionów ton węgla, milionów ton stali, ropy
naftowej, materiałów budowlanych, nawozów sztucznych,
siarki itp. itp. Co więcej jest to masa młoda, wykształco
na niemal w całości w Polsce Ludowej. Spośród nielicz
nych inżynierów i techników, jakimi dysponował nasz kraj
po zakończeniu II wojny światowej, nie tak już wielu prze
cież pozostało.
Nie dziwił więc fakt, że 30% delegatów to ludzie poniżej
40 lat, a większość to pokolenie czterdziestolatków. Oni to
przeważnie zabierali głos w czasie dyskusji w sekcjach
VI Kongresu, oni wyznaczali kierunki działania, oni decy
dowali o uchwałach poszczególnych sekcji. Na obradach
plenarnych reprezentowali tysiące jednokierunkowych wek
torów, które po uporządkowaniu wyznaczały uchwałę ge
neralną VI Kongresu, czyli wektor rozwoju, któremu pracą
nadać trzeba wartość liczbową, zmieniając go w skalar po
stępu.

początków istnienia stowarzyszeń technicznych przestrze
gane są w nich, w sposób rygorystyczny, demokratyczne
obyczaje tak w pracy stowarzyszeniowej, jak i we wszel
kich obradach. W stowarzyszeniu zanika urzędowa hierar
chia, wszyscy są tu kolegami, wszyscy mają jednakowe
prawa. Każdy ma jednakowe prawo zabierania w sali obrad
miejsca i głosu. Jednym słowem obowiązuje demokracja
tak w zasiadaniu, jak i w przemawianiu. O VI Kongresie
Techników Polskich można powiedzieć, że obyczaje te by
ły w pełni przestrzegane. Praktycznie rzecz biorąc każdy
siadał tam, gdzie chciał i każdy mógł zabierać głos. Nie
oznacza to oczywiście, że pierwsze rzędy krzeseł były za
tłoczone. Po prostu starodawnym obyczajem zostawiano
je dla gości i władz. Niepisane obyczaje stowarzyszeniowe
znają jednak jeszcze jedną formę demokracji, a mianowi
cie demokrację przebywania. Ten rodzaj demokracji ma
swój wyraz w kuluarach, a polega na tym, że „wielcy”
i „mali” krążą tu swobodnie, tworząc grupy i grupki, ko
mentują przemówienia i wydarzenia. Nie można mieć w
swoim środowisku popularności, nie można uzyskać ostróg
i pasa działacza stowarzyszeniowego, jeśli nie docenia się
koleżeńskiego grona, wymiany uścisków dłoni i swobodnej
rozmowy. Toteż w czasie przerwy krążyłem pilnie po ku
luarach, obserwując kto „z wielkich ludzi techniki” — bo
ci wchodzili w rachubę, rozumie i ceni demokrację prze
bywania. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że spotkał mnie
zawód. liczba takich działaczy jak ministrowie: rolnic
twa — Józef Okuniewski, przemysłu chemicznego — Ed
ward Zawada, czy przemysłu spożywczego i skupu — Emil
Kołodziej — była niestety nieliczna. Większość znikała za
kotarą. A to nie jest już demokracja przebywania, lecz
przebywanie na osobności, a więc sui generis elitaryzm.
A tego nie ceni się w ruchu stowarzyszeniowym.
Delegaci w plenerze

Ranga VI Kongresu. Na rangę VI Kongresu patrzeć moż
na w rozmaity sposób. W istocie rzecz>· płynie ona z pracy
700 000 inżynierów i techników i jej znaczenia. Ale zew
nętrznym jej przejawem, praktycznym wyrazem politycz
nej oceny jest obecność władz. Tu inżynierowie i technicy
mogli mieć pełne zadowolenie. Na obrady przybyli do Poz
nania: I sekretarz KC PZPR — Edward Gierek, prezes
Rady Ministrów PRL — Piotr Jaroszewicz, przewodniczący
CRZZ — Władysław Kruczek, członek Biura Politycznego
— Jan Szydlak. Stronnictwo Demokratyczne reprezentował
Zygmunt Moskwa. W obradach Kongresu udział wzięli:
przewodniczący Polskiej Akademii Nauk — prof. Janusz
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♦
Cherchez la femme. Ktoś, kto obserwował salę obrad
plenarnych z wysokości pierwszego piętra miał pod sobą
niecodzienny widok. Było to coś w rodzaju gigantycznego
dywanu, w którym dominował dostojny ciemnoszary kolo
ryt męskich garniturów. Monotonię tej szarzyzny rozbijały
nieliczne kolorowe' plamy czerwone i zielone, szafirowe
i białe, żółte i lila. Te kolorowe plamy były, rzecz jasna,
strojami pań. Wyodrębniały się wyraźnie w ciemnym tle,
stanowiły w nim — jakże rzadkie — elementy orientacji.
I dopiero z niewielkiej ich liczby w morzu marynarek moż
na sobie było zdać sprawę z tego, jak technika wciąż jesz
cze jest domeną mężczyzny. Gdyby nie kolorowe stroje,
kobiety byłyby w tym męskim morzu całkowicie niewido
czne, dzięki strojom było je widać mimo niewielkiej liczby.
A przecież nikła liczba kobiet — delegatów na pewno nie
oddawała rzeczywistej liczebności kobiet — inżynierów, ko
biet — techników, zrzeszonych w stowarzyszeniach tech
nicznych. Tym bardziej podziwu godne były kobiety zabie
rające głos w obradach poszczególnych sekcji. Ich trema
musiała być tremą do kwadratu. Choć liczba kobiet była
nikła, był to jednak pierwszy w historii polskiej techniki
kongres, na którym były one widoczne. Wydaje się przytym, że miarą ich znaczenia nie był nikły procent kobiet —
delegatów, lecz znacznie wyższy — kobiet, które otrzymały
odznaczenia państwowe, nieraz bardzo wysokie, że wymie
nię tu choćby sekretarza generalnego Stowarzyszenia Inży
nierów i Techników Przemysłu Spożywczego — Annę Swiętorzecką, która otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Od

rodzenia Polski. To przede wszystkim było realną miarą
ich rzeczywistego znaczenia w świećie techniki.
*
Dajcie mi tylko trochę czasu. Na łamach tygodnika „Po
lityka” biadano swego czasu nad brakiem kulturalnych za
interesowań wśród inteligencji technicznej. Ubolewano, że
inżynierów nie interesuje literatura piękna, teatr, muzyka.
Takie rzeczy pisze się niesłychanie łatwo. Ale jak tu do
godzić pełnym temperamentu Autorom tego rodzaju spo
strzeżeń, jak się pracuje 8 godzin dziennie, a dodatkowe
4 godziny tkwi się na zebraniach. A jeśli nawet ktoś de
cyduje się na teatr w sobotę lub w niedzielę, najczęściej
trafia na informację „nieczynne”, względnie „przedstawie
nie zamknięte”. Jednak zorganizowana widownia, lepiej
się teatrom opłaca niż indywidualny widz, na którego zaw
sze przecież można ponarzekać, że nie wykazuje zaintere
sowań kulturalnych. Byłem więc ciekawy, jak Wypadnie
frekwencja na imprezach zorganizowanych w Poznaniu dla
uczestników Kongresu, którzy nareszcie mieli całe popo
łudnie wolne. Błyskawiczna ankieta wśród kilkudziesięciu
uczestników wykazała, że najwięcej osób wybrało się na
koncert chóru chłopięcego Stuligrosza do Filharmonii Poz
nańskiej, na drugim miejscu uplasował się Don Carlos Verdiego w Operze, na trzecim — występ zespołu „Wielkopol
ska” w Pałacu Kultury, a dopiero na końcu Operetka.
Ponadto stwierdziłem, że spora liczba uczestników kon
gresu zwiedziła Muzeum Narodowe, a także Muzeum Ar
cheologiczne w Pałacu Górków, w którym obok pokazu sta
łych zbiorów otwarta była również znakomita ekspozycja
„Człowiek w sztuce greckiej”.

STANISŁAW PACHUTA, JAN KASOWICZ
Warszawa

Vll spotkanie przewodniczących i przedstawicieli stowarzyszeń
geodezyjnych państw socjalistycznych
Moskwa 26—31.VII.1971 r.

Od dłuższego już czasu każdego roku spotykają się
przedstawiciele stowarzyszeń geodezyjnych państw socjali
stycznych na wspólnych naradach. W roku ubiegłym spot
kanie takie zorganizowało Stowarzyszenie Geodetów Buł
garskich w Sofii, organizację tegorocznego spotkania pod
jęli geodeci Związku Radzieckiego.
Do Moskwy przybyły następuje delegacje zagraniczne:
z Bułgarii — 2 delegatów, z Czechosłowacji — 2, z NRD —
2, z Jugosławii — 3, z Polski — 3, z Węgier — 2 i z Ru
munii — 2 delegatów. Delegacja Związku Radzieckiego
składała się z ośmiu osób.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowali kole
dzy: Stanisław Pachuta — przewodniczący Zarządu Głów
nego SGP, Jan Kasowicz — sekretarz generalny SGP i Jan
Sowa — przewodniczący Zarządu Oddziału SGP w Zielo
nej Górze.
Głównym tematem narady była sprawa dalszego zacieś
nienia współpracy stowarzyszeń geodezyjnych państw so
cjalistycznych — w drodze wymiany informacji technicz
nych, uczestnictwa w organizowanych kongresach, konfe
rencjach i sympozjach, celem wykorzystania wzajemnych
osiągnięć dla dobra gospodarki bratnich krajów.
Sporo uwagi poświęcono również działalności naszych
stowarzyszeń na arenie międzynarodowej, a szczególnie ich
udziałowi w pracach Międzynarodowej Unii GeodezyjnoGeofizycznej (MUGG), Międzynarodowej Federacji Geode
tów (FIG) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Fotogra
metrycznego (MTF).
Na porządku obrad stanęły następujące sprawy:
— wzajemna informacja o uczestnictwie w międzynaro
dowych kongresach, konferencjach i sympozjach w okre
sie od maja 1970 do Iipca 1971 r.,
— plany uczestnictwa w międzynarodowych kongresach,
konferencjach i sympozjach na okres od Iipca 1971 r. do
grudnia 1972 r.,
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— wzajemna informacja o organizacji krajowych kon
gresów, konferencji i sympozjów z udziałem gości zagra
nicznych na okres lipiec 1971 r. — grudzień 1972 r.
Dodatkowo, do porządku obrad wniesiono punkt dotyczą
cy wymiany doświadczeń przy wydawaniu czasopism geo
dezyjnych. Ustalono również, że oficjalnymi językami na
obradach będzie rosyjski i niemiecki.
Obrady rozpoczęto od wymiany materiałów przez posz
czególne delegacje, zawierających dwujęzyczne opracowa
nia, a dotyczących przewidzianych programem narady za
gadnień. Przy omawianiu poszczególnych punktów porząd
ku obrad występowali kolejno (według alfabetu rosyjskie
go) przewodniczący delegacji, udzielając zebranym odnoś
nych informacji, bądź też ewentualnych wyjaśnień, po któ
rych zwykle następowała dyskusja, poprzedzająca uzgod
nienie stanowisk i przyjęcie konkretnych ustaleń.
Po wymianie informacji i przedyskutowaniu każdego
punktu porządku spotkania, a w szczególności planów
uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych naukowo-technicznych
kongresach, konferencjach,
sympozjach
i spotkaniach, i po zaakceptowaniu tych planów, zebrani
stwierdzili, że naukowo-techniczne stowarzyszenia państw
socjalistycznych rozszerzają coraz bardziej współpracę, co
przyczynia się do dalszego wzrostu ich autorytetu na are
nie międzynarodowej. Stwierdzono również, że dla zacieś
nienia współpracy redakcji czasopism geodezyjnych państw
socjalistycznych Celowejest organizowanie okresowych spot
kań naczelnych redaktorów tych czasopism. Spotkania te
powinny być połączone ze spotkaniami przedstawicieli sto
warzyszeń geodezyjnych, konferencjami służb resortowych
lub innymi imprezami. W wyniku tego ustalenia zaaprobo
wano propozycję delegacji bułgarskiej odnośnie zorganizo
wania w najbliższym czasie w Bułgarii spotkania naczel
nych redaktorów czasopism geodezyjnych.

Delegaci przyjęli również z aprobatą i zadowoleniem pro
pozycję delegacji jugosłowiańskiej — zorganizowania w
1972 r. w Jugosławii spotkania przewodniczących i przed
stawicieli stowarzyszeń geodezyjnych państw socjalistycz
nych.
Z taką samą aprobatą spotkała się propozycja delegacji
polskiej odnośnie zorganizowania spotkania przedstawicieli
stowarzyszeń geodezyjnych w 1973 r. na terenie Polski.
Delegacja polska — zgodnie z opracowanym wcześniej
planem imprez na rok 1972 — zobowiązała się do zorgani
zowania następujących konferencji naukowo-technicznych:
1. Geodezja miejska — I kwartał 1972 r. (Bielsko-Biała)
2. Prace geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb plano
wania przestrzennego — II kwartał 1972 r. (Warszawa)
3. Kartografia i reprodukcja w jednostkach geodezyj
nych — II kwartał 1972 r. (Warszawa)
4. Nowoczesne metody składowania materiałów geode
zyjnych — III kwartał 1972 r. (Katowice).
Przyjęte nazwy konferencji mają charakter roboczy
i mogą ulec zmianie. Zakłada się również ewentualność
zmiany planowanego miejsca konferencji. Na konferencje
te, w drodze wymiany bezdewizowej, zostaną zaproszeni
przedstawiciele stowarzyszeń geodezyjnych państw socjali
stycznych.
Pozostałe delegacje zgłosiły następujące imprezy nauko
wo-techniczne na rok 1972:
Bułgaria:
— II Kongres Stowarzyszenia Geodetów Bułgarskich —
I kwartał 1972 r.
— Krajowa konferencja naukowo-techniczna ..Nowocze
sne metody geodezyjne w budownictwie” — II kwartał
1972 r.
— Krajowa konferencja naukowo-techniczna „Opracowa
nie i redakcja map specjalnych” — II kwartał 1972 r.
— Spotkanie naukowo-techniczne na Międzynarodowych
Targach w Plowdiw — III kwartał 1972 r.
— Krajowa konferencja naukowo-techniczna ,,Zastosowa
nie fotogrametrii dla celów nietopograficznych” — IV kwar
tał 1972 r.
Węgry:
— Problemy kartowania fotogrametrycznego.— II kwar
tał 1972 r. (Szehesfehervar)
— Budowa instrumentów geodezyjnych. Instrumenty no
wego typu i ich zastosowanie — III kwartał 1972 r. (Bu
dapeszt)
— Wystawa map i konferencja „Mapy historyczne” — IV
kwartał 1972 r. (Budapeszt)
NRD:
— Kartograficzne sposoby przedstawiania terenu i czyn
ników otaczających środowisko — IV kwartał 1972 r. (Dre
zno)
— VIII coroczne posiedzenie Towarzystwa Fotogrametry
cznego poświęcone problemom zastosowania fotogrametrii
w przemyśle
Rumunia:
— Sympozjum: Zebranie i opracowanie materiałów infor
macyjnych w celu zbadania przyrodniczych zasobów i ota
czającego ich środowiska
— Svmpozjum: Zagadnienie udoskonalenia metod geodezyinych Drzv pracach projektowych w budownictwie.
Związek Radziecki:
;— Ogólnokrajowa narada „Geografia medyczna” ■— IV
kwartał 1972 r. (Leningrad)

Jugosławia:
— Automatyzacja w geodezji i kartografii — I—II kwar
tał 1972 r.
— Jubileuszowa sesja poświęcona 25-leciu powstania Sto
warzyszenia — IV kwartał 1972 r.
Czechosłowacja:
— Giełda usprawnień w robotach geodezyjnych i foto
grametrycznych — III kwartał 1972 r. (Brno)
— Automatyzacja prac kartograficznych — III kwartał
1972 r. (Bratysława)
Posiedzenie grupy roboczej VI Komisji FIG — Jesień
1972 r.
Po zakończeniu obrad został sporządzony protokół w ję
zyku rosyjskim i niemieckim, który podpisali przewodni
czący wszystkich delegacji.

*
Doskonale zorganizowane spotkanie przebiegało w bardzo
serdecznej atmosferze, w duchu wzajemnego zrozumienia
i stanowi ono dalsze umocnienie przyjaźni stowarzyszeń
geodezyjnych państw socjalistycznych.
Za sprawną organizację spotkania oraz szczególną gościn
ność okazaną przez gospodarzy delegatom zagranicznym,
wyrażone zostało specjalne podziękowanie Kierownictwu
GUGiK przy Radzie Ministrów ZSRR, WAGO i Stowarzy
szeniu Geograficznemu ZSRR.
W czasie obrad wystąpił z pozdrowieniami kierownik
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, tow. Kutuzow,
który jednocześnie w uznaniu zasług stowarzyszeń geode
zyjnych państw socjalistycznych na polu rozszerzania wza
jemnej współpracy — udekorował ich przewodniczących
radziecką złotą odznaką Przodownika Geodezji i Kartogra
fii. Odznaczenia otrzymali: prof. inż. W. Peewski — (Buł
garia), prof, dr A. Suchanek, dr inż. R. Ku Ielaski —
(Czechosłowacja), dr inż. A. Muminagicz — (Jugosławia),
dypl. inż. E. Kaschka (NRD), dr inż. St. Pachuta — (Pol
ska), dypl. inż. Μ. Michaiłów — (Rumunia), prof, dr inż.
L. Homorodi (Węgry).
Tego samego dnia w godzinach popołudniowych tow. Kutuzow podejmował wszystkich obiadem.

*
Drugą część pobytu w Związku Radzieckim wypełniła
bardzo interesująca wycieczka techniczna do Jarosławia
nad Wołgą, odległego około 280 km od Moskwy. Z okien
wygodnego autokaru można było obserwować po obu stro
nach doskonałej szosy równinny, charakterystyczny dla tych
stron, pejzaż oraz ciekawą urbanistykę i architekturę mi
janych osiedli i wiosek.
Pierwszy dłuższy postój, to Rostow, miasto położone nad
jeziorem Nero w obwodzie jarosławskim. Pierwsza wzmian
ka o tym mieście nosi datę 862 r. Miasto charakteryzuje
się bogatymi zabytkami architektury monumentalnej z 1617 w. Kreml rostowski jest wspaniałym zespołem monu
mentalnych budowli. Wysoki mur z jedenastoma okrągłymi
wieżami otacza koliście całość. Ciekawe elementy fortyfi
kacyjne, charakterystyczne dla tego typu budowli z 16 i 17
wieku, można zaobserwować na niektórych wieżach muru.
Niektóre z nich mają zbudowane specjalne platformy obron
ne.

Panorama Rostowa

W centralnej partii Kremla jest usytuowany pałac Sa
muela — rezydencja metropolitańska.
We wschodniej części Kremla znajduje się zespół budo
wli z końca XI i początku XII stulecia. Najstarsza z nich —
Katedra Zmartwychwstania Chrystusa — została zbudo
wana w 1553 roku z rozkazu Iwana Groźnego — przez je
go architekta nadwornego Andrzeja Maly.
Inny kościół w Rostowie zbudowany również przez te
goż architekta, to kościół św. Izydora. Nie jest to duży
gmach, ale posiada bardzo ciekawe elementy achitektoniczne, charakteryzujące się dodatkowo bardzo dobrymi pro
porcjami i kompozycjami.
Niedaleko Rostowa znajduje się interesujący zabytek ar
chitektury rosyjskiej — drewniana cerkiew św. Jana Teo
loga, zbudowana w 1689 r. i zachowana w bardzo dobrym
stanie.
Zwiedzanie Kremla rostowskiego zaczęliśmy od poczęstun
ku tutejszym specjałem — kwasem chlebowym, podanym
uroczyście przez piękną dziewczynę w stroju regionalnym,
a zakończyliśmy uroczystym obiadem w jednej z zabytko
wych sal Kremla. Naczynia w których serwowano dania
Oraz sztućce charakteryzowały również to samo co Kreml
stulecie.

*
W Jarosławiu znaleźliśmy się wieczorem pierwszego dnia
wycieczki. Pokoje hotelowe czekały gotowe. Mimo zmęcze
nia i późnej pory tego jeszcze dnia patrzyliśmy na ogrom
ną Wołgę. Przycumowane przy molo stały trzy piękne wo
doloty. Jednym z nich mieliśmy następnego dnia odbyć
przejażdżkę po Wołdze.
Drugi dzień zaczęliśmy wizytą w Jarosławskim Plane
tarium, gdzie zapoznano nas z niektórymi kierunkami
jego działalności oraz wysłuchaliśmy ciekawego referatu na
temat prowadzonych tam geodezyjnych prac i badań.
Z przyjemnością odnotowaliśmy fakt powoływania się w
referacie na polską literaturę techniczną. Wymieniano nasze
periodyki: Geodezję i Kartografię i Przegląd Geodezyjny.
Po obejrzeniu mapy nieba zobaczyliśmy jeszcze — dla
relaksu — krótką komedię filmową.
Wręczenie nam upominków w postaci książek i folde
rów o Rostowie, Jarosławiu i jarosławskim Planetarium
oraz znaczków z herbami tych miast, było miłym akcen
tem kończącym nasze spotkanie z tą ciekawą placówką na
ukową.
Potem zwiedzanie miasta z jego równie jak i w Rostowie
wspaniałymi zabytkami, tak mocno związanymi z najstar
szą historią dawnej Rosji.
Jarosław położony jest na prawym brzegu Wołgi przy
ujściu rzeki Katorośli. W początkach państwa kijowskiego
w tym miejscu stała już stara posańska świątynia i znaj
dowało się sioło potomków ugrofińskich plemion, zmiesza
nych z przybyłymi osadnikami słowiańskimi. Legendy na
zywają to sioło „Niedźwiedzi zakątek”. Jego mieszkańcy
zajmowali się rolnictwem, polowaniem i rybołówstwem. W
promieniu 10—12 km znajdowało się kilka innych siół.
Położenie sioła było bardzo wygodne z wojennego punktu
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widzenia, kontrolowało ujście Katorośli, będącej drogą wod
ną wiodącą z jednego z największych miast tego czasu Ja
rosławia Wielkiego — do Wołgi.
W początkach XI wieku wojska rostowskiego kniazia
Jarosława Mądrego (który potem został wielkim kniaziem
kijowskim) wzięły szturmem sioło i spaliły główną świą
tynię pogańską. Po zdobyciu sioła sam kniaź ciężkim to
porem wojennym zarąbał świętego niedźwiedzia i nakazał
zburzyć położoną pod Wołgą niewielką twierdzę.
O tych półlegendarnych zdarzeniach mówi herb z XVII w.,
wyobrażający niedźwiedzia z trójzębem, zamienionym póź
niej na siekierę.
*

Trzeci i ostatni dzień naszej wycieczki — to powrót do
Moskwy. Pożegnaliśmy miłych gospodarzy — kolegów z Ja
rosławia, którzy byli głównymi aranżerami naszej wyciecz
ki, dziękując im serdecznie za szczególną gościnność oraz
za trud i czas, jaki nam poświęcili.
Dzieląc się tymi miłymi wrażeniami nie można pominąć
jeszcze jednego interesującego faktu, a mianowicie spotka
nia w Moskwie z profesorem Mikołajem Modryńskim —
członkiem korespondentem SGP i sympatykiem tegoż Sto
warzyszenia. Okazja ta pozwoliła wymienić uwagi na te
maty aktualnej działalności naszego Stowarzyszenia. Z przy
jemnością również ,dowiedzieliśmy się o zamiarze przyja
zdu Profesora do Polski na parotygodniowe wykłady.
Spotkanie to przeżył szczególnie mocno kol. Józef Sowa,
który przed 16 laty ukończył Wydział Geodezyjny w Mos
kwie, ciesząc się dużą życzliwością profesora Μ. Modryńskiego.

Kenferencia Naukown-Tecliniczna Stowarzyszenia Inżynierów
Geodetów i Geometrów Jugosławii

W dniach od 21 do 24 kwietnia 1971 r. w mieście Ohrid,
w Macedonii odbyła się konferencja na temat „Zabezpie
czenie i prowadzenie pomiarów topograficznych”, na której
rozpatrywane było zagadnienie pomiarów katastralnych
i opracowanie map Wielkoskalowych. Wygłoszone referaty
określały nie tylko pogląd na wybór właściwej technologii
opracowań, ale charakteryzowały również materiał karto
graficzny posiadany aktualnie przez niektóre republiki. Spo
ro uwagi poświecono ekonomicznemu aspektowi opracowań
automatyzacji niektórych procesów technologicznych i wre
szcie stronie organizacyjnej wykonawstwa obejmującego
pełny cykl produkcyjny — włącznie z korzystaniem z „ban
ku danych”.
Zainteresowanie konferencja było znaczne, o czym świad
czyć może ilość uczestników, których łączna cyfra przekro
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czyła 700 osób. Z delegacji zagranicznych udział w konfe
rencji wzięli przedstawiciele: Związku Radzieckiego. Wę
gier, Bułgarii i Polski. Przedstawicielami Stowarzyszenia
Geodetów Polskich byli koledzy: Cezary Lipert, Franciszek
Piluś, jak również Wacław Kłooociński. który jako członek
honorowy Stowarzyszenia Geodetów Jugosławii otrzymał
zaproszenie imienne. Udział w obradach brał również kol.
Jerzy Rękawek delegowany przez Ministerstwo Rolnictwa.
Obrady, w czasie których wygłoszono 36 referatów, pro
wadzone były w salach konferencyjnych hotelu „Orce Nikolov”, położonego malowniczo nad jeziorem Ohrid, w po
bliżu miasta tej samej nazwv. W części inauguracyjnej prze
mówienia powitalne wygłosili gospodarze, sympatycy i goś
cie. Obrady rozpoczął swym referatem przewodniczący Sto
warzyszenia Inżynierów Geodetów i Geometrów Jugosławii

dr in⅞. Abdullah Muminagic, który poinformował zebra
nych o stanie opracowań Wielkoskalowych w poszczegól
nych rejonach Jugosławii oraz omawiał wymogi i zadania
w tym zakresie, jak również określił rolę tego Stowarzy
szenia w dążeniu do osiągnięcia szybkiego postępu w tych
poczynaniach.
Referaty wygłoszone w pierwszej części obrad zawierały
charakterystykę pomiarów katastralnych wykonanych je
szcze w latach 1811—1884 w skali 1 : 440, 1 : 2880 i 1 : 6250.
Pomiary te obejmowały 45% obszaru Jugosławii i były
wykonane w różnych układach współrzędnych. Błędy tech
niczne tych pomiarów były nieznaczne. Zagadnienie to zo
stało szczegółowiej przedstawione odnośnie Słowenii, przez
mgr inż. Iwana Goloreja, natomiast w sposób komplekso
wy dla całego obszaru Jugosławii przez inż. Milana Milaczica.
Nowy pomiar wykonany po II wojnie światowej objął
38% obszaru Jugosławii, w jednolitym układzie współrzęd
nych w skali od 1 : 500 do 1 :5000. W pomiarze tym na
19,3% obszaru wykonano tylko sytuacyjne pomiary, a na
18.7% obszaru — sytuacyjno-wysokościowe. Ten ostatni po
miar spełnia wymóg katastru jak również może służyć dla
innych dziedzin działalności. Według referatu dla 17% ob
szaru Jugosławii wykonano zdjęcia sytuacyjno-wysokościo
we w skali 1:10 000.
Dla 5 850 000 ha wykonano podstawową mapę 1 :5000
il: 10 000, którą realizowano od 1948 r. Ze względu na do
brą jakość tej mapy, służy ona do realizacji projektów
technicznych w terenie, do badań i studiów rolniczych, dla
potrzeb komunalno-urbanistycznych, urządzeń rolnych, po
trzeb hydrotechniki i innych.
Geodezyjne służby gospodarki komunalnej są organami
niezależnymi. W niektórych jednak rejonach są one samo
dzielnymi oddziałami, wydziałami lub referatami w innych
organach gospodarki komunalnej. Na obszarze Jugosławii —
według danych z 1969 r. — istnieje 500 rejonów podzielo
nych na 17 215 obszarów katastralnych. Do geodezyjnej ob
sługi tych obszarów powołano 467 geodezyjnych organów
gospodarki komunalnej. Przyjmują one rocznie od 800 000
do 850 000 zgłoszeń odnośnie zmian parcel i 1 100 000 do
1 400 000 zgłoszeń zmian własności. Z ogólnej ilości zgło
szeń około 200 000 przypadków wymaga wizji lokalnej z
wykonaniem pomiarów lub bez wykonania pomiarów. Przy
toczone dane są wartościami średnimi z ostatnich trzech
lat i mają tendencję wzrostu. Te 467 organów gospodarki
komunalnej, Odpowiedzialnvch za prace Seodezyjne i po
miary katastralne, posiada 1783 geodetów fachowców
i 2261 referentów katastralnych.
Część wygłoszonych referatów charakteryzowała działal
ność urzędów geodezyjnych w poszczególnych republikach
oraz stan i jakość posiadanych materiałów topograficznych
i katastralnych. Inne referaty dotyczyły Oroblematyki wy
konywania pomiaru, specyficznych ośrodków jak na przy
kład Skopje zniszczone podczas trzęsienia ziemi, sugerując
konieczność wykonania ponownych pomiarów na tym ob
szarze. Kilka referatów zawierało rozważania odnośnie do
konywania zmian w katastrze w oparciu o przytoczone
przepisy, zarządzenia i ustawy oraz prowadzenia pomiarów
w oparciu o niektóre zarządzenia — podając konkretne
przykłady i wynikające z określonych sytuacji problemy
prawne.
W tej grupie referatów poruszone były zagadnienia re
formy agrarnej i nacjonalizacji. Z zakresu planowania
i programowania prac ciekawy referat opracowało przed
siębiorstwo geodezyjne z Nowego Sadu. Zawierał on suge
stie wzbogacenia dotychczasowej dokumentacji katastralnej
o rejestr ulic, rejestr zbiorczy, wykaz budynków, z poda
niem ich właścicieli oraz alfabetyczny przegląd właścicieli
z podaniem wielkości posesji.
W części referatów uzasadniano potrzebę ponownych po
miarów na obszarach charakteryzujących sie różnego ro
dzaju zmianami, spowodowanymi działalnością człowieka,
jak na przykład regulacja rzek, zmiany własności społecz
nej i nrywatnej itp.
Wiple uwag poświęcono również problemowi kadr geo
dezyjnych, wiażac go z problemem zaplanowanych opraco
wań geodezyjnych.
W szeregu referatów podano przykłady określania wy
miaru Ooodatkowania dochodu na podstawie odpowiedniej
dokumentacji pomiarowej, stwierdzającej faktyczny stan
władania w terenie, z określeniem warunków technicznych
i ekonomicznych.
Znaczna ilość referatów charakteryzowała korzvScî uzy
skiwane przez stosowanie nowoczesnych metod fotograme

trycznych w pomiarach katastralnych z podaniem konkret
nych przykładów. Podano, że na skutek markowania po
trzebnych punktów przed wykonaniem zdjęć lotniczych w
terenie (2—3 dni) uzyskano znaczne oszczędności na dro
dze zmniejszenia bezpośredniego pomiaru uzupełniającego.
Podano również korzyści wynikające ze stosowania tych
metod w porównaniu z klasycznymi metodami pomiarowy
mi.
Poważna część referatów dotyczyła automatyzacji opra
cowań pomiarów topograficznych i katastralnych. Treść
ich zawierała automatyczne przetwarzanie danych z ksiąg
katastralnych, wykorzystanie maszyn ARITMA w tych pra
cach, zastosowanie systemu kart perforowanych w wyko
naniu i wykorzystywaniu operatu katastralnego. W jednym
z referatów pt. ,.Zmodernizowany kataster i jego zastoso
wanie do szerokiego systemu informacyjnego z uwzględnie
niem warunków Jugosławii”, proponowano utworzenie
„banku danych” katastru.
Z nowoczesnych metod pomiarów topograficznych i ka
tastralnych oraz automatyzacji opracowań ich wyników —
szeroko stosowanych w Jugosławii — można przytoczyć
cykl technologiczny stosowany w Przedsiębiorstwie Geode
zyjnym w Lublanie. Stosowana tam metoda autogrametryczna opracowań topograficznych i katastralnych znajduje
zastosowanie tylko do skal 1 : 5000 i 1 :10 000, ale również
do opracowania planów w skali 1 :2500 do 1 : 500. W róż
nych przedsiębiorstwach geodezyjnych na terenie Jugosła
wii stosuje się metodę autogrametryczną opracowań z nie
znacznymi różnicami technologicznymi, wynikającymi ze
stopnia rozwoju i wyposażenia technicznego danei placów
ki. W metodzie tej stosowane są instrumenty fotograme
tryczne I i II kategorii. Podczas autogrametrycznego kar
towania rejestrowane sa współrzędne punktów potrzeb
nych, tak zwanych ,.detali” na automatycznym koordynatografie firmy CORADI (Szwajcaria), typu ,,Coradomat 21”.
Rejestruje on współrzędne wskazanych punktów, które
przetworzone na układ Gaussa-Krugera służą do opraco
wania planów na tymże koordynatografie.
Wykonanie opracowań topograficznych i katastralnych
przebiega w następujących fazach opracowań:
— prace przygotowawcze,
— prace terenowe przed wykonaniem zdjęć lotniczych,
— wykonanie zdjęć lotniczych,
— prace terenowe po wykonaniu zdjęć lotniczych,
— prace kameralne przed kartowaniem,
— kartowanie,
— prace kameralne po kartowaniu.
Prace przygotowawcze Zawieraja również elementy kla
sycznych czynności poza przygotowaniem do nrac autogrametrycznych. Wykonują je specjaliści urzędów katastral
nych następująco:
— na matrycach planów katastralnych Oznaczaja obszary
nowych opracowań według sranie własnościowych;
— na tereny podlegające fotografowaniu sporządzają spis
alfabetyczny właścicieli oraz budynków, a na kopii trans
parentowej nanosza tuszem granice własności;
— słupami betonowymi oznaczała granice terenu karto
wania, sporządzają protokół i szkic rozgraniczenia na wy
macanym formularzu:
— powiadamiają właścicieli o terminie rozgraniczenia;
— przekazują przedsiębiorstwu geodezyjnemu dane o aktualnei sieci geodezyjnej i reperach niwelacyjnych.
Po dokonaniu podziału na arkusze 1 :1000 oraz planu za
gęszczenia wysokościowego, w części fotogrametrycznych
przygotowań sporządzą się projekt wykonania zdjęć lotni
czych na mapie 1 :100 000, oraz projekt wyznaczenia punk
tów Wiazacvch. Skalę zdjęć Iotniczvch określa się zgodnie
z odnośna instrukcja ze stosunku skali kartowania do ska
li fotografowania, który powinien wynosić od 1 :1.2 do
1 : 5.6. Do określania skali zdjęć stosuje się również wzór
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według którego granice krańcowe dla skali kartowania
1 :1000 wynoszą od 1 : 3000 do 1 : 6300. Najczęściej stoso
wana skala zdieć, to 1 : 4600 do 1 : 5250. Wysokość fotogra
fowania 700—800 m. a kierunek fotografowania uzależnia
się głównie od układu arkuszy. Ogólnie dąży sie do zacho
wania kierunku wschód-zachód lub północ-południe oraz
do pokrycia dużego obszaru terenu jak najmniejszą ilością
szeregów. Oznaczone w terenie punktv poligonowe zagęszcza
sie do ilości 5 punktów potrzebnych do orientacji stereomodelu obejmującego obszar 30—40 ha. Sa to 4 nunktv w na
rożnikach Stereomodelu i 1 punkt na jego środku. Odległość
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między nimi, w zależności od bazy fotografowania, wynosi
420—480 m. Projekt zagęszczenia punktów wykonuje się
na mapach 1 : 5000. Aerotriangulację stosuje się dla mapy
w skali 1 : 5000, natomiast dla skali 1 : 1000 wyznacza się
punkty pomiarem w terenie. Jest to spowodowane nie
wielką przeważnie powierzchnią pomiaru katastralnego,
znaczną gęstością punktów trygonometrycznych w terenie,
jak również szybkością pomiaru za pomocą Distomatu Wi
ła DI 10.
Prace terenowe ograniczają się głównie do oznaczenia
granic katastralnych i własnościowych. Oznacza się je słup
kami betonowymi według wskazań i w terminie wyznaczo
nym przez urząd katastralny. Pracownicy przedsiębiorstwa
geodezyjnego nanoszą oznaczone granice na kopię ozalidową planu starego. Właściciele na 2—3 dni przed fotogra
fowaniem markują graniczniki według wskazań przedsię
biorstw. Do markowania używa się płyt kwadratowych o
wymiarach 25—30 cm białego poliwinylu lub płyt koloro
wych, do oznakowania ogrodzeń. Granice, które przebie
gają po obiektach z betonu, asfaltu lub muru (jazy, śluzy
wodne, hydranty, szyby kopalniane i inne urządzenia ko
munalne), oznaczane są farbą białą.
",
Punkty poligonowe i trygonometryczne oznacza sie w
kształcie krzyża. Zdjęcia lotnicze wykonuje się kamerą Wil
da RC 8 formatu 23 X 23 cm, f = 152,7 mm na samolocie
dwusilnikowym. W warunkach Jugosławii najodpowiedniej
szą porą na wykonywanie zdjęć lotniczych jest miesiąc ma
rzec i pierwsza połowa kwietnia.
Prace terenowe po wykonaniu zdjęć lotniczych ograni
czają się do określenia punktów nawiązania oraz identyfi
kacji zdjęć (odczytania). Identyfikację wykonuje się na fotcszkicach w skali 1 :1000 lub w terenach bogatych w sy
tuację w skali 1 : 700. Na fotoszkicach oznacza się granice
własności i osnowę geodezyjną. W terenie mierzy się oka
py dachów i fronty budynków, schody, arkady itp. Prace
kameralne obejmują obliczenie współrzędnych punktów do
wiązania i kartowanie. Obliczenia wykonuje się na elek
tronicznych maszynach cyfrowych według programów na
taśmach perforowanych lub dziurkowanych kartach. Wy
brane przez elektroniczną maszynę cyfrową potrzebne
współrzędne, po przekształceniu kartowane są automatycz
nie na Icoordynatografie CORADOMAT i wykreślane w tu
szu na folii astralonowej. Po wykonaniu planu sytuacyjne
go, maszynowo obliczana jest powierzchnia całości obszaru,

KAZIMIERZ JUZWA, STEFAN MERCIK
Politechnika Śląska — Gliwice

następnie odpowiednich grup i w końcu parceli. W osta
tecznej formie elaborat zawiera oleatę z numerami punk
tów detali, rejestr współrzędnych punktów detali w odwzo
rowaniu Gaussa-Kriigera oraz wyniki automatycznego obli
czenia powierzchni. W ten sposób uzyskuje się analitycz
ne dane katastralne.
Celem dalszego rozwoju dąży się do zautomatyzowania
coraz większej ilości procesów. Nowe zautomatyzowane
metody opracowań wymagają zmiany organizacji pracy.
Zespół wykonawców nie może już wykonywać wszystkich
czynności począwszy od pomiarów w terenie i kończąc na
kartowaniu i wykreślaniu w tuszu. W aktualnych nowych
warunkach współpracują różni specjaliści: terenowcy, fotooperatorzy, fotogrametrzy oraz programiści.
Automatyzacja opracowań wymaga coraz bardziej wy
specjalizowanych fachowców i zdolnych organizatorów.
Automatyzacja i mechanizacja prac geodezyjnych jest
stosowana w wielu przedsiębiorstwach Jugosławii. Do nich
należy Miejskie Przedsiębiorstwo Pomiarowe w Belgradzie,
które delegacja polska zwiedziła na zaproszenie kolegów
jugosłowiańskich.
Podczas konferencji zorganizowana była wystawa instru
mentalna, w której wzięły udział firmy: Wilda (Szwajca
ria), Zeissa (NRD), Kerna (Szwajcaria), MOM (Węgry).
Z drobnych przyrządów eksponowano: taśmy, piony, tycz
ki i węgielnice, Z instrumentów pomiarowych do ciekaw
szych należy zaliczyć topograficzną kierownicę autoredukcyjna i teodolit laserowy firmy Kern, distomat oraz nasad
ka giro na teodolity T-16 firmy Wild, nasadka na teodolit
firmy MOM, teodolity i niwelatory firmy Zeiss — NRD. Po
zostałe instrumenty i przyrządy na stoiskach każdej firmy
były również bardzo interesujące i starannie dobrane.
Podczas konferencji organizowane były wycieczki do
Ohridu — miasta prastarej kultury słowiańskiej, gdzie uczestnicy zwiedzili zabytki architektury świadczące, że
miejscowość ta pod nazwą Lichnidas znana była jako do
brze rozwinięte centrum już w IV wieku naszej ery.
Delegacja polska przyjęta została przez organizatorów
niezwykle serdecznie, co było akcentowane również po za
kończeniu konferencji przy zwiedzaniu Skonie, czy też nie
których przedsiębiorstw pomiarowych w Belgradzie.
Materiały z konferencji zawierające referaty oraz cha
rakteryzujące je sprawozdanie z konferencji znajdują się
w Zarządzie Głównym SGP.
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Problemy pomiarowe dźwignic ze szczególnym uwzględnieniem
suwnic i torów suwnicowych
1. Wstęp

Problemy pomiarowe suwnic i torów suwnicowych na
bierają szczególnego znaczenia w zakładach, gdzie transport
wewnętrzny oparty jest o dźwignice. Właściwe działanie
dźwignic warunkuje ciągłość produkcji i decyduje w kon
sekwencji o uzyskiwanych efektach ekonomicznych.
Głównymi użytkownikami suwnic w Polsce jest hutnic
two, przemysł stoczniowy i obsługa portów oraz przemysł
maszynowy. Utrzymanie ciągłości ruchu w tych gałęziach
gospodarki pochłania corocznie milionowe kwoty, na które,
prócz konserwacji i napraw bieżących urządzeń napędo
wych oraz wymiany lin, haków itp., składają się przede
wszystkim koszty związane z wymianą szyn torów suwni
cowych i kół jezdnych. Należy podkreślić, że na ogół do
kosztów utrzymania ciągłości ruchu nie wlicza się kosztów
wynikłych z przestojów spowodowanych brakiem spraw
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ności technicznej urządzeń transportowych. Z tego też
względu określenie wskaźników obrazujących zależności pumiędzy kształtem toru i suwnicy a kosztami utrzymania
ruchu, napotyka na trudności. Niemniej, wpływ geometrii
urządzenia transportowego na ciągłość produkcji jest nie
zaprzeczalny. Dlatego też daje się ostatnio zaobserwować
zmianę kierunku zainteresowań placówek naukowych i pro
jektowych z problematyki technologicznej na problematykę
geometrii dźwignic i współdziałania pojazdu z torem. Zna
czne wymiary zespołu transportowego, składającego się z
jezdni suwnicowej i suwnicy, eliminują w zasadzie stoso
wanie warsztatowych urządzeń pomiarowych na korzyść in
strumentów geodezyjnych i fotogrametrycznych.
W skali krajowej wykonuje się dużą ilość pomiarów
dźwignic, a zapotrzebowanie na pomiary ciągle wzrasta.
Jednakże wykonane pomiary w większości przypadków
nie dały odpowiedzi na frapujące użytkowników pytania,

dotyczące przydatności eksploatacyjnej badanych dźwignic.
Główne przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią w tym, że
sposób przedstawiania wyników pomiarów jest mało czytel
ny, a obowiązujące w zakresie dźwignic dopuszczalne od
chyłki od wymiarów teoretycznych w warunkach inten
sywnej eksploatacji są nierealne i z konieczności przekra
czane [2, 10].
Użytkownicy nie wiedzą, jakie wartości odchyłek powo
dują zasadnicze zmiany w warunkach eksploatacji, i gdzie
istnieje niebezpieczna granica, po przekroczeniu której mo
że nastąpić awaria urządzenia.
Trudności, na jakie napotykają wykonujący pomiary, po
legają na braku jednoznacznego określenia przedmiotu po
miarów, to znaczy, jakie elementy konstrukcyjne wybierać
do pomiaru, jak rozmieszczać punkty pomiarowe i jak opra
cowywać wyniki.
Najczęściej dotąd wykonywane pomiary toru suwnicowe
go ograniczają się tylko do podania niektórych parame
trów geometrycznych i z reguły nie uwzględniają konie
cznego, z punktu widzenia stateczności budowli i bezpie
czeństwa ruchu, powiązania toru z elementami jezdni i po
ruszającymi się po nim suwnicami, a także wymiarami
skrajni.
Na łamach Przeglądu Geodezyjnego [1, 5, 11, 16] proble
matyka pomiarów jezdni była kilkakrotnie poruszana, nie
objęła ona jednak całości zagadnień. W publikacjach z tej
dziedziny daje się zauważyć brak jednoznacznych definicji
na określenie urządzeń transportowych, ich zespołów i pa
rametrów charakteryzujących kształt suwnicy.
Deformacje suwnicy w sposób zasadniczy rzutują na
prawidłowość opracowania wyników i wartości tolerancji.
Określenie teoretycznej rozpiętości toru musi być uzależ
nione od rzeczywistych pomiarów suwnicy. Jest to szcze
gólnie ważne dla suwnic starych podlegających w czasie
trwania eksploatacji wielokrotnym remontom. Autorom
znane jest wiele przypadków, gdzie opracowanie wyni
ków pomiarów, w oparciu o rozpiętość teoretyczną wziętą
z projektu, dało kilkakrotne przekroczenie obowiązujących
tolerancji, stwarzając pozorny stan zagrożenia wymagają
cy natychmiastowej regulacji toru. Przyjęcie zaś teoretycz
nej rozpiętości toru w oparciu o rzeczywiste wymiary kur
sujących po torze suwnic dało odchyłki zbliżone do dopu
szczalnych.
Bardzo ważną sprawą wymagającą szczegółowego zain
teresowania powinna być dokładność pomiarów. Ona bo
wiem określa granicę tolerancji wzajemnego ułożenia ele
mentów konstrukcyjnych przy montażu i rektyfikacji.
Dość często na styku zainteresowań różnych branż do
chodzi do rozbieżności w nazewnictwie. Przy okazji współ
pracy geodetów, mechaników i konstruktorów budowla
nych, zarysowują się one szczególnie jaskrawo także w określeniu takich pojęć jak: błąd, odchyłka, tolerancja, od
kształcenie, deformacja. Dalsza prawidłowa współpraca wy
maga uściślenia tych pojęć.

złączy, stężeń, belek podsuwnicowych, słupów i fundamen
tów, na których ułożony jest tor suwnicy. W zależności od
położenia tego toru i rodzaju konstrukcji, niektóre z wy
mienionych części składowych jezdni mogą być pominięte
lub dodatkowo rozbudowane;
— tor suwnicowy — stanowi szynę lub zespół szyn
ułożonych zgodnie z określonym kierunkiem i pochyleniem,
po których toczą się koła suwnicy. W przypadku suwnic
Wielotokowych szyny powinny być ułożone w stałej od
ległości. Dla większości suwnic tor powinien być ułożony w
prostej i w poziomie,
— rozpiętość toru — jest to odległość mierzona
pomiędzy osiami szyn w jednym przekroju poprzecznym;
— skrajnia toru suwnicowego — jest to zwar
ta Unia łamana, wewnątrz której nie powinny znajdować
się jakiekolwiek obiekty mogące stanowić przeszkodę w ru
chu suwnicy przy wciągniętym urządzeniu dźwigniowym.
2.3. Podział jezdni

Ze względu na położenie toru i ilość szyn:
— jezdnie terenowe dla suwnic bramowych, wieżowych,
dźwignic linowo-torowych itp.,
— jezdnie dwupoziomowe, dla suwnic półportalowych,
— jezdnie wysokie dla suwnic pomostowych, wiszących,
wspornikowych,
— jezdnie jednoszynowe (jednotokowe) i Wieloszynowe
(wielotokowe),
— jezdnie jednotorowe i wielotorowe (jeden słup stano
wi podporę kilku belek podsuwnicowych).
Ze względu na przeznaczenie i natężenie ruchu:
— jezdnie w halach Iejniczych, halach pieców, jezdnie
na składowiskach materiałów, jezdnie w halach montażo
wych (suwnice o ruchu ciągłym), jezdnie w halach maszyn
(dla suwnic remontowych), itp.
Ze względu na rodzaj konstrukcji:
— jezdnie stalowe, żelbetowe, o konstrukcji mieszanej.
Ze względu na zamocowanie szyn:
— jezdnie z możliwością regulacji szyn i jezdnie z torem
połączonym na stałe z konstrukcją jezdni.
Ze względu na sposób pomiaru prostoliniowości toru:
— jezdnie, w których prostoliniowość szyny bada się
względem jednej prostej odniesienia,
— jezdnie, w których badanie prostoliniowości szyny
wymaga stosowania kilku prostych odniesienia.
Główne rodzaje suwnic i jezdni suwnicowych przedsta
wiono na rys. 1.

2. Pojęcia podstawowe
2.1. Definicje z zakresu dźwignic. Nazewnictwo w tym
zakresie określa szczegółowo Polska Norma PN-63/M-4500,
według której:
— dźwignica — jest to maszyna robocza będąca środ
kiem transportowym o zasięgu ograniczonym i o ruchu
przerywanym, stosowana w transporcie wewnętrznym, któ
rej zadaniem jest przemieszczanie ładunku w poziomie lub
w pionie. Ze względu na rodzaj pracy dźwignice dzielą się
na: dźwigniki, ciągniki, suwnice, wspornice, dźwgnice Iinowo-torowe, przesuwnice, obrotnice, wywrotnice i żurawie.
Ze względu na cechy konstrukcyjno-użytkowe dzielą się one
na rodzaje, typy i odmiany określone odrębnymi definicja
mi. Mnogość definicji stwarza jednak trudności w szyb
kim porozumieniu się przy omawianiu zagadnień pomiaro
wych. W związku z powyższym nasuwa się konieczność
wprowadzenia definicji skrótowych dla takich grup dźwig
nic, dla których zachodzi potrzeba wykonania pomiarów o
jednakowych programach i przy zastosowaniu podobnych
metod pomiarowych. Tak więc:
— suwnica — jest to pojazd szynowy w transporcie
wewnętrznym z zamontowanym na nim urządzeniem do
podnoszenia i przemieszczania materiałów.

2.2. Definicje z zakresu jezdni suwnicowych:

— jezdnia suwnicowa — jest to zespół elemen
tów konstrukcyjnych składających się z szyn, podkładek,

Rys. I. Rodzaje suwnic i jezdni suwnicowych: a) suwnica bra
mowa na jezdni terenowej dwuszynowej, b) dźwignica torowoIinowa na jezdni terenowej Jednoszynowej, c) suwnica półportaIowa na jezdni dwupoziomowej, d) suwnica wspornikowa na jezd
ni wysokiej dwupoziomowej, e) suwnica podwieszona na jezdni
tirójszynowej, /) suwnica pomostowa na jezdni wysokiej dwu
szynowej wolnostojącej, g) zespół suwnic w halach na jezdniach
wielotorowych, h) skrajnia suwnicy pomostowej
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2.4. Definicje ogólne:

— dokładność — określać ją będziemy za pomocą
średnich błędów zgodnie z teorią błędów,
— tolerancja — w ogólnym pojęciu jest to różnica
dwóch wymiarów rzeczywistycn (lub założonych), końco
wych lub granicznych [7j.
W budownictwie rozróżniamy:
— tolerancje wykonania elementów, określające dokład
ność kształtów elementów,
— tolerancje ustawienia, określające dokładność monto
wania elementów w układzie modularnym,
— tolerancję pasowania, określającą dokładność wzajem
nego usytuowania łączonych elementów;
— wymiar nominalny — wymiar, którego war
tość liczbowa podana jest w projekcie;
— wymiar tolerowany — wymiar nominalny z
podanymi granicznymi odchyłkami; mogą to być wymiary
tolerowane niesymetrycznie i osiowo (symetrycznie);
— wymiar rzeczywisty — jest to istniejąca nie
możliwa do bezbłędnego określenia wartości wymiaru dane
go przedmiotu;
odchyłka — jest to różnica wymiaru rzeczywistego
i nominalnego;
deformacja — rzeczywisty układ geometryczny ele
mentów konstrukcyjnych, różniący się od układu założo
nego w projekcie: przesunięciem, pochyleniem, obrotem lub
zmianą poziomu.

— parametry wpływające bezpośrednio na ruch suwni
cy po jezdni, których pomiar z reguły wymaga udziału spe
cjalisty geodety.
4.1. Parametry sprawdzane metodami geodezyjnymi na
stanowisku warsztatowym (rys. 2)

4.1.1. Rozpiętość suwnicy „L”, przez którą rozumiemy od
ległość pomiędzy osiami czołowic, określoną w podłużnej
osi konstrukcji nośnej suwnicy; parametr ten stanowi wiel
kość teoretyczną o znaczeniu handlowym i mierzy się go
w wyjątkowych przypadkach.

punkty iladow

3. Przypadki wykonywania pomiarów jezdni suwnicowych
i suwnic

W czasie budowy i eksploatacji jezdni suwnicowych, bądź
suwnic, występują następujące przypadki pomiarów:
3.1. Pomiary realizacyjne. Polegają one na wyniesieniu
projektu na teren w oparciu o istniejącą osnowę realiza
cyjną i umożliwiają właściwy montaż konstrukcji.

3.2. Pomiary wykonywane w czasie próbnych obciążeń.

Są to pomiary określające efekty obciążeń statycznych i
dynamicznych jak: strzałki ugięcia belek głównych mostu
suwnicowego, belek podsuwnicowych, osiadania fundamen
tów, bądź amplitudy i częstości drgań.
3.3. Pomiary inwentaryzacyjne

a) pomiary powykonawcze. Celem tych pomia
rów jest określenie błędów ułożenia elementów konstruk
cyjnych w przestrzeni w stosunku do ich położenia teore
tycznego (projektowego). Stanowią one bazę odniesienia
dla przyszłych pomiarów i badań przemieszczeń. Pomiary
te muszą być wykonywane po zakończeniu cyklu budowy
i po kapitalnych remontach;
b) pomiary parametrów geometrycznych.
CeJem tych pomiarów jest określenie w czasie eksploatacji
kształtu toru suwnicowego i suwnicy oraz jej skrajni. Rze
czywiste zmiany parametrów geometrycznych w czasie,
określa się przez porównanie wyników pomiarów inwen
taryzacyjnych z wynikami pomiarów powykonawczych;
c) pomiary dla sporządzenia projektu re
ktyfikacji. Pomiary te są wykonywane w przypadku
stwierdzenia przekroczenia obowiązujących tolerancji pa
rametrów geometrycznych. Ich program musi być tak opra
cowany, aby można było uzyskać wielkości niezbędne do
określenia możliwych przesunięć szyn na belce, belek na
słupie oraz wielkości określające ułożenie kół jezdnych suw
nicy w czołowmicach itp.

Rys. 2.

Schemat konstrukcji suwnicy z zaznaczeniem deformacji
w płaszczyźnie poziomej i pionowej

4.1.2. Rozpiętość kół jezdnych suwnicy „L,, k” — jest to
odległość pomiędzy środkami wieńców kół w osi ich obro
tu; dla suwnic na wahaczach — w osi sworzni głównych
wahaczy.
4.1.3. Rozstaw kół jezdnych ,lW∣, k” — jest to odległość
pomiędzy osiami kół (wahaczy) zamontowanych w jednej
czołownicy.
4.1.4. Długość przekątnych ,,Pi, k”, przez które rozumie
my odległości pomiędzy osiami czołownic, mierzone w osiach obrotu naprzemianległych kół, względnie ich głów
nych sworzni wahaczy.
4.1.5. Kąty ułożenia kół jezdnych względem podłużnej
osi czołownicy „«i”.

4. Parametry geometryczne suwnic

Parametry geometryczne określające kształt suwnic moż
na podzielić na:
— grupę parametrów geometrycznych
określających
kształt suwnicy w warunkach warsztatowych, oraz
— grupę parametrów określających kształt suwnicy w
czasie jej eksploatacji.
Ze względu na zastosowane przyrządy i metody pomia
rowe wyróżnia się:
— parametry określające dopuszczalne odchyłki pojedyn
czych elementów, zespołów konstrukcyjnych oraz ich połą
czeń.
W przypadku suwnic hutniczych określa je szczegółowo
Norma Zakładowa ZN-67/H/HB-60 501. „Dźwignice — suw
nice hutnicze specjalne, wymagania i badania techniczne”.
Parametry te należy sprawdzać za pomocą metod i przy
rządów warsztatowych;
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4.1.6. Kąty nachylenia kół jezdnych względem piono
wej osi czołownicy „ßi”.
4.1.7. Strzałki wygięcia belek głównych suwnicy w pła
szczyźnie poziomej i pionowej „f2”, „fx”.
4.1.8. Luzy „a” pomiędzy kołami a czołownicą oraz po
między obrzeżem a szyną.
4.1.9. Rozpiętość eksploatacyjną „Le”, przez którą nale
ży rozumieć średnią z rozpiętości kół zawartych wewnątrz

przedziału ograniczonego maksymalna, z wszystkich rozpię
tości kół i minimalną z wszystkich rozpiętości kół.
Przy obliczaniu rozpiętości eksploatacyjnej mogą wystą
pić dwa przypadki:
a) największa i najmniejsza rozpiętość jednej z par kół
są odpowiednio większe lub mniejsze od drugiej pary kół,

Rys. 4.

Dla przypadku a) — dopuszczalna wartość luzów:
max L3~1 — min L1-2

“dop = —j

Dla przypadku b) — dopuszczalna wartość luzów:
max L3_t — min L3_t
αdop =

Rzut pionowy ułożenia kół w czołownicy

max Lx_2 > max L3_t

oraz

--------- oś szyny
--------- rozpiętość toru R¿
—— odchylenie od prostoIiniowosci Pi
—·** — różnice prześwitów Si
różnice poziomów
gtónek szyn h
■--------- różnice poziomów główek
szyn wjednym przekroju
poprzecznym w
ir-^1-------- ■ zarys skrajni

Rzut poziomy

Rys. 7.

min Lj_s > min L3_t

gdzie maksymalne i minimalne rozpiętości uzyskuje się
przez dodanie do pomierzonych rozpiętości kół występują
cych luzów, przy czym luzy zwiększające rozpiętość przyj

„

Objaśnienia

Rys. 5. Szkic do obliczenia rozpiętości eksploatacyj
nej — przypadek 1

na przykład:

~

Rzuty i przekrój toru z uwzględnieniem występujących
deformacji

Jednym z koniecznych warunków swobodnego ruchu
suwnicy po torze jest, by maksymalna rozpiętość z wszy
stkich par kół, pomniejszona o sumę luzów przyporząd
kowaną tej rozpiętości, była mniejsza lub równa mini
malnej rozpiętości z wszystkich par kół, powiększonej
o sumę luzów przyporządkowaną tej rozpiętości, czyli:

Lmax -∑aLm3x < Lmin + ∑ a Lmia
gdzie;

ɪ n f-miu ?

Rys. 6.

Szkic do obliczenia rozpiętości eksploatacyjnej —
przypadek 2

muje się jako dodatnie, zaś luzy zmniejszające rozpiętość
jako ujemne, a wówczas
min L1-S + max L3,
b) pomiędzy rozpiętościami największymi i najmniejszy
mi obydwu par kół nie zachodzi odpowiedniość, na przykład:
IliaX Z>i_2 > IliaX

natomiast

min Ll-s < min L3_t
wówczas:
mix L3, + min L1
2
Rozpiętość eksploatacyjna powinna być podana z syme
trycznymi luzami, przy których możliwy jest swobodny
ruch suwnicy.

— są to sumy luzów przyporząd
kowane odpowiednim rożpiętościom.
Parametry od 4.1.1 do 4.1.8 są podstawą do oceny pra
widłowości wykonania suwnicy bez zamontowanych kół.
Pomiar tych parametrów ma istotne znaczenie przy odbio
rach technicznych suwnic wykonywanych w kooperacji,
gdyż często osobno jest wykonywana konstrukcja nośna
suwnicy a osobno koła jezdne.
4.2. Parametry geometryczne sprawdzane w czasie eksploa

tacji. Do grupy parametrów geometrycznych sprawdzanych
w czasie eksploatacji zalicza się:
4.2.1. Rozpiętość kół „Lik” lub śladów kół „LS,k”. Przez
ślad suwnicy należy rozumieć rzut pionowy na główkę
szyny, pionowych stycznych do bieżników kół w środkach
ich wieńców (rys. 3). Pomiaru odpowiednich parametrów
pomiędzy punktami śladów dokonuje się w przypadku,
gdy z uwagi na konstrukcję suwnicy są niemożliwe do
wyznaczenia punkty przecięcia się osi kół jezdnych z osia
mi czołownic.
4.2.2. Rozstaw kół „Wi, k” lub śladów „WS,. √,.
4.2.3. Długości przekątnych „Pt, k” lub długości śladów
„PS,. k”.
4.2.4. Luzy „a" pomiędzy kołami a czołownicą oraz
pomiędzy obrzeżem koła a szyną.
4.2.5. Kąt ustawienia zewnętrznych płaszczyzn kół wzglę
dem płaszczyzny pionowej równoległej do osi czołownic.

463

4.2.6. Zukosowanie suwnicy ,,Umaχ", gdzie Umax jest naj
większym z zaobserwowanych zukosowań.
Przez Zukosowanie należy rozumieć odchylenie położe
nia suwnicy na jezdni od położenia prostopadłego do osi
toru suwnicowego.
4.2.7. Rozpiętość eksploatacyjna „Le”.
4.2.8. Deformacje suwnicy w płaszczyźnie x, y, prosto
padłej do osi toru w zależności od jej zukosowania.

5.2. Odchyleń szyny od prostoliniowości, przy czym war
tość odchylenia w badanym punkcie stanowi odległość
pomiędzy osią szyny a prostą przechodzącą przez dwa są
siednie punkty (rys. 7)
Pi = y¡ —yi-i — zdyi
gdzie:
.
(y.+t-yi-ι)(a⅛+ι-¾)
Jyi =-------------------------------a⅞'+l ¾-l

5. Parametry geometryczne torów suwnicowych

Przedmiotem pomiaru przy określaniu parametrów geo
metrycznych torów suwnicowych są osie szyn jezdnych
oraz ich górne powierzchnie toczne (niwelety) oraz te ele
menty konstrukcji jezdni czy towarzyszącej jej budowli,
które stanowią bezpośrednie ograniczenie skrajni.
Wymiary skrajni odnosi się do osi szyn (w płaszczyź
nie poziomej) lub do górnych powierzchni tocznych szyn
(w płaszczyźnie pionowej). Odchylenia w kształcie toru
dla suwnic dwutokowych od wielkości podanych w pro
jekcie określa się za pomocą:
5.1. Różnic pomiędzy rzeczywistymi a nominalnymi rozpiętościami toru:
rɪ = R, — Rgdzie:
Ri — rozpiętość rzeczywista w przekroju i
Rt — rozpiętość nominalna.

y, — odległość osi szyny od średniej osi toru w punk
cie i,
Xi — odległość punktu i od początku toru.
Odchylenie w kierunku do środka jezdni przyjmujemy za
— (minus), a odchylenie w kierunku na zewnątrz jezdni
przyjmujemy za + (plus).
k ■ Jx
Pdop= iɪ

gdzie:
fc = Va sumy rzeczywistych luzów poziomych na osiach i powierzchniach tocznych kół jezdnych
suwnicy,
Szkic rozmieszaenio badanych punktów

Pt

Wykres prostoliniowości szyny prawg

pas btjeranęji projektowane
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Rys. 10.

Graficzna interpretacja wyników pomiarów parametrów
geometrycznych toru suwnicowego

— odległość pomiędzy sąsiednimi punktami jednego
toku, Ax max ≤ Rs
Rs — rozpiętość suwnicy.
5.3. Różnic wysokości górnych powierzchni tocznych szyn
w jednym przekroju poprzecznym toru:
t<ji = Zia Zitf
gdzie:
Zitt — wysokość główki szyny w punkcie i na słupach
rzędu a,
Zib — wysokość główki szyny w punkcie i na słupach
rzędu b.
5.4. Różnic wysokości górnych powierzchni tocznych mię
dzy badanymi punktami jednej szyny:
X

?

⅛,>+ι = Z, — Z,∙+1

1

gdzie:
Zt, Zj+1 — wysokość kolejnych punktów jednej szyny.
5.5. Różnic prześwitów rzeczywistych i normalnych po
między osią szyny a konstrukcją jezdni (hali):
s,∙ = Si — S1

gdzie:
S, — prześwit rzeczywisty w punkcie i,
St — prześwit nominalny w punkcie i.
Nominalna wartość prześwitu każdorazowo uzależniona
jest od jezdni (hali) i suwnicy.
• W praktyce kontrola skrajni toru jest bardzo często po
mijana. Znajomość jej rzeczywistych wymiarów jest ko
nieczna tylko w tych przypadkach, gdy na skutek znacz
nej deformacji toru oraz luzów na kołach suwnicy i jej
zukosowań może nastąpić koliz⅛ suwnicy z otaczającą ją
budowlą. Jako najmniejszy prześwit pomiędzy suwnicą
a konstrukcją hali przyjmuje się obecnie 50 mm + su
ma luzów. Wartości tolerancji dla parametrów wymienio
nych w punkcie 5 zawarte są w odpowiednich normach,
instrukcjach i zarządzeniach.
Jak wspomniano we wstępie, dopuszczalne odchyłki od
wymiarów teoretycznych, w warunkach intensywnej eks
ploatacji, są nierealne i z konieczności przekraczane.
W związku z tym oraz w związku z prowadzonymi pra
cami nad określeniem realnych tolerancji celowo nie po
dano wartości obecnie obowiązujących [4, 6, 12, 13, 14, 15].
Najwięcej kontrowersji nasuwa określenie pojęcia prostoli niowości. Najważniejszy w tym zakresie akt prawny,
to jest PN-67/B-06200 określa, że odchyłka osi szyny od
prostej w płaszczyźnie poziomej może wynosić do 5,0 mm —
nie precyzując równocześnie, od jakiej prostej ma być mie
rzona. Instrukcja technicznej eksploatacji i budowy suw
nic w przemyśle hutniczym podaj e, że odchyłka od prostoliniowości belek podsuwnicowych oraz szyn nie może
być większa niż ±2,5 mm na odcinku pomiędzy dwoma
sąsiednimi słupami. Instrukcja ta nie podaje jednak za
leżności między tą odchyłką a rozstawem slupów jezdni
i rozpiętością toru.
Sprecyzowanie pojęcia prostoliniowości — jak podano
w punkcie 5.2 — oparto na pracach dotyczących rozwa
żań na temat współpracy kół suwnicy z torami suwnico
wymi [3, 8].
6. Graficzne opracowanie wyników pomiarów parametrów
geometrycznych
6.1. Graficzne opracowanie wyników pomiarów parame
trów geometrycznych suwnic. Spośród wymienionych w

„

punkcie 4.1 i 4.2 parametrów geometrycznych suwnic po
żądane jest graficzne opracowanie wyników pomiarów deformacji suwnic (4.2.8) oraz wyników pomiarów zmierza
jących do ustalenia projektowanej rozpiętości nominalnej
suwnic, równej projektowanej nominalnej rozpiętości to
ru. Rozpiętość ta zwykle odbiega od wartości nominalnej,
podanej w projekcie, a wyznaczona jest w oparciu o roz
piętości eksploatacyjne (4.1.9), wielkości luzów na kołach
suwnic poruszających się po danym torze (4.1.8) i (4.1.2)
i od różnic rzeczywistych rozpiętości toru.
W niniejszej pracy ograniczymy się do graficznego wy
znaczenia rozpiętości nominalnej toru. IVyznaczenie tej
rozpiętości jest konieczne dla opracowania wyników po
miarów parametrów geometrycznych toru.
Graficzny sposób ustalenia rozpiętości nominalnej polega
na porównaniu odcinków obrazujących rozpiętości eksploa
tacyjne wraz z odpowiednimi luzami i znalezieniem takie
go przedziału rozpiętości, który umożliwi ruch suwnic po
jezdni w granicach ich luzów.

Dla przejrzystości każdą rozpiętość suwnicy przedstawio
no na osobnym rysunku, odkładając ją w skali 1:1 od
wspólnej prostej odniesienia i odrzucając stałą wartość
rozpiętości (rys. 9).
Jak można odczytać z rysunku, wspólną dla wszystkich
suwnic jest rozpiętość o wartości 34 960 mm. Może się ona
zmieniać w granicach luzów równych +4,0 mm. Przyjęcie
rozpiętości nominalnej, według projektu równej 35 000 mm,
wymagałoby przebudowy trzech suwnic, to jest W42-3,
W42-4, W40-8. Wydaje się oczywiste, że przyjęcie Rt =
= 35 000 mm jest wadliwe.
Na podstawie rysunku można także odczytać wartości
rektyfikacyjne luzów. Przykładowo z suwnicy W42-3 mu
szą być zlikwidowane luzy zmniejszające rozpiętość max
L o 17,0 mm, a zwiększające rozpiętość min L o 35,0 mm.
Różnice w pasie tolerancji przyjętej rozpiętości nomi
nalnej suwnic Lt = 34 960 ± 4,0 mm oraz przyjętej rozpię
tości nominalnej toru Rt = 34 960 ± 10,0 mm, zostaną po
konane przez luzy pomiędzy obrzeżem koła a szyną. Rek
tyfikację toru suwnicowego należy oczywiście wykonywać
nie dla rozpiętości toru Rt 35 000, lecz 34 960 ± 10,0 mm.
6.2. Graficzne opracowanie wyników pomiarów parame
trów geometrycznych torów. Wyniki pomiarów parametrów

geometrycznych toru przedstawiono na rys. 10 za pomocą
wykresów tak skonstruowanych, by wkreślone na nich od
powiednie pasy tolerancji pozwoliły na szybkie zoriento
wanie się, w którym miejscu toru zostały przekroczone
odchyłki dopuszczalne. Kolejne wykresy ilustrują para
metry geometryczne toru omówione w punktach od 5.1
do 5.5.
Na osiach poziomych odkłada się, w skali 1 : 500 do 1 :
: 2000 (najwygodniej stosować taką skalę, by długość jezd
ni nie przekraczała 297 mm i by rysunek zmieścić na
„harmonijce” formatu A4); odległości pomiędzy badanymi
punktami danego toku toru lub odległości między punk
tami wyznaczającymi przekroje prostopadłe do podłużnej
osi toru.
Z punktów zaznaczonych na osi poziomej prowadzi się
prostopadłe, na których w skali 1:1 — odkłada się od
powiednie wartości parametru. W celu łatwiejszego po
równania wyników pomiarów wykonanych w różnych
okresach, końce odcinków określających wartości parame
trów łączy się odpowiednio zróżnicowanymi liniami.
Dane do wykresów powinny być uprzednio wyrównane
[9], a średni błąd położenia badanego punktu powinien
być co najmniej dwukrotnie mniejszy od wartości tole
rancji.
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Niektóre problemy formowania działek
W Przeglądzie Geodezyjnym nr 1/1971 r. przedstawiono
metodę, za pomocą której można obliczyć optymalne
kształty pól j działek w zależności od wielkości pól i pa
nujących we wsi warunków przyrodniczo-ekonomicznych.
Metodę tę zilustroʌvano przykładem. Niniejsza praca sta
nowi uzupełnienie poprzedniej. Damy tu przegląd literatu
ry dotyczącej zagadnienia formowania pól, jak też przed
stawimy dalsze rozważania nad możliwościami stosowania
tej metody przy obliczeniach optymalnych kształtów pól
i działek.
1. Przegląd literatury

Ustalaniem racjonalnych kształów pól, to znaczy takich,
przy których koszty gospodarowania są najmniejsze, zaj
mowało się szereg badaczy, jak Babo [1], Riickmann [2],
Rothkegel [5], Hellinga i Maris [3], Riebe [2], Ries i Preuschen [4] i inni.
Babo [1] podaje 5 przyczyn, które obniżają wartość pola
przy zmianie kształtu i wielkości pola:
— straty powierzchni uprawnej powstające przy różnych
kształtach i powierzchniach pola;
— Odorywanie gleby od miedzy;
— częstsze nawroty sprzętu rolniczego;
— zmniejszone wykorzystanie czasu pracy siły roboczej
i pomocniczych środków pracy;
— straty w materiale siewnym i nawozach.
Straty w powierzchni uprawnej powstają przy nieko
rzystnym stosunku boków, ponieważ pola nie są wyko
rzystywane (to jest obsiewane) do samych granic, lecz czę
sto pozostają nieużyteczne bruzdy. Także roślinność pola są
siedniego oddziałuje niekorzystnie przez ocienienie, ry
walizację w systemach korzeniowych lub wzajemne za
chwaszczanie. Poza tym miedze są siedliskiem wszelkiego
rodzaju szkodników, a przede wszystkim miejscem roz
rostu chwastów, szczególnie perzu, co niekorzystnie od
działuje na pola sąsiednie.
Babo [1] i Rothkegel [5] ustalili, że z przyczyn powyż
szych następują spadki plonów, które można przeliczyć
na równowartość produkcji z pasa 15 cm wokół pola. HelIinga i Maris [3] uważają, że straty te są jeszcze wyższe
i wynoszą 25 cm. W związku z powyższym Riickmann [2]
podaje korzystne wielkości pól i stosunki ich boków przy
uprawie ciągnikiem. Zawarte są one w tablicy 1. PrzyjTablica 1. Korzystne dla pracy ciągnika kształty pól według Riicknianna
Stosunek boków

1 :5
1 :4
1 : 3,5
1:3
1 : 2,5
1 :2
1 :1

Powierzchnia pola przy I
ʒθθ m ¿jUgOści w ha

5,0
6,2
7,1
8,3
10,0
12,5
25,0

Powierzchnia pola przy
600 m długości w ha
7,2
9,0
10,3
12,0
14,4
18,0
36,0

muje się przy tym, że długość 500—600 m jest najkorzyst
niejsza dla pracy traktora.
Przy małych polach ziemię macierzystą odorywuje się
do środka, aby sąsiad nie miał z niej korzyści. Stąd też
pola przy granicach są mniej zaopatrywane w składniki
pokarmowe, a także poziom próchnicy jest znacznie niż
szy. Straty te przedstawił Babo [1] na rysunku 1.
Przy szerokości pola od 3 do 4 m normalny plon spada
o 20%, przy 40 m tylko o 1,5%.
Według Riebego (cytat za Buschem — [2]) przy pracy
ciągnikiem normalny udział nawrotów powinien wynosić
5—8% czystego czasu pracy. Jest to osiągalne przy 200 m
długości pola. Przy 75 m wzrasta do 20%, przy 40 m —
do 40%.
Rothenburger (cytat za Buschem — [2]) obliczył zwięk
szenie czasu pracy przy zmniejszającej się długości pola.
Przy narzędziu o szerokości roboczej 0,3 m (na przykład
orka) różnica w czasie pracy pomiędzy polem o długości
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50 m i 300 m (ta sama powierzchnia) wynosiła 14 godzin.
Przy kombajnie o szerokości roboczej 3 m już tylko oko
ło 1 godziny. Babo podał, że najkorzystniejszą długością
pola jest 300 m (Riickmann podaje 300—400 m) i przed
stawia normy celowego ukształtowania pól (tablica 2).
Tablica 2. Normy celowego ukształtowania pól według Babo

Powierzchnia pola
w ha

0,1
0,2
0,3
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
5,0

Rozmiary w m

długość
80
80
100
125
150
200
250
300
300
300
300

szerokość

12,5
25,0
30,0
40,0
50,0
50,0
60,0
66,6 ·
83,2
100,0
142,8

Stosunek
szer. : dług.

I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

: 6,4
: 3,2
: 3,2
:3,1
: 3,0
: 4,0
: 4,2
:4,5
: 3,6
: 3,0
: 2,5

Biorąc pod uwagę straty czasu na nawroty Ries [4] po
daje, że najlepiej jest, gdy pole 10 ha ma długość około
400 m. Dalsze zwiększenie długości do około 700 m pro
wadzi już do dodatkowych strat czasu spowodowanych
psuciem się sprzętu i zanieczyszczeniami lub zmęczeniem
konia i człowieka przy pracy sprzężajnej. Ze względu na
czynności uprawowe wykonywane w poprzek pola nie wol
no tworzyć pól zbyt wąskich. Co prawda niektóre czyn
ności można wykonywać w skos pola, niemniej jest to
tylko środek zastępczy. Ries podaje dalej, że w zależności
od jakości gleby, struktury upraw i stopnia zachwaszcze
nia gleby można przyjąć następujące rozmiary pól jako
najodpowiedniejsze:
— pola do 6,5 ha — długość : szerokość 3—4 :1
— pola od 6,5 ha do 14 ha długość : szerokość 2,5 :1
— począwszy od 14 ha zmniejsza się stosunek, a przy
25—30 ha osiąga wartość 1:1.
Hellinga i Maris [3] wyliczyli dla warunków holender
skich optymalne kształty pól, uwzględniając straty w plo
nach na krawędziach pól, nawroty maszyn, transport po
polu, obecność i koszt utrzymania rowów oraz dróg, itp.
Ich wyniki:
jeżeli powierzchnia (w ha) = 0,5 1,0 2,0 4,0
8,0 15,0
to dł/szer.
= 2,6 2,6 2,5 2,3
2,0 1,8
Wyniki te są jednak aktualne tylko dla Holandii, gdyż
gęsta sieć rowów oddzielająca tam niemalże każde pole
ma wielki wpływ na kształtowanie pola.

Rys. 1. Zmniejszenie plonów przy różnych szerokościach pól we
dług Babo

Z powyższego przeglądu literatury wynika, że kształt za
wsze jest zależny od wielkości pola i ogólnie biorąc im
pole większe, tym kształt bardziej upodabnia się do kwa
dratu.
2. Kształt działki w przypadku równych pól siewnych

W cytowanej wyżej pracy Μ. Stelmacha [6] wyprowa
dzono następujący wzór na tak zwane koszty eksploata
cyjne pola:
xl+y6
*=—*
);
¡T-+(
+
w

gdzie:
I — długość pola w hm,
b — szerokość pola w hm,
P — powierzchnia pola w ha,
X — koszty eksploatacyjne związane ze 100 m długości
pɑɪa,
y — koszty eksploatacyjne związane ze 100 m szerokości
pola,
j r— koszt transportu mas związanych z 1 ha na od
ległość 100 m.
Wyliczono także wzór na ' optymalną długość pola l:

wyznaczyć najlepszy kształt pola. Ułatwienie to nabiera
wagi przy stosowaniu tych obliczeń w projektach scale
niowych, gdyż rozmiary pól i działek należałoby liczyć
dla jednej najintensywniejszej rośliny, która występuje
w danej wsi.
Rozwiążmy postawione zadanie. Przyjmijmy płodozmian
o równych polach. Składa się on z następujących roślin:
buraki cukrowe, jęczmień jary z wsiewką koniczyny, ko
niczyna, ziemniaki, pszenica jara, jęczmień ozimy.
Na podstawie przeprowadzonych badań w danej wsi usta
lono, że:
— prędkość poruszania się pojazdu po polu wynosi
4 km/godz,
— koszt 1 godziny orki pługiem trzyskibowym o sze
rokości roboczej 1 m wynosi 75 zł,
— czas nawrotu ciągnika podczas orki — 30 sek,
— koszt 1 godziny zwózki wozem konnym — 30 zł.
Obliczenie i zestawienie kosztów x, y, j dla każdej ro
śliny zawarte są w tablicy 3. .
Zgodnie z założeniem liczymy x, y, j jako wartości
średnie dla płodozmianu. W tym celu sumujemy w tabli
cy 3 wartość x, y, j i dzielimy przez 6. Otrzymujemy:
xir = 79,1
ysr = 427,7

/(y+P,)P

1=

I

(2)

X+Pj

W zależności od powierzchni, korzystając ze wzoru (2),
obliczamy najlepszą długość pola, a tym samym i głębo
kość działki. Powyższe wzory aktualne są dla warunków,
gdzie pola płodozmianowe, składające się na działkę, ma
ją równą powierzchnię oraz, że na takim polu rośnie tyl
ko jedna roślina. Zdarza »się bowiem często, że pole pło
dozmianowe dzielone jest na dwa pola siewne, na których
rosną rośliny o podobnych wymaganiach agrotechnicznych.
Można założyć inne rozwiązanie: zamiast ustalać kształt
dla średnich warunków, przy uwzględnianiu wszystkich
roślin płodozmianu, należy wziąć roślinę najbardziej cen
ną i wymagającą najwięcej środków transportowych i dla
niej ustalić optymalny kształt pola. Zachodzi tylko pyta
nie, jak kształtować się będą koszty eksploatacyjne dla
wszystkich roślin płodozmianu w stosunku do kosztów
eksploatacyjnych pola ustalonego pierwszym sposobem.
Chcąc dać odpowiedź na to pytanie, przeprowadzimy
obliczenia kształtu pola w oparciu o cały płodozmian
i drugi raz dla rośliny najintensywniejszej.
Z kolei, na podstawie wzoru (1) na koszty eksploatacyj
ne K ustalimy sumę kosztów eksploatacyjnych dla roślin
wchodzących do płodozmianu, przyjmując raz kształt wy
liczony pierwszym sposobem, a drugi raz dla pola wyli
czonego dla rośliny najintensywniejszej. Gdyby okazało
się, że wyniki uzyskane drugim sposobem są lepsze lub
niewiele odbiegają od ustalonych dla całej rotacji, to w
znacznym stopniu ułatwiłoby to obliczenia kształtu. Prak
tycznie biorąc, w warunkach gleb dobrych i średnich, ro
śliną najintensywniejszą są okopowe, takie jak buraki cu
krowe i pastewne oraz ziemniaki i wystarczyłoby dla nich

Jfa = 13,4
Dla tych wartości korzystając z wzoru (2) liczymy opty
malne rozmiary pól o różnych powierzchniach. A dalej,
z wzoru (1) wyliczamy straty eksploatacyjne kolejno dla
wszystkich roślin wchodzących do płodozmianu (tablica 4).
Suma kosztów dla całej rotacji płodozmianu daje nam po
gląd na wysokość kosztów eksploatacyjnych pola dla całe;
rotacji płodozmianu lub roczne koszty dla całej działki.
Podobnie postępujemy w przypadku kierowania się przy
określaniu kształtu rośliną najintensywniejszą. W naszym
przypadku jest to burak cukrowy. Dla buraka cukrowego:
x = 150 y = 725, j = 33
Z tablicy 5 wyliczono optymalne kształty pól oraz wiel
kość rocznych kosztów eksploatacyjnych dla całej działki.
W tablicy 6 dajemy porównanie, jak kształtują się kosz
ty eksploatacyjne liczone dla obu optymalnych działek.
Widzimy więc, że określanie kształtu pola czy działki
rośliną najintensywniejszą daje lepsze efekty. Stąd też

Tablica 3. Obliczenie ko złów x, y, j dla upraw potowych wchodzących do płodozmianu
Stratv w plonie na 100 m
PIon
<1

Roślina

430 (k)
300 (I)
30
36 (sł)
300
240
27
40,5 (sl)
32
36 (sl)

Buraki cukrowe
Jęczmień jary
Koniczyna
Ziemniaki
Pszenica jara

Jęczmień ozimy

Wartość
1 q w zł

60
14
350
14
25
90
400
14
350
14

Koszt
1 godz.
orki
zł

Liczba
wozów
na
ha

Koszt
przewiezienia
1 wozu
na 100 m
w zł

125

44

0,75

150

125

7

0,75

55

315,1

5,3

Il
21
7

0,75
0,75
0,75

37,5
108
56,8

212,5
557
352,3

10,5
18
5,3

7

0,75

58,5

359,1

5,3

Wartość
plonu
w zł

długość
0,005 ha

szerokość
0,02 ha

Czas
nawrotów
godz.

30 000

150

600

5/3

75

11 091

55

220,1

5/3

75

7 500
21 600
11 367

37,5
103
56,8

150
432
227,3

5/6
5/3
5/3

75
75
75

62,5
1251
125

11 701

58,5

234,1

5/3

75

125

Strata
na nawroty
zł

Tablica 4. Kształt pola i wysokość kosztów eksploatacyjnych dla średnich warunków płodozmianu

Powierzchnia pola w ha
Wyszczególnienie
Długość pola /
Szerokość pola

¡ '∣b

b

0,5

1,59
0,31
5,12

1.0

2.18
0,46
4,73

1,5

2,60
0.57
4,56

2,0

2,88
0,69
4,17

2,5

3,20
0,78
4,10

3,0

3,43
0,87
3,94

(λ⅛γ

X

y

j

725

33

-- 79,1; t ⅛r - «7,7, Jir _ 13,4)

3,5

3,63
0,96
3,78

4,0

3,81
1,04
3,66

4,5

3,97
1,13
3,51

5,0

4,14
1.21
3,42

I Buraki cukrowe
Jęczmień jary
Koniczyna
Ziemniaki
Pszenica
Jęczmień

989,2
398,9
270,9
723,0
472,4
398,9

747,6
292,6
207,2
539.2
344,8
292,6

640,1
243,2
179,0
455,9
285,5
243,2

583,1
217,1
164,8
412,0
253,8
217,1

549,5
199,1
156,1
383,6
232,0
199,1

523,6
185,7
149,6
362,4
215,7
185,7

505,9
175,9
145,1
347.3
203,7
175,9

491,4
167,8
141,8
334,9
193,7
168,8

482,6
162,1
139,9
326,9
186,7
162,1

476,2
157,3
138,6
320,5
180,7
157,3

Razem koszty

3253,3

2424,0

2046,9

1847,9

1719,4

1622,7

1553,8

1497,4

1460,3

1430,6

542,2

404,0

341,1

303,0

286,2

270,4

258,9

249,5

243,3

238,4

1626,6

2424,0

3070,0

3695,8

4298,5

4868,1

5438,3

5989,6

6571,3

7153,0

Średnic koszty

K na 1 ha

. K dla całej działki lub rotacji
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Tablica 5. Keztalt pola i wysokość kosztów eksploatacyjnych dla rośliny najintensywniejszej to jest buraka cukrowego (.i = 150; y = 725;

j — 33)
—-------------- I

Powierzchnia pola w ha
Wyszczególnienie

i Długość pola 1 (w hm)
Szerokość b (w hm)
Ifb pola

Buraki cukrowe
Jęczmień jary
Koniczyna
Ziemniaki
Pszenica
Jęczmień jary

Razem koszty

K

Średnie koszty

K na 1 ha

K dla całej działki lub rotacji

0,5

1,49
0,34
4,38

1,0

2,03
0,49
4,14

2,0

1,5

2,41
0,62
3,89

2,5

3,0

2,95
0,85
3,47

2,71
0,74
3,66

3,15"
0,95 i
3,32

4,5

4,0

3,5

3,33
1,05
3,17

5,0

3,63
1,24
2,93

3,49
1,15
3,00

3,75
1,33
2,82

1000,0
408,3
275,5
733,5
418,5
408,3

742,6
294,1
206,7
537,7
301,3
294,1

640,6
247,7
179,9
458,3
252,9
247,1

585,4
220,5
165,7
414,5
225,6
220,5

548,9
202,4
156,4
385,2
206,9
202,4

528,0
188,8
149,7
363,6
192,9
188,8

504,8
179,1
145,4
348,7
182,9
179,1

492,4
171,8
142,5
337,9
175,4
179,1

481,5
165,3
139,9
328,3
168,7
165,3

473,0
160,0
138,0
320,6
163,2
160,0

3244,1

2375,3

2025,9

1832,0

1702,2

1611,8

1540,0

1491,8

1449,0

1414,8

540,6

395,9

337,6

305,3

283,7

268,6

256,6

248,6

241,5

237,4

1622,0

2375,3

3038,8

3664,0

4255,5

4835,4

5390,0

5967,2

6520,5

7074,0

•

Tablica 6. Porównanie wysokości kosztów Cksploalacyjnycli dla dwu rodzajów optymalnych pól
Powierzchnia pola w ha
Wyszczególnienie

Koszty dla pola
„buraczanego”
Koszty dla pola
„średniego”

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Średnic K na 1 ha
K dla całej działki

540,6
1622,0

395,9
2375,3

337,6
3038,8

305,3
3664,0

283,7
4255,5

268,6
4835,4

256,6
5390,0

248,6
5967,2

241,5
6520,5

273,4
7074,0

Średnie K na 1 ha
K dla całej działki

542,2
1626,6

404,0
2424,0

341,1
3070,0

303,0
3695,8

286,2
4298,5

270,4
4868,1

258,9
5438,3

249,5
5989,6

243,3
• 6571,3

238,4
7153,0

w przypadku płodozmianu 0 równych polach będących
równocześnie polami siewnymi, lepiej jest ustalać kształt
kierując się wymaganiami rośliny najintensywniejszej.
3. Kształt działki w przypadku zróżnicowanej struktury
zasiewów

Dotychczasowe rozważania nad kształtem pola i działki
dotyczyły jednego szczególnego przypadku, gdy działka
składała się z równych co do powierzchni pól siewnych.
Powszechnie znany jest fakt, że w gospodarstwach indy
widualnych struktura zasiewów jest bardzo zróżnicowana
i nie do pomyślenia byłoby, aby na polu płodozmianowym
rosła jedna roślina przy zachowaniu równości pól. Specy
fiką gospodarstw indywidualnych jest duża' elastyczność
w doborze roślin. Rolnik nie prowadzi płodozmianu w ca
łym tego słowa znaczeniu. Przestrzega on natomiast za
sady racjonalnego zmianowania, stąd praktycznie biorąc
każda oddzielna działka ma swój płodozmian.
Nasuwa się zatem pytanie, jak powino kształtować się
pole płodozmianowe, gdy wydzielamy na nim więcej niż
jedno pole siewne oraz, jak powinna kształtować się dział
ka złożona z takich właśnie pół. Na rysunku 2 przedsta-

i b. Do dalszych doliczeń zakładamy, że na całej powierz
chni jest roślina a. Przyjmijmy oznaczenia:
1 — długość pól równa głębokości działki
w hm,
∕>1, 6., 63 ... i>,, — szerokość kolejnych pól SiewnycIi,
P1, P2, P3 ... Pn — powierzchnia pól siewnych,
P — powierzchnia działki,
yι,y2>y3 ∙∙∙‰ — koszty eksploatacyjne związane ze 100
m szerokości poszczególnych pól,
χ31 χ3 ■ ■ ■ xn — koszty eksploatacyjne związane ze 100
m długości pól,
71’72’73 ■ · · 7« — koszt transportu związanego z 1 ha
na 100 m.
Zadaniem naszym będzie takie uformowanie działki, aby
koszty eksploatacyjne dla wszystkich pól były łącznie naj
mniejsze. Liczbowe ujęcie tego zagadnienia będzie po
dobne jak przy równych polach, z tym tylko, że wagą
będzie tu powierzchnia pola.
Zapiszmy więc wzór na koszty eksploatacyjne K:

K=

lxl+ lx2 +Ix3... +lχn+b2yi + b3y3+ ..∙+bnyn
P

+

Ponieważ Pi (gdzie i = 1, 2, 3......... n) są znane, więc:

1

Rys. 2. Schemat działki o zróżnicowanej strukturze zasiewów

wiono pewien ogólny przypadek działki złożonej z kilku
pól siewnych 0 różnych powierzchniach.
Oznaczmy duże pole siewne odpowiadające rozmiarom
konkretnych roślin symbolem P ze znaczkiem „i” (i =
— 1, 2, 3......... n), natomiast rośliny 0 małych powierzch
niach łączymy razem, aby dawały większe rozmiary pól.
W powierzchni Pn mieści się suma powierzchni rośliny a
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Po podstawieniu i uporządkowaniu wyrazów otrzymujemy:
n

. Σ Pjji

∑ Piji

K=I

1=1

P

,

1 >=1

l

P

strukturę zasiewów. Wszystkie potrzebne dane, jak też ob
liczenie zawarte są w tablicy 7.
Korzystając z wzoru (4) wyliczyliśmy optymalną długość
działki, która dla powierzchni 14,97 wynosi 301 m. W przy
padku pola IV braliśmy pod uwagę całą jego powierzchnię,
przyjmując do obliczeń x, y i j przynależne rzepakowi. W
dalszej kolejności, mając powierzchnie poszczególnych za
siewów Pt oraz długość 1 wyliczyliśmy szerokości poszcze
gólnych pól siewnych. Całkowita szerokość działki wynosi
497 m, a tym samym optymalny stosunek głębokości 1 do
szerokości b działki wynosi 0,6.
W przypadku IV pola płodozmianowego liczymy oddziel
nie długość i szerokość dla pola z kukurydzą, korzystając
z wzoru (2). Wymiary: I = 163 m, b = 29 m.
Schemat działki w skali 1 :5000 zawarty jest na rys. 3.
Z punktu widzenia wymogów eksploatacyjnych byłoby
najlepiej, aby tej konkretnej działce nadać kształt, jaki
wynika z obliczeń. Jednakże w terenie nie zawsze jest to
możliwe. Zbadajmy więc, na jakie straty narażamy rol
nika, jeżeli jego działce nadamy kształt odbiegający od
optymalnego. W tablicy 8 przeprowadziliśmy takie oblicze
nia.
Przyjmujemy kolejno określone stosunki głębokości do
szerokości działki o powierzchni 14,97. Wyliczamy odpo
wiadające tym stosunkom głębokości i szerokości, a na
stępnie korzystając z wzoru na wysokość kosztów eksploa
tacyjnych liczymy koszty na 1 ha, a mnożąc przez ilość
hektarów, otrzymujemy całkowite, roczne koszty eksploa
tacyjne dla całej działki.
Celowo przyjęliśmy rozpiętość skali wydłużenia działki
od 0,2 do 10, gdyż w tym przedziale według instrukcji mo
żemy formować działki. Widzimy więc, że w stosunku do
najniższych kosztów przy optymalnym kształcie wzrastają
one ponad 1000∕o przy stosunku 1 : 10, dopuszczalnym przez
instrukcję. A przecież kwota 5010 złotych jest wielkością
niebagatelną. Obliczenia te dowodzą, że należy bardziej do
ceniać przy scaleniach wpływ kształtu na wyniki gospo
darowania.

(3)
Obliczymy minimum tej funkcji względem l:
1

Ponieważ K' = 0, więc

(1)

Mamy więc wyliczona, głębokość działki, przy której kosz
ty uprawy są najmniejsze.
Jak zaznaczono wyżej w przypadku pola Pn, które skła
da się z dwu roślin a i b„ przyjęliśmy, że jakoby rosła na
nim tylko roślina a. Możemy tak postąpić, gdy jest duża
różnica powierzchni tych roślin na korzyść a.
Teraz należałoby zastanowić się, jak wydzielić pole b.
Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby tu wy
liczenie l∏,in dla danej rośliny i wyznaczenie pola (jak na
rysunku 2).
Zatem pole b ma kształt najlepszy. Wydaje się, że nie
spowoduje to większych kosztów na polu a, gdyż jego ob
wód pozostanie bez zmian.
To bardziej ogólne rozwiązanie problemu kształtu dział
ki proponujemy przyjmować do urządzeń gospodarstw in
dywidualnych.
Należy jednak przestrzegać następujących zasad:
1) w przypadku gdy pole siewne z rośliną najintensyw
niejszą przewyższa obszarowo pozostałe, lub jest od nich
niewiele mniejsze, ustalamy kształt (konkretnie głębokość
działki), kierując się właśnie tym polem;
2) małe pole siewne znacznie odbiegające powierzchnią
od pozostałych, należy łączyć do obliczeń z innymi więk
szymi. Po ustaleniu głębokości działki należy wyznaczyć
je oddzielnie, stosując wzór (2).

I
»

i
3

ΪΓΖ-

ałki

100
100

4. Przykładowe wyliczenie kształtu działki o różnych po
wierzchniowo polach siewnych

ha

W celu ustalenia optymalnego kształtu działki złożonej
z różnej wielkości pól siewnych, przyjęliśmy określoną

aby
ɪajpoagą

5. Wnioski

1. Metoda pozwala określić optymalne kształty działek
ze względu na koszty uprawy oraz daje możliwość oceny
kształtów działek w przypadku odstępstwa od kształtu op
tymalnego.
2. W przypadku równych pól siewnych, składających się
na działkę, lepiej jest określać kształt pola i działki, opie
rając się na wymaganiach rośliny najintensywniejszej. Daje

Tablira 7. Wielkość i kształt działki o powierzchni 14,97 ha złożonej z pól siewnych o różnych wielkościach
I

PoIc
płodo Nr pola
zmiano siewnego
we
I

Burak
cukrowy
Ziemniaki
Pszenica
jara
Koniczyna
Rzepak
Kukurydza
silosowa
Pszenica
ozima

1

2
II

3

III
IV

4
5
6

V

7

Roślina

I

Wielkość
i wymiary’
działki

)
e = 1/6 =· 0,6

Koszt
ʌi
w zł

Koszt
V»
w zł

1,20
1,80

150,0
108,0

725,0
557,0

33,0
18,0

2,99
3,05
2,50

56,8
37,5
83,0

352,3
212,5
457,0

5,3
10,5
12,0

(0,48)

(42,0)

(293,0)

(26,2)

2,95

68,0

397,1

5,3

14,97

—

-

-

Powierzch
nia P¡
w ha

Wymiary pola dla kukurydzy:

Wyliczona
długość
działki /
w lun

Koszt
Ji
w zł

Wyliczone
szerokości
pól 6j
w hin

0,40
0,60

0,99
1,01
0,99

•

Rys. 3. Schemat działki 0 powierzchni
14,97 ha, na którą składa się 5 pól płodoZmianowych i 7 pól siewnych, 1, 2, 3 — pola
siewne; I, II, III pola płodozmianowe

0,98

4,97

3,01

I = ∣/ - J ~p7 = /2,6673 = 1,63 hm; 6 = 0,29 hm

Tablica 8. Wyaokoic kosztów CkBploalacyjnycli działki 0 powierzchni 14,97 ha przy różnych kształtach
Stosunek głębokości do szerokości działki (1/b)

Wyszczególnienie

b
K na ha w zl
K na całą działkę w zł
Przyrosty’ kosztów

0.2

0.4

0,6

9,8

1

2

3

4

5

1,73
8,65
334
5010
675

2,45
6,12
295
4425
90

3,01
4,98
289
4335
0

3,47
4,32
291
4365
30

3,87
3,87
298
4-170
135

5,48
2,73
342
5130
796

6,71
2,23
386
5790
1455

7,76
1,93
428
6420
2085

8,65
1,73
464
6960
2625

I «
9,47
1,58
499
748.5
3150

7

10,25
1,46
533
7995
3660

8

10,93
1,37
563
8445
4110

9

11,60
149
593
8895
4560

10

12,27
1,22
623
9345
5010
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to lepsze rezultaty aniżeli liczenie kształtu dla całego płodozmianu.
Posługujemy się tu wzorem na optymalną długość:
1=

i wysokość kosztów uprawowych:

3. Przy określaniu kształtu działki o polach siewnych
różnopowierzchniowych o stałej strukturze zasiewów wy
znaczamy optymalny kształt działki z wzoru:
η

4. Metoda pozwala ocenić w formie pieniężnej każdy
kształt działki. Daje to możliwość stosowania jej do oceny
rozwiązań projektowych, jak . też do badania efektywności
scaleń.
5. Należy stwierdzić, że kształt działki ustalony przez
instrukcję .scaleniową jest mało precyzyjny, gdyż — jak
wykazują badania — nie uwzględniono zależności między
kształtem a wielkością działki i jej przeznaczeniem.
W pracy (6) wykazano, jak zmieniają się optymalne kształ
ty wraz z wielkością działki. W pracy niniejszej w tabli
cy 8 wyliczono z kolei dla konkretnej działki zmienność
kosztów przy różnym kształcie.
Badania te dowodzą, że w dopuszczalnych instrukcją nor
mach koszty mogą wzrastać o 100% (rząd 5010 zł rocznie).

n
LITERATURA

Σ

xi~l· Σ Piji

i=l

¡=1

oraz wysokość dodatkowych kosztów uprawy na ha:
η

η

η

n
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uprawianych w gospodarstwie oraz ich udział w struktu
rze.
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Regulacja kompensatora w niwelatorze Ni-Dl
Wszelkiego rodzaju mechanizmy występujące w instru
mentach geodezyjnych wymagają okresowej kontroli pra
widłowości działania oraz ewentualnej regulacji. Takiej
regulacji wymaga również kompensator wahadłowy niweIatora Ni-Dl, firmy MOM (Węgry), ustawiający automa
tycznie oś celową w poziomie. Właśnie w niniejszym arty
kule Chcialbym opisać, na podstawie własnych doświadczeń,
sposób pozwalający skontrolować działanie oraz skorygo
wać wszelkie nieprawidłowości w działaniu kompensatora.

cylindrycznej obudowie. Określenie granicznego wychyle
nia należy wykonać w dwóch płaszczyznach wzajemnie
prostopadłych:
a) w płaszczyźnie kierunku pomiaru (podłużnej),
b) w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku pomiaru
(poprzecznej).
Do tego celu wykorzystałem precyzyjny teodolit T2,
produkcji radzieckiej, posiadający uchwyt łączący dźwi

1. Budowa kompensatora

Instrument ten posiada kompensator typu wahadłowe
go, a więc ustawienie osi celowej w poziomie odbywa się
pod wpływem działania siły ciężkości.
Zasadniczymi częściami kompensatora (rys. 1) są: zwier
ciadło (1), złączone na stałe z ramieniem wahadła (4),
wspornik (3), blaszka sprężynująca (2) oraz przesuwane
obciążniki — pionowy (5) i poziomy (6).
Prawidłowo ustawiony kompensator powinien spełniać
następujący warunek: środek ciężkości wahadła powinien
leżeć na pionowej osi instrumentu (przy spoziomowanym
niwelatorze). Niespełnienie tego warunku wpływa nieko
rzystnie na pracę urządzenia kompensacyjnego, gdyż za
sięg wahań jest ograniczony (według metryki 10') i dzia
łanie jego jest dostosowane do przewagi libelli pudełkowej.
Wskutek używania niwelatora w czasie pomiaru, jak i przy
przenoszeniu (brak urządzenia aretującego), kompensator
z czasem rozregulowuje się i wymaga odpowiedniej ko
rekty, polegającej na odpowiednim przesunięciu obciążni
ków (kierunki przesuwu zaznaczono strzałkami na rys. 1)
do takiego położenia, aby wahadło spełniło podany po
przednio warunek.
2. Sposób regulacji

Proponowany sposób regulacji jest oparty na wynikach
z wyznaczenia granicznego wychylenia osi pionowej, przy
którym to wychyleniu kompensator zatrzymuje się przy
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Rys. 2

gary lunety z nagwintowanym (gwint 16 X 0,75) otworem,
którego oś leży w osi pionowej teodolitu (rys. 2). Przez
sprzężenie śrubą redukcyjną (gwint 16 X 0,75 na gwint
16 X 2), otrzymałem trwałe połączenie badanego niwelato-

ażdy
ceny
lośei

ra Ni-Dl z teodolitem T2 (rys. 3). Właśnie takie połącze
nie pozwala na wykonanie przez lunetę teodolitu odczytów
zasięgu wychyleń kompensatora.

>rzez
jak
ędzy
ztałabliność

4) wychylenie zestawu w przeciwnym kierunku, aż do
ponownego zablokowania i wykonania odczytu o., (przy
KL);
5) wykonanie odczytów o'1 i o'2 (przy KP) tak, jak w
punktach 3) i 4).
Wszystkie te czynności dotyczyły wyznaczenia maksy
malnego wychylenia w kierunku pomiaru (podłużnym),
a wyniki zostały zestawione w tablicy 1 (I określenie).
Tablica 1
Oj-O

Odczyty
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5
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irten-
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:egląd
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Rys. 3

Rys. 4

3. Przebieg badania

-DI
hyle!tnnie

z IIokresIenia

norlie).

Przed przystąpieniem do badania zasięgu wychyleń kom
pensatora, starannie Zrektyfikowalem libellę pudełkową. Na
stępnie przykręciłem niwelator ze zdjętym korpusem ochra
niającym mechanizm wewnętrzny do teodolitu i spoziomo
wałem oba instrumenty (rys. 4). W odległości „d” od nich
zawiesiłem metalowy liniał z podziałem milimetrowym, na
którego pionową krawędź wycelowałem pionowe nitki
(kreski) obu instrumentów. Oprócz tego śrubą ustawczą
S1 ustawiłem na kierunku stanowiśko-cel (rys. 5a).
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Odległość
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Przy prawidłowym ustawieniu kompensatora interwały
o1 — o i o — O2 (o'1 — o i o — o'2) powinny być w przybli
żeniu równe. W przypadku pomiarów dokonanych dla ba
danego niwelatora należało skorygować wahadło przez nie
wielkie przesunięcie obciążników poziomych w kierunku
„a" (rys. 1). Przed każdorazowym ich przesunięciem należy
zwolnić śrubkę A (rys. 1), przesunąć je w odpowiednim
kierunku, a następnie śrubkę tę ponownie przykręcić. Prze
suwać należy oba obciążniki (znajdujące się symetrycznie
z dwóch stron lunety), w tym samym kierunku i o tę sa
mą mniej więcej wartość. Po przesunięciu powtórzono
pomiary (punkty 1, 2, 3, 4 i 5) celem skontrolowania po
prawności korekty, wyniki (II określenie — tablica 1)
wskazują na potrzebę następnego przesunięcia obciążników
w tym samym kierunku. Ponowny pomiar (wyniki —
tabl. 1 — III określenie) wykazał prawidłowość ustawie
nia kompensatora w płaszczyźnie kierunku pomiaru. Każ
de z określeń wykonano w trzech seriach, natomiast do
tablicy 1 wpisano średnie wartości odczytów.

; T2,
Jzwi-

orem,
Przez
*wint
;lato-

Po tych czynnościach wstępnych przystąpiłem do prac
pomiarowych, których kolejność oraz przebieg przedstawia
się następująco:
1) wyznaczenie położenia osi obrotu lunety teodolitu
względem zera liniału; wykonanie odczytu „o” lunetą teo
dolitu ustawioną do poziomu (według odczytów kola pio
nowego) na podziałce milimetrowej liniału;
2) wychylenie zestawu teodolit + niwelator śrubą s,
z położenia pionowego, aż do zatrzymania kompensatora;
uwidoczni się to w lunecie niwelatora, gdzie odczyt — do
tąd stały — zacznie się zmieniać;
3) Wykonanie na liniale teodolitem odczytu O1 (przy
KL) położenia maksymalnego wychylenia, przy którym ule
ga zablokowaniu (rys. 6);

Przebieg prac pomiarowych celem wyznaczenia niepra
widłowości działania kompensatora w płaszczyźnie pro
stopadłej do kierunku pomiaru przedstawia się następująco:
,1) ustawienie zestawu teodolit + niwelator tak, aby
osie celowe były wzajemnie prostopadłe oraz spoziomowa
nie go (rys. 5b);
2) wycelowanie lunetą teodolitu na zawieszony w punk
cie B liniał oraz wprowadzenie na oś celową niwelatora
drugiego liniału (będzie to w punkcie Λ);

471

3) wyznaczenie położenia osi obrotu lunety teodolitu na
podziale liniału w punkcie B (odczyt o);
4) wychylenie zestawu śrubą S1 z położenia pionowego,
aż do zatrzymania kompensatora; uwidoczniło się to zejś
ciem poziomej nitki niwelatora z pierwotnego odczytu na
liniale umieszczonym w punkcie A (rys. 5b);
5) wykonanie odczytów O1 i O2 lunetą teodolitu na liniale
(w punkcie B) przy dwóch krańcowych wychyleniach kom
pensatora w płaszczyźnie pionowej S1—B;
6) obrócenie teodolitu o 180°, przerzucenie lunety jego
przez zenit, skierowanie jej na liniał zawieszony w punk
cie B, a następnie skierowanie niwelatora na liniał za
wieszony w punkcie A;
7) powtórzenie czynności podanych w punktach 3), 4)
i 5), umożliwających uzyskanie odczytów o'1 i o'2 (przy
kole prawym).
Wyniki z pomiarów podaje tablica 2.
Tablica 2
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Odczyt niwelatora:
= 121

Odległość

sunięcia „c” lub „d” oraz strona, w którą należy przesu
nąć obciążnik, wynika z danych otrzymanych z pomiarów.
Po wszystkich czynnościach korekcyjnych należy wykonać
jeszcze jeden cykl pomiarowy (w obu płaszczyznach) ce
lem upewnienia się o prawidłowości działania kompensa
tora, to jest spełnienia warunku podanego w rozdziale 1.
4. Wnioski
Podany w niniejszym artykule prosty sposób korekcji
kompensatora niwelatora Ni-Dl pozwala na przeprowa
dzenie regulacji w warunkach dostępnych dla każdego
większego przedsiębiorstwa mającego odpowiedni warsztat
instrumentalny. Do regulacji nie potrzeba stosować żad
nych specjalnych urządzeń, ani instrumentów. Zastosowany
tutaj teodolit T-2 może być zastąpiony innym teodolitem
posiadającym uchwyt łączący dźwigary lunety, na przy
kład TB-1. Można też użyć teodolitu, do którego, po do
robieniu odpowiedniego uchwytu, będzie można przykręcić
niwelator tak, aby osie obu instrumentów leżały na jed
nej prostej.
Sposób regulacji kompensatora w niwelatorze Ni-Dl mo
że być z powodzeniem zastosowany do badania kompen
satorów w innych niwelatorach, a w przypadku niepra
widłowości działania do ich korekcji. Połączywszy niwela
tor z teodolitem, można przy okazji badania działania
kompensatora również zmierzyć maksymalny zasięg kąto
wy działania kompensatora.

d- 16.50
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Wyniki podane w tablicy 2 (∕o1 + o'1∕ : 2 — o = o2 +
+ o27:2) świadczą o prawidłowości działania kompensa
tora w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku pomiaru i nie
wymagają korekty. W przypadku nierównego wychylenia
korektę przeprowadzić należy przez przesunięcie pionowego
obciążnika po zwolnieniu śrubki B (rys. 1). Kierunek prze

1. Geodezja i Kartografia 1/68 — Moskwa
2. F. Deumlich — Instrumentenkunde der Vermessungstech
nik. Berlin 1967
3. E. Rogowska — Badanie dokładności niwelatora Ni-Dl
firmy MOM. WSR, Kraków 1968 (praca dyplomowa)
4. J. Szymofiski — Instrumentoznawstwo. Część 1, 2 i 3. War
szawa 1956

BRONISŁAW SOBIERAJSKI
Olsztyn

Kilka uwag o instrukcji D-Il. Znaki umowne i zasady
opisywania map inżynieryjno - gospodarczych
Końcowym etapem powstawania map (pierworysów) jest
wykreślenie ich tuszem na papierze kreślarskim. Cechami,
które charakteryzują dobrą jakość mapy, poza sprawami
technicznymi takimi jak dokładność, kartometryczność itp.,
musi być prawidłowe wykreślenie rysunku mapy, prawid
łowy opis, estetyczny wyg1 ad oraz przejrzystość rysunku.
Zasady kreślenia i opisywania map inżynieryjno-gospodarczych dla skal: 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000
oraz znaki umowne podaje Instrukcja D-Π, opracowana
przez Biuro Techniki Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii w latach 1958—1962, a następnie wznawiana, doraź
nie poprawiana i uzupełniana. W najbliższych latach prze
widziano jej nowelizację. W ostatnim okresie w miastach
naszych zaszły duże zmiany. Powstały nowe, nie spotykane
dotychczas, budowle i urządzenia inżynieryjne. Ta nowa
sytuacja musi mieć odzwierciedlenie na Wielkoskalowych
mapach miast.
Nowa instrukcja, poza wprowadzeniem większej liczby
znaków musi wyeliminować błędy znajdujące się w po
przednich wydaniach. Można wrskazać cały szereg nieuda
nych lub niezrozumiałych znaków, które trzeba zmienić,
uprościć lub jaśniej przedstawić.
Prace kreślarskie są stosunkowo żmudne i czasochłonne.
Uproszczenie niektórych znaków zmniejszy czas kreślenia,
nie obniżając jednocześnie przejrzystości i czytelności ma
py. Dla przykładu: pozycja 26 — ogrodzenie trwałe; z po
wodzeniem można przyjąć dla wszystkich skal takie same
jak dla skali 1:5000; dalej: znaki z różnego rodzaju skar-
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parni — kreski poprzeczne — kreślić w większych odstę
pach, na przykład 0,5 cm.
Niepotrzebne jest zróżnicowanie niektórych znaków dla
map o różnych skalach. Czym wytłumaczyć, że granica
użytków dla map 1 :500 jest inna jak dla map 1 :1000,
albo znaki-symbole używane do określania małych szcze
gółów terenowych, nie dające się wykreślić w skali, są zu
pełnie niepotrzebnie różnej wielkości.
Następnym ważnym zagadnieniem jest zwiększenie ilości
informacji podanych na mapach. Jak już powiedziano, mia
sta nasze szybko się rozwijają. Opracowano nowe technolo
gie materiałów Ijudowlanych, z których budowane są nowe
obiekty. Wszystko to powinno być oznaczone na mapach,
a więc poza ilością kondygnacji i numerem także rodzaj
budynku (mieszkalny, biurowiec, szpital, kino itp.) oraz
materiał, z jakiego jest zbudowany (cegła, płyty betono
we itp.).
W części: przewody i urządzenia inżynieryjno-techniczne
podane są między innymi wpusty, włazy kanałowe, wodo
ciągowe, skrzynki sieci elektrycznych, czyli same urządze
nia naziemne. Obok tych znaków można podać także zna
ki urządzeń podziemnych pomimo tego, że znajdują się one
w instrukcjach resortowych.
Znaki umieszczone pod pozycją 86—88 — przewody na
powietrzne, powinny wskazywać kierunek przepływu prą
du, to jest od elektrowni do transformatora, czy od trans
formatora do punktu odbioru, a nie kierunki od słupa w
obie strony. Mapa zyska jedną informację więcej.

Niezbyt przejrzyście podane są ulice i drogi (pozycje
89—94), szczególnie drogi w nasypie oraz w wykopie. Drogi
urządzone muszą posiadać z obudwu stron rowy. Przy
zdejmowaniu wykonuje się pomiar dwu górnych krawędzi
oraz dołu rowu. Na mapie rowy przy drogach lepiej jest
oznaczać jako dwie schodzące się skarpy. Pod pozycją
157—159 znajdują się mosty stalowe, drewniane, betonowe,
natomiast rysunek przedstawiający most wraz z przyczół
kiem i przebiegającą po nim ulicą nie wyszczególnia już
materiału, z jakiego obiekt jest zbudowany.
Mapy Wielkoskalowe powinny być czytelne i przejrzy
ste. Szczegóły terenowe muszą być przedstawione w sposób
jednoznaczny. Treść mapy w tych skalach musi być pełna,
całkowicie informująca o danym terenie. Warunki te będą
między innymi wówczas spełnione, gdy powstanie precy

EDWARD KUJAWSKI
Warszawa

zyjna instrukcja, podająca zasady kreślenia tych map. Do
tychczasowa — posiada szereg braków i nieścisłości a po
nieważ będzie nowelizowana (patrz wstęp do poprzednich
wydań), przy opracowywaniu nowego projektu wskazane
jest zwrócenie uwagi na takie zagadnienia, jak: uproszcze
nie rysunku niektórych znaków, wyeliminowanie błędów
oraz zwiększenie ilości znaków, związane z powstawaniem
nowych, nie znanych dotychczas szczegółów sytuacyjnych.
Podano tu niektóre tylko nasuwające się uwagi doty
czące Instrukcji D-II, dotychczas jakoś najmniej zauwa
żanej, a jest ona na pewno nie mniej ważna od innych.
Mapa jest ostatecznym efektem ciężkiej pracy geodety
i jej wygląd, a nie tylko sprawy techniczne, decyduje
o jej wartości.

Propozycja nowej jednostki kątowej
oraz możliwość wykorzystania jej do opisu kręgów podziałowych
przyrządów geodezyjnych

Wprowadzenie w Polsce międzynarodowego układu jed
nostek SI, mimo dopuszczenia do dalszego użytkowania
niektórych powszechnie używanych miar, upoważnia — jak
się wydaje — do zastanowienia się nad możliwością zmia
ny jednostek podziału kąta, stosowanych w przyrządach
geodezyjnych. Uznanie podziału radialnego za obowiązu
jący dla określenia wielkości kątów płaskich oraz wpro
wadzenie tego podziału do programów szkół jako obowią
zującego, spowoduje w niedalekiej przyszłości, że jednostki
tego podziału staną się popularne i nie będą stwarzały
trudności przy operowaniu nimi. Należy też przypuszczać,
że stosowane powszechnie podziały koła na 360° lub na
4006 — jak na przykład w licznych przyrządach geodezyj
nych — będą stanowić jedynie miary pomocnicze, używa
ne przez nieliczną grupę ludzi przeprowadzających pomia
ry wielkości kątów. Stosowanie jednak takich jednostek, nie
będących w powszechnym użyciu, wymagać będzie koniecz
ności przeliczenia tych jednostek na układ jednostek obo
wiązujących i odwrotnie. Przeliczanie takie nie stanowi —
jak wiadomo — problemu, wydaje się jednak, że przez
wprowadzenie nowego systemu podziału zadanie to można
znacznie uprościć. Jednostki nowego podziału powinny też
uwzględniać możliwość łatwej interpretacji wielkości okre
ślonego kąta, bez specjalnej wprawy w ich używaniu.
Mając powyższe na uwadze proponuje się, aby zastoso
wać podział, w którym kąt pełny posiadałby dwie jednost
ki zwane piradami i symbolizowane mianem [11 Rad].
Określenie to stanowi zatem propozycję używania obowią
zującej jednostki radiana, zwiększonej Π razy.
Przyjęcie takiej jednostki oznaczałoby więc, że kąt rów
ny jednemu piradowi odpowiadałby wartości kąta pólpełnego. Wartość dowolnego kąta płaskiego będzie stanowić
wielokrotność pirada oraz jego części dziesiętnych, setnych,
tysięcznych itd.
Sformułowane wyżej określenie nowej jednostki podzia
łu kątowego wydaje się być szczególnie przydatne do opisu

kręgów podziałowych instrumentów kątomierczych. Za przy
datnością tą przemawia przede wszystkim bezpośredni
związek tej jednostki z ¡podziałem radialnym, a także usu
nięcie niewymierności (liczby 77) z ilości jednostek zawar
tych w kącie pełnym. Wprowadzenie tego podziału nie spo
woduje także trudności w wyznaczaniu wartości natural
nych funkcji trygonometrycznych lub ich Iogarytmow. Łat
wo przecież zauważyć, że podział ten ma bardzo prosty
związek funkcyjny z podziałem gradowym. Jest bowiem tak,
że 1 77 Rad = 200S, skąd mnożąc wartości uzyskanych piradów przez 200 otrzymujemy bezpośrednio możliwość ko
rzystania z tablic potrzebnych wartości funkcji trygono
metrycznych dla podziału gradowego, które to — jak
wiadomo — są łatwe do nabycia. W przypadku korzysta
nia w praktyce z proponowanego podziału, przy dużej
ilości kątów, logiczne jest dopisanie w tablicach dla po
działu gradowego, kolumny argumentów według nowego
podziału. Czynność taka pozwoli na natychmiastowe wy
szukiwanie potrzebnej wartości.
Przytoczone rozważanie dotyczące wykorzystania tablic
dla podziału gradowego, wiąże się także z wykorzystaniem
tego podziału przy przerobieniu kręgów podziałowych przy
rządów kątomierczych. Wystarczy w istniejących maszy
nach wykonujących taki -podział zmienić jedynie numery
kresek (na przykład 10 na 0,05, 50 na 0,25, 100 na 0,50 itd.).
Nie bez znaczenia dla przydatności tego podziału pozostaje fakt wspomnianego na wstępie nakazu wprowadzenia
do programów szkół układu SI. Przyszli absolwenci szkół,
nauczeni na przykład przy rysowaniu wykresów funkcji
trygonometrycznych, odkładania na osi kątów wartości
Vs 77, 1A 77, 2∕s 77 ... itd., będą posiadać dużą łatwość
w „wyczuwaniu” wielkości określonego kąta w proponowa
nym systemie piradów, natomiast prowadzenie wszelkich
rachunków w systemie dziesiętnym (co zresztą stało się
powodem wypierania podziału stopniowego przez grado
wy) stanowi zaletę niezaprzeczalną.
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Podwójny jubileusz profesora Mikołaja Modrynskiego

W dniu 15 kwietnia 1971 roku, w Moskiewskim Instytu
cie Inżynierów Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii od
była się uroczystość poświęcona 70-letniej rocznicy i 40Ietniej rocznicy działalności naukowej i dydaktycznej pro
fesora Katedry Geodezji Mikołaja Modryńskiego.
Profesor Modryński urodził się 17 marca 1901 roku na
Lubelszczyznie w osadzie Horodło, w powiecie hrubieszow
skim. W latach 1910—1915 uczęszczał do gimnazjum w
Chełmie Lubelskim.
Wskutek działań wojennych w I wojnie światowej z całą
swoją rodziną był ewakuowany w głąb Rosji, gdzie w mie
ście Penza kontynuował naukę w gimnazjum; ukończył je
pomyślnie w roku 1918. W latach 1917—1923 odbywał służ
bę w Armii Czerwonej.
Po demobilizacji wstąpił do Instytutu Mierniczego w Mo
skwie, który ukończył w 1928 roku. W latach 1926—1929
pracował jako inźynier-geodeta w Biurze Geodezyjnym Mo
skiewskiego Oddziału Rolnego.
W styczniu 1929 roku został powołany na stanowisko
asystenta przy Katedrze Geodezji Wyższej Szkoły Rolniczej
w Samarze (obecny Kujbyszew), skąd w 1931 roku prze
szedł do Moskiewskiego Instytutu Hydrometeorologicznego
(uczelnia), również w charakterze asystenta.
Po powołaniu w 1928 roku na docenta przy Katedrze Geo
dezji pracował w tej uczelni do 1942 roku. Następnie zo
stał przeniesiony do Moskiewskiego Instytutu Inżynierów
Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii na stanowisko do
centa przy Katedrze Geodezji. Profesorem został mianowa
ny w 1963 roku.
Na dorobek naukowy profesora Mikołaja Modryńskiego
składa się 10 książek, około 60 artykułów z dziedziny geo
dezji (w tym 6 w języku polskim i 2 w języsku czeskim),
około 100 recenzji oraz około 1200 referatów.
Z dorobku tego najważniejszymi pracami ogłoszonymi
drukiem są książki:
1. Nomogramy dla geodeziczeskich Wyczislenij (1937 r.)
2. Geodezja — podręcznik (wydanie I — 1954 r., wyda
nie II — 1960 r., wydanie III — 1971 r.)
3. Primienienie krakowianów w geodeziczeskich wyczisleniach (1959 r.)
artykuły:
1. Ziemlomiernoje obrazowanie w Polsze (czasopismo
ZemIeustroitiel — 1929 r., nr 11—12)
2. O geodeziczeskich słowariach (o słowniku 5-języcznym, wydanym przez SGP). Trudy MIIGAiK, zeszyt
27, z 1957 roku
3. Wyższyje geodeziczeskije obrazowanie w Polskoj Narodnoj Respublikie (Geodezja i aerofotosiemka —
1958 r., nr 6)
4. Geodezja w Polskoj Narodnoj Respublikie (Geodezja
i Kartografia — 1959 r., nr 6)
5. DiejatieInost polskoj geodeziczeskoj gosudarstwiennoj
służby w 1945—1950 godu (Geodezja i Kartografia —
1961 r., nr 6)
6. O prepodawani geodezji na niegeodeziczeskich fakultietach wyższych Uczebnych zawiedienij Polskoj Narodnoj Respubliki (Geodezja i aerofotosiemka —
1962 r., nr 6)
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7. Polskaja geodezja i kartografia za 25 Iiet suszczeStwowania Narodnoj Polszy (Geodezja i Kartografia
— 1969 r., nr 7)
8. Obszczestwiennaja diejatielnost polskich geodezistow
(Geodezja i Kartografia — 1971 r., nr 5).
Profesor Modryński opublikował również szereg artyku
łów w Przeglądzie Geodezyjnym. Ukazały się one w ze
szytach: 5, 10 i Π z 1956 roku, zeszytach 9 i 10 z 1958 ro
ku, w zeszycie nr 11 z 1967 roku oraz w zeszycie nr 1
z 1968 roku.
Ostatnio Profesor zajmuje się tematyką zdjęć WielkoskaIowych.
Prof. Modryński był członkiem Komisji Głównego Urzę
du Geodezji i Kartografii ZSRR do opracowań podstawo
wych założeń dla map w skalach 1 : 500—1 : 5000 (w 1970 r.).
Od 1954 roku regularnie referuje w czasopiśmie ,,Referatiwnyj Żurnał” — Dział Geodezji, artykuły z dziedziny
geodezji ogłaszane w piśmiennictwie polskim, czechosło
wackim i jugosłowiańskim.
W latach 1958—1968 Profesor Modryński tłumaczył na
język rosyjski treść poszczególnych zeszytów Przeglądu
Geodezyjnego.
Oprócz zajęć w szkolnictwie wyższym prof. Modryński
pełnił funkcję członka Rady Naukowo-Technicznej Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii ZSRR, Rady NaukoVzo-Medycznej Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Śred
niego Specjalnego ZSRR oraz Rady Głównej do spraw geo
dezji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Średniego Spe
cjalnego ZSRR.
Od 1958 r. prof. Modryński jest członkiem-korespondentem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
W latach 1958, 1959, 1962 i 1967 prof. Modryński prze
bywał w Polsce jako gość Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
Za swoje zasługi Jubilat otrzymał:
— Order Czerwonego Sztandaru Pracy.
— liczne medale ZSRR,
— odznaki honorowe NaczeJnej Organizacji Technicznej
(srebrną w 1958 roku i złotą w 1962 roku),
— odznakę honorową Wyższej Szkoły Rolniczej w Ol
sztynie (1967 r.),
— złotą odznakę ,,Odlicznik geodezji i kartografii” Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii ZSRR.

Prof. Mikołaj Modryński utrzymuje żywe kontakty nau
kowe i koleżeńskie z polskimi’ pracownikami nauki.
Jako człowiek i jako uczony zdobył wielkie uznanie za
równo radzieckich i polskich, jak i innych przedstawicieli
nauki.
Jan Wereszczynski
Politechnika Łódzka

W sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy

W związku z wypadkiem śmiertel
nym, jaki miał miejsce podczas wy
konywania inwentaryzacji urządzeń
nadziemnych bez zachowania niezbęd
nych wymogów bhp, Departament
Techniki MGK skierował do resorto
wych jednostek wykonawstwa geode
zyjnego pismo w tej sprawie (nr TPIX/4-2/71 z 11.VI.1971) — z poleceniem
zapoznania wszystkich jednostek wy
konawczych z okolicznościami wypad
ku oraz z poleceniem zachowania w
pełni zasad bhp przy pracach tego
rodzaju.
Należy przyjąć za zasadę, że przy
stąpienie przez zespół, czy poszczegól
nych pracowników do prac inwentary
zacyjnych może nastąpić tylko w
przypadku spełnienia wszelkich wy
mogów zapewniających pełne bezpie
czeństwo przeprowadzanych pomiarów,
między innymi z uwzględnieniem
warunków omówionych w wymienio
nym piśmie MGK
Sprawa: bezpieczeństwa i higieny
pracy

Z IYCIA ORGANIZACJI
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— wyposażenie pracownika pracują
cego w zbliżeniu do urządzeń i prze
wodów energetycznych, w dielektrycz
ne rękawice i buty;
— wyposażenie pracownika pracują
cego na wysokości, w pas ochronny;
— fakt, że taśmy parciane, stosowa
ne przy pomiarach, które przy nawil
goceniu czynią je przewodnikiem elek
tryczności — mogą spowodować po
rażenie;
— kwalifikacje pracowników prowa
dzących pomiary w rejonach, gdzie
może wystąpić specyfika danego za
grożenia ;
— odpowiedni skład zespołu, który
by zapewnił sprawne, a jednocześnie
bezpieczne wykonanie zadania;
— konieczność kontrolowania przez
rzeczoznawców bhp warunków na sta
nowiskach pracy.

☆
Wypadek, jaki miał miejsce, powi
nien być ostrzeżeniem dla pracowni
ków jednostek projektowych, pracują
cych przy pomiarach inwentaryzacyj
nych i geodezyjnych uzbrojenia terenu
i powinien również skłonić do nie
ustannego doskonalenia metod bhp w
procesie nadzoru pracy, opanowaniu
zasad i przepisów zabezpieczających
oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt,
urządzenia, ubranie i inne środki
ochronne.
Obowiązek inicjowania, szkolenia,
wdrażania i zaopatrzenia w system
bhp należy do kierownictwa przedsię
biorstw, przy współpracy związków
zawodowych i organizacji NOT.

Resortowe biura projektów w licz
nych przypadkach wykonują inwenta
ryzację (pomiary) urządzeń komunal
nych i obiektów inżynierskich na te
renach miast i osiedli. Należy się li
czyć z tym, że przy tych pracach
mogą występować zjawiska grożące
zdrowiu lub życiu ludzkiemu, np.: po
rażenie, śmiertelne porażenie prądem
elektrycznym, upadek z większej wy
sokości itp.
Wypadek taki miał miejsce w jed
nym z biur projektów przy pomiarze
wiaduktu, gdzie na skutek porażenia
Wicedyrektor Departamentu
prądem i upadku poniósł śmierć na
(—) Mpr żnż. L. Masłowski
miejscu pracownik.
W związku z tym Ministerstwo Go
spodarki Komunalnej zwraca uwagę
na konieczność bezwzględnego prze
Wolne soboty w geodezji
strzegania przepisów w zakresie bez
pieczeństwa i higieny pracy, przede
wszystkim inwentaryzacyjnych i po
„Jest w Polsce wielki obiekt, gdzie
miarowych na wysokościach i w wa
już nie pracuje się w soboty. Ale choć
runkach możliwości zetknięcia się z
zmieniony rozkład czasu pracy daje
przewodami będącymi pod napięciem. znakomite wyniki — naśladowców nie
Wymaga to zapoznania wszystkich stety brak”.
pracowników jednostek, a przede
Oto myśl przewodnia artykułu Wiewszystkim kierowników pracowni, ze , sława Głowackiego pt. „Wolne sobo
społów oraz pracowników pomiaro ty”, zamieszczonego w tygodniku „Ży
wych z okolicznościami i konsekwen
cie Gospodarcze” z dnia 4 Iipca br.
cjami grożącymi w przypadku nieza
Ten wielki zakład, to plac budowy
chowania w sposób ścisły wymaga elektrowni w Kozienicach, gdzie pra
nych warunków bezpieczeństwa.
cują ludzie oddaleni o dziesiątki i set
Należy przy tym zwrócić szczególną ki kilometrów od swych rodzin. Pro
uwagę na:
blem pracy w oddaleniu od domu ro
— przestrzeganie przez rzeczoznaw
dzinnego występuje również w geodeców bhp i kierowników pracowni (ze I zji i moim zdaniem mógłby być w po
społów), że praca w pasie kolejowym
dobny sposób rozwiązany.
jest wzbroniona bez uzyskania zgody
Sześciogodzinny sobotni dzień pracy
władz kolejowych i bez ochrony ze jest tam przez załogę odpracowany po
społu pomiarowego przez pilota ostrze
półtorej godziny, w poniedziałki, wtor
gającego przed nadjeżdżającymi pocią
ki, środy i czwartki. Załoga kozienicgami;
kiej elektrowni uważa wolne soboty za
— poddawanie pracownika bada
tak ważne osiągnięcie i tak się przy
niom lekarskim na okoliczności pracy zwyczaiła do dwóch dni wolnych w
jego na wysokości;
tygodniu, że o powrocie do dawnego

trybu pracy nie mogłoby być już mo
wy.
W „geodezji” przeważająca ilość ze
społów pracuje w delegacji, zdała od
swego zakładu pracy i swych rodzin,
często o 100 i więcej kilometrów. Nie
jeden sobotni 6-godzinny dzień pracy
w naszym zawodzie w terenie jesτ
więc podobny do sobotniego dnia, jaki
panował na budowie kozienickiej wte
dy, kiedy jeszcze tam w soboty praco
wano.
Geodeci posiadają również swoje do
my, a w nich żony, dzieci, bliskich, ra
dości, troski i kłopoty, Oczywistą jest
więc rzeczą, że wydajność pracy w so
boty jest mniejsza niż w pozostałe dni
tygodnia. Nieraz bywa tak, że zanim
się pracę należycie zorganizuje — już
ją trzeba kończyć (dojście do stano
wiska pracy, przygotowanie narzędzi,
sprzętu, powrót, oczyszczenie narzędzi)
a dzień pracy w sobotę trwa tylko 6
godzin. Wydłużenie czasu pracy w po
zostałe dni tygodnia poza sobotą spo
woduje możność lepszego wykorzysta
nia 46-godzinnego tygodnia pracy.
Wyeliminuje się sobotnią stratę cza
su na rozpoczęcie i zakończenie robo
ty zarówno w stałym miejscu pracy
jak i w delegacji.
Zaoszczędzi się zbędnych kosztów
delegacji i noclegów.
Należy spodziewać się mniej zwol
nień, mniej nieobecności usprawiedli
wionych, mniej spóźnień z uwagi na
to, że pracownicy będą dysponowali
dwoma dniami wolnymi od pracy.
Wyeliminowane zostaną sobotnie ko
szty wyjazdów w teren kierownictwa i
nadzoru. Tym samym czas efektywny
na czynności związane z kontrolą zwię
kszy się w pozostałych dniach tygod
nia.
Zmaleje ilość nadgodzin.
Będzie lepsza sprawność samocho
dów (soboty można wykorzystać na na
prawy i remonty).
Całkowicie wolne soboty będą mogli
pracownicy przeznaczyć na pełen wy
poczynek i na załatwianie swoich pry
watnych często niezbędnych spraw.
Dla matek — mam na myśli perso
nel kameralny czy administracyjny,
dla którego przedłużenie czasu pracy
byłoby zbyt uciążliwe i trudne do
przyjęcia (na przykład oddanie i za
branie dzieci ze żłobka czy przedszko
la, przygotowanie posiłku dla pozosta
łej rodziny, poczynienie zakupów itp.)
— rozwiązaniem są półetaty, które w
geodezji mają dużo więcej plusów i
korzyści dla pracowników, aniżeli w
innych dziedzinach naszej gospodarki
(faktycznie matki mogłyby w geode
zji pracować w zależności od potrzeb,
stanu zdrowia, ponieważ miejsca pra
cy nie są zawsze w 100% wykorzysta
ne).
Wolne soboty należałoby traktować
jako I etap do przyszłościowego skró
conego tygodnia pracy. W chwili obe
cnej — jak wynika z prasy — gospo
darki naszej nie stać na wprowadze
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Co na to
*jednostki
nadrzędne?
Materiały z seminarium zostały prze
Niech artykuł ten spowoduje, by po kazane Sejmowej Komisji Rolnictwa i
przemyślanej i rzeczowej dyskusji za ! Przemysłu Spożywczego oraz Minister
i przeciw — soboty były dla geodezji
stwu Rolnictwa.
— dniem wolnym od pracy.
Wydaje się, że takie seminarium jest
właściwą formą współdziałania społe
Mgr inż. Alfons Zalewski cznego naszego środowiska zawodowe
Poznań
go z organami władzy państwowej oraz dobrym przykładem realizacji przez
- SGP uchwał VI Kongresu Techników
Polskich.
B. Zukowskf
Geodezyjnych Urządzeń Rolnych

nie skróconego tygodnia pracy we
wszystkich zawodach.
Podane rozwiązanie pozwoli zwięk
szyć dotychczasową wydajność, przy
nie zmniejszonych zarobkach pracow
niczych.
Ale co na to sami geodeci?

Seminarium Sekcji
na iemai ochrony gruntów rolnych i leśnych
W dniu 8 września 1971 roku Zarząd
Sekcji Geodezyjnych Urządzeń Rolnych
SGP zorganizował w Warszawie, w
Domu Technika NOT seminarium na
temat ochrony gruntów rolnych i leś
nych.
Na obrady — poza członkami Sekcji
Geodezyjnych Urządzeń Rolnych przy
byli między innymi: inż. Jerzy Maciak — podsekretarz stanu w Minister
stwie Rolnictwa wraz z zespołem pra
cowników
Departamentu
Urządzeń
Rolnych Ministerstwa Rolnictwa, dr
inż. F. Kamieniecki — przedstawiciel
Ministra
Leśnictwa
i
Przemysłu
Drzewnego, tow. T. Kucner z Wydzia
łu Rolnego KC PZPR, przedstawiciele
zainteresowanych placówek naukowych
oraz wojewódzkich i powiatowych biur
geodezji i urządzeń rolnych.
Obrady zagaił przewodniczący Sek
cji Geodezyjnych Urządzeń Rolnych,
kol. St. Trautsolt, który po powitaniu
przybyłych gości i członków Sekcji,
podkreślił wagę tematu seminarium,
a następnie poprosił kol. II. Dunaja o
prowadzenie zebrania.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał
kol. B. Żukowski, omawiając zagadnie
nie naświetlające przesłane uprzednio
członkom Sekcji materiały, w nastę
pującej kolejności:
1. Przesłanki społeczno-ekonomiczne
uzasadniające konieczność rygorystycz
nej ochrony gruntów rolnych i leś
nych. Polska na tle innych krajów.
2. Pojęcia i definicje związane z ochroną gruntów rolnych i leśnych. Za
gadnienia ochrony ilościowej i jakoś
ciowej.
3. Instrumenty działania w zakresie
ochrony gruntów rolnych i leśnych.
3.1. Zasadnicze:
— Tworzenie regionów intensywne
go rozwoju rolnictwa i gospodarki leś
nej.
— Ustalenie wysokich opłat za grun
ty rolne lub leśne wyłączane z produk
cji rolniczej lub leśnej.
— Rewizja normatywów powierzch
niowych.
3.2. Szczegółowe:
— Wytyczne rolnictwa i leśnictwa do
projektów planów przestrzennych (re
gionalnych, miejscowych) i projektów
wyznaczania terenów budowlanych na
obszarach wsi.
— Zezwolenia
na
przeznaczenie
gruntów rolnych i leśnych na cele nie
rolnicze i nieleśne.
— Programy wykorzystania gruntów
rolnych i leśnych w okresie czasu od
ich przeznaczenia na cele nierolnicze
i nieleśne do czasu faktycznego wy
łączenia ich z produkcji rolniczej i le
śnej.
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— Obowiązek zdejmowania wierzch
niej warstwy ziemi uprawnej z grun
tów rolnych klas I-IV wyłączanych z
produkcji rolniczej.
— Obowiązek rolniczego użytkowa
nia gruntów rolnych.
— Przeciwdziałanie erozji gleb.
4. Rekultywacja i zagospodarowanie
gruntów, które utraciły charakter grun
tów rolnych lub leśnych na skutek
działalności nierolniczej lub nieleśnej.

☆

O starych mapach
i narzędziach
Uprzejmie proszę redakcję o zamie
szczenie w Przeglądzie Geodezyjnym
niniejszego apelu do kolegów geode
tów.
Sprawa dotyczy starych map i sta
rych narzędzi mierniczych.

☆

Na wystawie zorganizowanej w Ra
domiu w dniu 7 18 czerwca 1971 roku
W toku ożywionej i szerokiej dysku
sji poruszono między innymi szereg z okazji narady technicznej na temat
„Problemy rozwoju geodezji miejskiej”
problemów, jak na przykład:
— zasady kształtowania regionów in można było podziwiać piękne stare
mapy. Niektóre z nich sięgały XVIII
tensywnego rozwoju rolnictwa,
— ocena jakości miejscowych pla wieku. Takich map na ogół w skład
nów zagospodarowania przestrzennego, nicach geodezyjnych już nie ma, gdyż
— wysokość opłat za nabycie i użyt są one przekazywane do archiwów
kowanie gruntów rolnych i leśnych na państwowych, ale i w składnicach geo
dezyjnych można znaleźć dużą liczbę
cele nierolnicze i nieleśne,
— powiązanie prac scaleniowych ze starych map, mających już dziś tylko
archiwalne znaczenie. 15 lat temu ja
zwalczaniem erozji,
ko pracownik Delegatury GUGiK w
— Inwentaryzowanie terenów erozyj
I Olsztynie spotkałem się z mapami to
nych,
— opłacalność prac rekultywacyj pograficznymi niemieckimi, na których
znajdowały się, wydrukowane w języ
nych,
— treść pojęć „rekultywacja” i „za ku niemieckim, nazwy stawów, jezior,
uroczysk i wiosek o brzmieniu pols
gospodarowanie”,
— wielkość powierzchni wymagają kim, na przykład: staw Szczotka (dziś
cej opracowania dokumentacji projek już nie istniejący), jezioro Lukiel (pię
towej dla celów rekultywacji gruntów, kniejsza nazwa niż obecna — jezioro
— rodzaj i charakter jednostek go Krzywe, a autentyczna, bo swym
spodarczych, przeprowadzających pra kształtem do luku podobne), itp.
ce rekultywacyjne,
Na tych samych mapach za czasów
— celowość przeznaczania gruntów
już hitlerowskich czyjaś „troskliwa rę
najsłabszych pod zabudowę zagrodową, ka” przekreślała czerwonym tuszem
— budowa zieleńców na obszarach nazwy o brzmieniu polskim i wpisy
wiejskich,
wała obok nazwy fonetycznie inne.
— uprawnienia organów rolnictwa
Jeżeli mapy te są jeszcze w posiada
prezydiów rad narodowych w zakresie niu Delegatury GUGiK w Olsztynie,
realizacji przepisów projektowanej u- należałoby je przekazać do archiwum
stawy o ochronie gruntów rolnych i le
wojewódzkiego w Olsztynie.
śnych,
Druga sprawa, to likwidacja zbędne
— potrzeby umieszczania słów „oraz
rekultywacji gruntów” w tytule pro go, przestarzałego, nienowoczesnego
jektowanej ustawy (pojęcie rekultywa sprzętu i instrumentów geodezyjnych,
jaki w sporych ilościach znajduje się
cji mieści się w pojęciu ochrony),
— kompleksowa eksploatacja złóż w posiadaniu przedsiębiorstw geode
zyjnych. Sprzęt ten nie nadający się
kopalin (na przykładzie kopalń od
do produkcji może ulec likwidacji.
krywkowych siarki),
Często zdarza się, że nawet bezpłatnie
— organizacja dokształca'nia kadr.
nie chcą go przyjąć do szkoły.
Niepowetowaną szkodą będzie, gdy
☆
zostanie on oddany na złom. Można by
było dla tych i innych celów stworzyć
Na zakończenie obrad głos zabrał wi
muzeum geodezji — miejsca nie
ceminister J. Maciak, dziękując za zor małe
będzie potrzeba dużo.
ganizowanie seminarium na temat ochrony gruntów i przeprowadzenie na
Mecenasi tego przedsięwzięcia zyska
seminarium ciekawej, zaangażowanej ją na pewno u obecnego jak i przy
wymiany poglądów; zapewniając, że szłego pokolenia geodetów szacunek i
wszystkie wypowiedzi zostaną szcze
uznanie za to, że w teraźniejszych cza
gółowo przeanalizowane i wykorzysta
sach myśl nasza wybiegła w przysz
łość.
ne przy opracowywaniu tekstu projek
towanej ustawy i odpowiednich prze
Mgr inż. Alfons Zalewski
pisów wykonawczych.
Poznań
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Rozwiqzanie zadania nr 96
Rozwiązanie zadania nr 96 nadesła
ło 19 osób. Jeśli wziąć pod uwagę, że
wypadło to w okresie urlopowym, w
dodatku w czasie wielkich upałów „la
ta stulecia”, a ponadto wcale nie by
ło łatwe, liczba ta nie jest znów tak
mała.
Trudność zresztą nie miała charak
teru matematycznego. Po prostu trze
ba było mieć wyobraźnię, aby uzmy
słowić sobie w sposób prawidłowy wa
runki zadania.
Prawidłowa odpowiedź jest następu
jąca:
EF = 0,268 nx
A oto rozwiązanie nadesłane przez Ste
fana Tylibskiego z Pustelnika koło
Warszawy (rysunek 1 i 2):
W trójkącie BEF
BFi= EBi-xt

Po podstawieniu wartości dla HE, EB
i HB i uporządkowaniu otrzymamy
wyrażenie:

DEi.
1ÏE

gdzie

gdzie

AB = J∕(α — />)--[- c2

HE =

HDi-DEi

stąd
X = -----

DEi

ale
■- ,

_

j/HDi -DEi

ac sin u/2
DE — Gi)sinα∕2 =— ■ -............. —
J'(α — fe)2 -}- C2

Po podstawieniu:

X =

Po wstawieniu wartości liczbowych dla:
a, b, c, a otrzymamy

X = 0,268 ni

BFi= HBi-(HE <rx)i

stąd
HB--HEi-EB2HE
W trójkącie HDE
HEi = HDi - DEi
W trójkącie BDE
EBi = DBi-DEi
W trójkącie HBD
IIB1 = HDi-I-DBi

Z podobieństwa trójkątów BDG i
AKB
GD
c
~a~ ~ AB

X = —————-------- - -----------

Z podobieństwa trójkątów HBD i
AKB
HD
c
a
a—b

W wyniku losowania nagrodę główną
w postaci wydawnictwa „Zarys histo
rii organizacji społecznych geodetów
polskich” — od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich otrzymał kolega Hen
ryk Kosiński z Sandomierza.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, w wyniku lo
sowania przypadły kolegom: Jerzemu
Dąbkowi z Poznania, Andrzejowd Myłce ze Szczecina, Kazimierzowi Knapkowi z Żywca, Stefanowi Tylińskiemu z
Pustelnika koło Warszawy i Kamilowi
Kasprzyckiemu z Bielska Białej.
St.J.T.

Rozwiqzanie zadania nr 96 nadesłali
SlJanislaw Jaskowiec (Prudnik), Witold KuCkiewicz (Warszawa), Krystyna Tuszyńska
(Wrocław), Zbigniew Zagłoba (Prudnik), Pa
weł Bednarz (Kozienice), Edmund Musial
(Radomsko), Kamil Kasprzycki (Biclsko-

Biała), Stefan Tyliński (Pustelnik kolo
Warszawy), Kazimierz Knapek (Żywiec),
Jan Starek (Wrocław), Wiktor PietruIan
(Szczecin), Rzeszowskie Przedsiębiorstwo
Miernicze — Kombinat Siarki w Machowie

Zadanie nr 101

NAGRODA

Z kuli o promieniu E = 3 cm należy
wytoczyć stożek obrotowy o najwięk
szej objętości.
Obliczyć promień podstawy stożka
i jego wysokość.
Zadanie nadesłał kol. Saturnin Zy
gmunt z Bytomia.
Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 10 lutego 1972 roku.—

Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci wydawnictwa „Zarys
historii organizacji społecznych geode
tów polskich” — od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wy
niku losowania 5 nagród dodatkowytch
w postaci książek od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.

(Rzeszów), Roman Arabski (Lodz), Grze
gorz Krawczyk (Szczecin), Jerzy Dąbek
(Poznań), Remigiusz Szczepaniak (Warsza
wa). Andrzej Myłka (Szczecin), Henryk Ko
siński (Sandomierz), Zbigniew Sanigorski
(Wrocław).

U W A G 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
autorskie.

przysługują

prawa
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Dr inź. JERZY BERNASIK_________________________________________
Kraków — Zakład Fotogrametrii Instytutu Geodezji AGH

/

0 niektórych Ierrofotogrametrycznych metodach badania
odkształceń budowli
Część I

Fotogrametryczne metody badania odkształceń cieszą się
coraz większym zaufaniem i coraz częściej sięgają po nie
wykonawcy pomiarów. Liczne seminaria naukowe, konfe
rencje, czy odczyty poświęcone wyłącznie bądź obejmu
jące między innymi zagadnienia fotogrametrycznych me
tod badania odkształceń świadczą o zapotrzebowaniu na
nowe, lepsze opracowania i informacje z tej dziedziny. Öw
renesans metod terrofotogrametrycznych, stosowanych do
badania odkształceń, daje się zauważyć także za granicą,
gdzie z każdym rokiem wzrasta liczba publikacji z oma
wianej dziedziny. Producenci sprzętu fotogrametrycznego
starają się zaspokoić zapotrzebowanie na kamery nowego
typu umożliwiające wykonywanie bardzo dokładnych po
miarów. Przykładem może- być najnowsza, szerokokątna
kamera Zeissa UMK 10/1318, pozwalająca fotografować na
wet z odległości 2 m, przy dowolnej orientacji zewnętrz
nej. Kamera ta posiada regulację otworu względnego od
1:8 do 1 :32 i zwalnianą mechanicznie lub elektromag
netycznie migawkę centralną z regulacją czasu naświetla
nia od 1 do 1/400 sekundy. Szeroki kąt widzenia umożli
wia osiągnięcie korzystnego stosunku bazowego i podnosi
efekty ekonomiczne, zwiększając jednak Ivymagania sta
wiane kliszom, które powinny być dokładnie płaskie.
Tradycje polskiej myśli naukowej w dziedzinie fotogra
metrycznych badań deformacji sięgają lat trzydziestych,
kiedy prof. M.B. Piasecki wykonał pomiary odkształceń
mostu średnicowego w Warszawie z dokładnością 0.6 mm,
zaś prof. A. Wasiutyński wyznaczył dynamiczne odkształ
cenia szyn kolejowych z dokładnością 0,003 mm [13]. Me
toda zastosowana przez prof. Piaseckiego jest stosowana
do dzisiaj, a cytowane dokładności — mimo wysokiej pre
cyzji współczesnych mono- i stereokomparatorów — rzad
ko są obecnie osiągane.
W ostatnich latach opracowano wiele oryginalnych me
tod pozwalających określać z wysoką dokładnością defor
macje rozmaitych budowli i urządzeń. W licznych publika
cjach można znaleźć opisy zastosowań terrofotogrametrii do
dokładnych badań odkształceń: budynków [3, 4. 91, zapór
[17J, elementów budowlanych (belki, słupy, płyty) [1, 8, 9],
budowli wysmukłych (kominy, wieże) l[3, 5], urządzeń tech
nicznych (suwnice, turbiny, kolektor słoneczny i inne) Γ3,
6, 10, 16], torów kolejowych [12], gruntów budowlanych [11]
i innych obiektów.
Metody fotogrametryczne stosowane do badania defor
macji można podzielić na trzy grupy:
a) metoda zdjęć stereoskopowych,
b) metoda jednoobrazowa,
c) metoda ruchomego filmu.
Metody te zostaną poniżej scharakteryzowane.
a. Metoda zdjęć stereoskopowych (normalnych czy zwró
conych) umożliwia określanie odkształceń w dosłownym te
go słowa znaczeniu, na drodze porównania dwu kształtów
obiektu (na nrzykład przed- i no działaniu czynnika defor
mującego). Nie jest tu konieczna specjalna sygnaliza
cja obserwowanych punktów, a ich wybór może nastąpić
dopiero w czasie pomiaru kameralnego. Metoda ta pozwala
określać przemieszczenia przestrzenne (dX, dY, dZ). Ogra
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niczenie dokładnościowe metody jest związane z kryterium
dobrego widzenia stereoskopowego:
1

niekiedy możliwe jest odstąpienie od tego warunku, ale
zwiększenie stosunku bazowego, zwłaszcza, gdy nie dyspo
nuje się kamerą szerokokątną, pociąga za sobą zmniejsze
nie bocznego zasięgu Stereogramu. Przemieszczenie dY (w
kierunku osi kamery) można określić z błędem średnim:
j∕2^Y2

">dγ =----- (1)

gdzie:
Y
— współrzędna punktu w terenowym układzie foto
grametrycznym,
Ck — stała kamery,
b
— baza zdjęć,
r∣ι∣,x — błąd średni pomiaru paralaksy podłużnej.
Należy oczekiwać, że wykonując kamerą PHOTHEO 19/
/1318 zdjęcia obiektu z odległości 20 m i mierząc je w stereokomparatorze z błędem mpx = ± 3 μm, można określić
składową przemieszczenia dY z błędem średnim rzędu 2 mm,
zaś dX i dZ z błędem ± 1 mm.
b. Metody jednoobrazowa i zdjęć zbieżnych nie są oparte
o obserwację steresokopową. Założeniem metody jednoobrazowej jest stałość współrzędnej Y każdego obserwo
wanego punktu w czasie całego cyklu obserwacji; wyzna
czane są przemieszczenia dX i dZ w płaszczyźnie równo
ległej do płaszczyzny kliszy. Wartości dX i dZ można obli
czyć według wzorów:
Y

dX=-px

Y

dZ=-pz

Ck

(2)

ck

Wielkości paralaks czasowych (px czy pz) można wyzna
czyć w Stereokomparatorze, mierząc równocześnie dwa
zdjęcia wykonane w różnym czasie z tego samego stano
wiska. Pozwala to określić paralaksy czasowe stosunkowo
dokładnie i zapewnia dokładną identyfikację tych samych
punktów na obydwu zdjęciach. Błąd średni określenia
przemieszczenia można obliczyć według wzoru:
m<ix(<iz)= — mpχ(p-'ι

(ɜ)

ck
gdzie mpx (pz) — błąd średni wyznaczenia paralaksy po
dłużnej (poprzecznej). Gdy Y i ck przyjmie się podobnie
jak poprzednio, to błąd max (dz) = ± 0,3 mm.
Jeżeli należy liczyć się z możliwością wystąpienia prze
mieszczeń przestrzennych, dobre wyniki daje zastosowa
nie zdjęć zbieżnych orientowanych w taki sposób, aby za
pewniały korzystne przecięcie kierunków fotogrametrycz
nego wcięcia w przód [3, 5, 11]. Tym sposobem można okre
ślać przemieszczenia nie tracąc na dokładności z powodu
niekorzystnego kształtu sieci, co wiąże się zawsze z metodą
zdjęć stereoskopowych. Punkty, których przemieszczenia się
bada, są sygnalizowane lub obierane jako szczegóły łatwe

do monokularnej identyfikacji. Na zdjęciach można mie
rzyć składowe odkształceń całkowitych (na przykład wy
chylenie od pionowości), lub odkształcenia okresowe jako
paralaksy czasowe par zdjęć wykonywanych w różnym
czasie.
Często fotogrametryczne badania przemieszczeń da się
sprowadzić do opisanego w literaturze [7 — str. 18] — „za
gadnienia wyznaczania drobnych ruchów punktów pomia
rowych”, na podstawie obserwacji kątowych. W tym przy
padku oprzeć się można na zależności pomiędzy paralaksą
czasową i przyrostem kąta — zawartego między osią kame
ry (skierowanej na jeden z obserwowanych punktów) i kie
runkiem do dowolnego sfotografowanego punktu:
px cos2a'.o
∆a ------------ (4)
⅛

gdzie:
Ai — przyrost kąta a,
a' — przybliżona wartość kąta a.
Przybliżenie powyższe nie pociąga za sobą — przy drob
nych ruchach punktów — żadnych ujemnych następstw.
Gdyby bowiem jeden z obserwowanych punktów leżał na
skraju zdjęcia (drugi w osi kamery), zaś paralaksa px wy
nosiła 0,5 mm (∆a = 15<≈), to błąd przybliżenia wyniósłby 3,5
μm czyli 0,7% mierzonego przemieszczenia. Dopóki zaś kąt
Δα nie przekroczy 5c, błąd nie osiągnie wartości liim, a
więc będzie niezauważalny.
Wartość
ces2 a' Q

Ck
może być traktowana jako stała, a jako taką można wpro
wadzić do krakowianu transformującego [3],
Dokładność określenia przemieszczenia zależy od rozmia
rów i kształtu sieci obserwacyjnej oraz od dokładności po
miaru składowych przemieszczeń na zdjęciu. Błąd średni
można w omawianym przypadku obliczyć z pomocą kra
kowianu transformującego spostrzeżenia na poprawki; war
tość błędu średniego jednostkowego otrzymuje się w jed
nostkach liniowych (urn). Krakowian transformujący u ma
identyczną postać dla obserwacji kątowych i fotogrametry
cznych [7, 3],
c. Metoda ruchomego filmu opiera się na zasadzie foto
grametrii jednoobrazowej. Może być stosowana do bada
nia odkształceń dynamicznych, na ogół określa się jedną
składową przemieszczenia (dX lub dZ). Na filmie nie uzy
skuje się rzutu środkowego przedmiotu — przedmioty szcze
gólnie jasne rysują na przesuwającym się filmie ciemne
smugi. Kamera pomiarowa zaopatrzona jest w obiektyw
(zwykle teleobiektyw) dajacy obraz w dużej skali oraz w
urządzenie przesuwające film (na przykład motorek , elek
tryczny). Punkty, których Przemieszczeriia mają być wy
znaczone, muszą świecić światłem własnym lub odbijać
światło o wiele silniej od otoczenia.
Wyznaczając dwie składowe przemieszczenia należy wzbo
gacić przedstawioną koncepcję wyjściową. Najprostszym
rozwiązaniem — jeżeli obserwowany .ruch może być pow
tórzony — jest dwukrotne „filmowanie”: za każdym razem
film przesuwa się w kierunku zmienionym o 90 °. Chcąc
uniknąć skręcania kamery, można skręcić wiązkę promieni
biegnących do płaszczyzny obrazu (na przykład za pomo
cą pryzmatu Dove-Wollas tona). Inna ciekawa koncep
cja, której autorem jest dr J. Jachimski, polega na roz
dzieleniu układu optycznego płaszczyzną przechodzącą przez
jego oś: połowa układu, dzięki wprowadzeniu pryzmatu
Dove-WolIastona daje obraz skręcony o 90 °, druga połowa
daje obraz nie zmieniony. Na filmie zostają zarejestrowane
równocześnie obvdwa obrazy (smugi), a ich rozróżnienie nie
nastręcza kłopotów. Obraz Uzyskanv z pomocą pryzmatu
będzie nieco słabiej zarysowany. Jednoznaczne wyróżnienie
każdej ze smug może zapewnić także zastosowanie filmu
kolorowego i przesłonięcie połowy obiektywu barwnym fil
trem. Uiemna cecha metody ruchomego filmu jest ogra
niczenie liczby obserwowanych punktów.
Głównymi zaletami, które Uzasadniaja stosowanie metod
terrofotogrametrycznvch do badania odkształceń są: równoczesność obserwacji wielu punktów, krótki czas prac Po
lowych (ważne szczególnie na terenie obiektu przemysło
wego), dokumentalna wartość zdieć i na ogół niższy koszt
niż pomiaru geodezyjnego. Wvbór iednei z. trzech wymie
nionych metod (czy ich kombinacji) uzależnia się od ro

dzaju i dokładności wyników pomiaru oraz od warunków,
w jakich pomiar ma być przeprowadzony.
Nieodzowną cechą każdej metody pomiarowej jest jej
niezawodność, w opracowaniach terrofotogrametrycznych
poważny problem stanowią błędy niezależne od obserwa
tora (na przykład związane z wadami klisz, czy instrumentalno-konstrukcyjnymi błędami fOtoteodolitu). Oparcie
korektur o punkty kontrolne w przypadku dokładnych po
miarów deformacji może być niewystarczające, a ponadto
zwiększa pracochłonność opracowania. Gwarancję nieza
wodności może dać dopiero eliminacja błędów na drodze
instrumentalnej, wzbogacona o system wykrywania i ana
litycznego korygowania sporadycznie występujących błę
dów. Rozwiązanie powyższych zagadnień, a także udosko
nalenie sposobu pomiaru zdjęć jest nieodzowne, aby meto
dy terrofotogrametryczne mogły konkurować pod względem
dokładnościowym z klasyczną metodą kątową. Niektóre za
lecenia dotyczące wymienionych zagadnień zostaną podane
poniżej; ich uzasadnienie znaleźć można w niepublikowa
nej rozprawie doktorskiej ι[3].
Najczęściej stosowanym w Polsce fototeodolitem jest
PHOTHEO 19/1318, produkowany przez firmę C. Zeiss —
Jena. Sprawdzenie libel tego przyrządu nie powinno być
wykonywane metodą stosowaną w przypadku teodolitów.
Nie należy wymagać spełnienia przez instrument warunku
równoległości pionowej osi obrotu względem płaszczyzny
ramki tłowej. Okresowe sprawdzanie obu libel powinno
być oparte o zdjęcia pionów (lub zastępujących je sygna
łów), zaś kontrola terenowa — oparta o porównanie z Iibelą nasadkową.
Każde zdjęcie powinno być dublowane; obydwa zdjęcia
powinny być mierzone. Zabezpiecza to praktycznie przed
wpływem znacznych błędów wywołanych niepłaskościa kli
szy. W przypadku, gdy różnice wyników pomiaru klisz są
znaczne i nasuwają podejrzenie niepłaskości jednej z nich,
wykrycie płyty wadliwej jest możliwe przy użyciu odpo
wiednio czułej Iibeli i spodarki, na której można zamoco
wać kliszę. Konieczność takiej selekcji zachodzi bardzo
rzadko; czasem wadę kliszy można wykryć „na oko”, po
jej przyłożeniu do sprawdzonej płaskiej powierzchni.
Jeżeli klisza musi być zestrojona w Stereokomparatorze
Zeissa 1818 bardzo dokładnie, to przy strojeniu należy wy
korzystywać odczyty śruby paralaks podłużnych [31. Cykl
strojenia powinien być zakończony doniero wtedy, gdy
średnie z kilku odczytów skali paralaks podłużnych, po
wycelowaniu na górny i dolny znaczek tłowy nie różnią
się więcej niż to dopuszcza założona dokładność pomiaru.
Wykrycie błędów wywołanych nieprzyleganiem kliszy do
ramki tłowej (w momencie ekspozycji), umożliwia porów
nanie obrazu ramki tłowej z jej rzeczywistymi wymiara
mi. Na konieczność takiego dodatkowego pomiaru może
wskazać charakter rozbieżności wyników pomiaru pary
klisz. Możliwe jest wprowadzenie poprawek opartych o po
miar współrzędnych znaczków tłowych [3, 11].
Pomiary odkształceń budowli najczęściej wykonywane są
na terenach górniczych. Do obiektów podlegających w pier
wszym rzędzie okresowym pomiarom kontrolnym należą
kominy przemysłowe, suwnice i jezdnie podsuwnicowe.
Wiele względów przemawia za stosowaniem metod terrofo
togrametrycznych do badania odkształceń tych budowli. Po
dana w następnym rozdziale metodyka badania wychyleń
kominów, została Wynracowana w ciągu kilkuletnich po
miarów na jednej ze śląskich hut.
Tcrrofotogrametryczna metoda badania wychyleń kominów
przemysłowych

Przed wykonaniem zdjęć należy zaprojektować osnowę
połową z co najmniej dwoma stanowiskami kamer. Kie
runki do komina powinny przecinać się pod kątem zbliżo
nym do 90 0 — w przypadku dwu stanowisk, lub 60o —
przy trzech stanowiskach obserwacyjnych. Stanowiska po
winny być tak usytuowane, abv pozwalały na fotografowa
nie iak największej ilości kominów na jednej kliszy, w
możliwie dużej skali. Przv obserwacjach powtarzanych po
winno sie przestrzegać stałej orientacji wewnętrznej i ze
wnętrznej kamery, co wydatnie uprości opracowanie.
Do wyznaczenia położenia stanowisk i komina na pla
nie często wystarcza metoda graficznych wcięć wstecz. Po
lega ona na pomiarze współrzędnych tłowych zidentyfiko
wanych na zdjęciu i na planie szczegółów, a następnie na
wpasowaniu kalki z wyznaczonymi kierunkami na odpo
wiednie szczegóły planu — jest to odwrócenie metody
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Laussedat [13]. Takie wyznaczenie stanowiska, ze wzglę
du na małą rozwartość pęku kierunków wcięcia wstecz,
powinno być uzupełnione kontrolnym wyznaczeniem odlegości do komina. Kontrolę taką zapewnia pomiar na kli
szy odcinka zaznaczonego i zmierzonego w terenie na trzo
nie komina; należy przy tym znać średnicę komina. Odle
głość do komina obliczyć można z proporcji odcinków (ska
la zdjęcia) pomnożonej przez stałą kamery, zwiększonej o
promień komina u jego podstawy. Gdy średnica komina
jest dostatecznie duża, wystarcza jej pomiar na określonej
wysokości. Stanowi ona wtedy odcinek porównawczy do
wyznaczenia odległości.
Kształt czy wychylenie komina określa się drogą pomiaru
zdjęć w Stereokomparatorze. Klisze należy umieszczać w
prawym ncśniku, a do pomiaru wykorzystywać śrubę pa
ralajes podłużnych. Strojenie kliszy powinno być oparte o
znaczki tłowe górny i dolny. Znaczkiem pomiarowym celu
je się na punkty charakterystyczne tworzącej komina, obierane parami na tej samej wysokości (na przykład pod
ten sam metalowy pierścień). Odczytuje się przy tym ska
lę paralaks podłużnych, wpisując do dziennika średnią z
dwu zapamiętanych odczytów, notując także odczyty skali
„z”. Gdy pomiary wykonywane są wielokrotnie, ze wzglę
du na szybkość, dokładność, a także ułatwienie pracy na
leży mieć wynotowane z pierwszego pomiaru odczyty ska
li „z”. Unika się dzięki temu liczenia kolejnych obręczy,
jest to wprost nieodzowne przy obserwacji kominów nie
posiadających obręczy. Odczyty ze śruby paralaks: p1, p2 —
poziom górny, ps, p4 — poziom dolny, pozwalają obliczyć
wychylenie w skali zdjęcia:
Pa + P«
—Pi—P2..
,j=------------------

(5)

We wzorze tym:

x

— oznacza przybliżoną (± 0,5 mm) współrzędną tłową komina,
JX)∣,∣ — szerokość dolnego przekroju komina na zdjęciu,
Jxj τ2 — szerokość przekroju górnego.

Drugi człon tego wzoru przy okresowych pomiarach za
chowa stałą wartość. Wartość q należy poprawić o wpływ
dystorsji obiektywu. Używając do pomiaru fototeodolitu
PHOTHEO 19/1318, można wykorzystać do tego celu dia
gram przedstawiony na rys. 1.

Wychylenie jednostkowe (na metr wysokości komina) okre
ślić można bezpośrednio według wzoru:
⅛cosα

Q

(B)

Jeżeli we wzorze (8) q przyjmiemy w μm, ∆z w mm, to
iloraz otrzymamy w mm/m.
Wc wzorach powyższych przyjęto następujące oznacze
nia:
d — odległość od stanowiska do komina,
a — kąt między osią kamery a kierunkiem do komina,
H — całkowita wysokość komina,
Jz — wysokość obserwowanej części komina na zdję
ciu.

Korzystając ze wzorów (6), (7), (8) można sposobem gra
ficznym wyznaczyć wektor wychylenia komina. Najwygod
niejszy do stosowania jest wzór (8), operując bowiem wy
chyleniami jednostkowymi nie jest się skrępowanym wa
runkiem obserwacji tego samego odcinka komina ze wszy
stkich stanowisk, ważne jest tylko, aby w trakcie kolej
nych pomiarów zachować te same poziomy obserwacji.
Wychylenie całkowite można obliczyć na podstawie zna
nej wysokości całkowitej komina.
Wykonując okresowe pomiary wychyleń, należy stoso
wać metodę analityczną; jest to opłacalne zwłaszcza wte
dy, gdy rozbudowa zakładu nie zmusza do częstej zmiany
stanowisk obserwacji. Stosuje się ją, gdy ilość stanowisk
jest większa od dwóch. Metoda polega na obliczeniu skła
dowych wychylenia (dX, dY) drogą pomnożenia krakowianu obserwacyjnego l∣ przez krakowian transformujący tʃ.
Jest ona wygodniejsza i dokładniejsza od graficzno-rachunkowej i uwzględnia proporcjonalną zależność błędów od
odległości obserwacji d.
(9)
Krakowian ty można obliczyć bezpośrednio lub przeliczyć
na podstawie posiadanego krakowianu transformującego
obserwacje kątowe na niewiadome t według wzoru (10):

Iy= t z

(10)

We wzorach tych przyjęto oznaczenia:
5i

i dxI>
X = <
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-
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cos2 α1 ρ
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¾

cos2 α2 p
⅛ — ----------¾

2H

0

0

0

*22

0

0

0

~33

⅞3 =

cos2α3p
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Qi, Q2> Q3 — wychylenia zmierzone na zdjęciach wykona
nych na stanowiskach 1, 2, 3,
dX, dY — składowe wektora wychyleń w układzie geo
dezyjnym,
P
— zamiennik kątowy (stopniowy lub gradowy),
t
— krakowian dla obserwacji kątowych [7].
Rys. 1. Diagram poprawek dx eliminujących wpływ dystorsji obiektywu ,,O” (fototeodolit PHOTHEO 19/1318). Poprawki poda
no w ∣ιm. 2 JQdyst = 2 (dxG — dxD)

Dla określenia wychylenia widocznej części komina moż
na stosować wzór (6), dla określenia wychylenia całego ko
mina można wykonać ekstrapolację na jego całą wyso
kość (7):
<∕<∕cos2α

<]H cosa
∆z
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(6)

Obliczając bezpośrednio krakowian tʃ można obliczyć
współczynniki kierunkowe według wzorów:
(H)
gdzie:
ΔX

ʌ-komiɪiɑ

ʌ-stanowiska

ΔY—

1 komina

^stanowiska

Równania błędów przyjmują postać:
(7)

—dX B,- -f- d YAf = ą -{- Vj-

(12/

l>

Krakowian transformujący spostrzeżenia na niewiadome
oblicza się w edług wzoru:

= K≡J) * Wl “
-B/t

≡∣p = -By2

.

By 3

Λ'l
α=

Af*

(13)

COS2Q1

-4/3

0

0

cos2a2

0

0

0

COS2Q3

Krakowian transformujący spostrzeżenia na poprawki ma
postać identyczną zarówno dla obserwacji kątowych jak
i dla fotogrametrycznych. Obliczyć go można według wzo
ru (14):
u = τa,f [(aj)-1 ray] -t

(14)

Poprawki oblicza się:
JV=Jyu

(15)

Poprawki v¡ mogą stanowić podstawę obliczenia błędu średhiego jednostkowego, co pozwala określić błędy niewiado
mych dX, dY.
Ze względu na występujące błędy wykonawstwa komi
na, powyższy sposób oceny dokładności pomiaru wymaga
eliminacji ze spostrzeżeń czynnika systematycznego, zwią
zanego z niekołowością obserwowanych przekrojów ko
mina [2, 3], Należy także pamiętać, że ze względu na ma
łą liczbę spostrzeżeń nadliczbowych (gdy zdjęcia wykonu
je się z trzech stanowisk — jedno spostrzeżenie nadlicz
bowe), obliczony błąd średni posiada wartość głównie ja
ko wskaźnik poprawności pomiaru.
Dokładność metody można ocenić na podstawie analiz 84
doświadczalnych pomiarów wychyleń kominów, wykona
nych przez autora niniejszej publikacji w latach 1967—4970.
Pomiarem objęte było: 8 kominów 60-metrowych i jeden
120-metrowy. W latach 1967—1968 wykonano pięć serii
okresowych pomiarów wychyleń metodami: klasyczną i fo
togrametryczną. Pomiary obiema metodami wykonywane
były w tych samych dniach, ale poza jednym przypad
kiem — rozbieżności godzinowe były znaczne. Związane
to było z dążeniem, aby obserwacje fotogrametryczne na
trzech stanowiskach zakończyć w możliwie krótkim czasie
— w rezultacie nie przekraczał on 30 minut. Zabezpieczało
to w znacznym stopniu wyniki przed wpływem takich
czynników jak: nasłonecznienie, parcie wiatru, czy jedno
stronne chłodzenie rozgrzanej powłoki komina przez pa
dający deszcz, umożliwiając wewnętrzne wyrównanie obser
wacji wykonanych metodą fotogrametryczną.
Pierwszą analizę oparto o różnice wyników pomiarów kla
sycznego i fotogrametrycznego, które wykonano prawie
równocześnie w pochmurny, bezwietrzny dzień *). Wagi
przyjęte na podstawie błędów określonych z wyrównania
stacyjnego — pozwoliły określić udział błędów każdej z
metod w występujących różnicach. Przeciętne wartości błę
dów średnich wyniosły:
mρf,,t. = ± 3,5 mm,

mρk!as. = ± 1/> mm

Przeciętna odległość do komina wynosiła 170 m, zaś prze
ciętna różnica składowych wychyleń:
‰t. — ‰as. = 3,7 ɪmn

Powyższa analiza orientacyjna nie uwzględniała błędów nieidentyczności celowania w czasie kolejnych, okresowych
pomiarów, a ponadto wymagała specjalnych warunków po
miaru.
Z tego względu dalsze analizy oparte były o wewnętrzne
wyrównanie wyników obserwacji fotogrametrycznych. Za
sady i szczegółowe wyniki analizy dokładnościowej obu
metod zostały przedstawione w oddzielnej publikacji [2].
W oparciu o wszystkie analizy można stwierdzić, że wy
chylenia w skali zdjęcia określane były przeciętnie z błę
dem średnim mq = ±3,5 μm, zaś wektor wychylenia obser
wowanej części komina był wyznaczany przeciętnie z błę
dem mw = ± 3,4 mm (obserwacja komina z trzech stano
wisk).
') Obserwacje klasyczne wykonali przy użyciu teodolitu precy
zyjnego Freiberga + dr W. Janusz i dr E. Popiołek.

Analiza ekonomiczna metody fotogrametrycznej oparta
była o chronometraż poszczególnych czynności pomiaro
wych i Obliczcniowycli. Wynika z niej, ze w dogodnych wa
runkach (możliwość fotografowania sześciu kominów na je
dnej kliszy), dzięki wprowadzeniu metody fotogrametrycz
nej w miejsce klasycznych obserwacji kątowych, można
zwiększyć dwukrotnie przerób. Gdy każdy komin trzeba
fotografować na oddzielnej kliszy, zysk czasochłonności jest
niewielki, wynika on wtedy li tylko z większej prostoty
obliczeń fotogrametrycznych, gdzie unika się pracochłon
nych obliczeń dzienników obserwacji kątowych. Większy
koszt aparatury fotogrametrycznej nie stanowi istotnego
ograniczenia, gdyż może się zamortyzować po kilku latach
[3]·
Główną zaletą opisanej metody jest krótki czas pracy
terenowej, co umożliwia przeprowadzenie obserwacji w cza
sie, w którym komin nieznacznie zmienił wychylenie pod
wpływem czynników atmosferycznych. Biorąc .to pod uwa
gę można uznać, że jest to jedyna metoda pozwalająca po
prawnie badać kształt komina, dzięki jednoczesnej obser
wacji całego trzonu. Inną ważną zaletą jest gwarancja iden
tyczności obserwowanych w czasie kolejnych pomiarów
poziomów (pierścieni). Wynika to z łatwości, z jaką tę iden
tyczność można zachować przy nastawianych odczytach „z”
lub przy zastosowaniu sposobu pomiaru paralaks czasowych
(pomiar zmian wychyleń, odkształceń osi itp.). Inne zalety
są wspólne wszystkim metodom terrofOtogrametrycznym ;
obszerniejsze wyszczególnienie możliwości metody wraz z
przykładami praktycznymi znaleźć można w literaturze [3].
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0 problemie zaopatrzenia w formy drukowe pracowni
reprodukcji małonakładowej
Badania w dziedzinie druku płaskiego doprowadziły do
opracowania różnych technologii wykonywania form druko
wych. Aktualnie w technice offsetowej nie stosuje się jed
nej, uniwersalnej technologii obróbki formy drukowej. Wy
nika to zarówno z różnicy stawianych wymagań, jak rów
nież z różnicy potrzeb i możliwości lokalnych. Na wybór
i rozpowszechnienie określonej technologii rzutują między
innymi wymagania dotyczące jakości otrzymanego obrazu,
wysokości nakładów, możliwości rynkowe zaopatrzenia w
materiały i chemikalia niezbędne do obróbki, jakość tych
materiałów, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane
z uruchomieniem i wykorzystaniem danej technologii, kwa
lifikacje i nawyki załogi.
I tak na przykład powszechne stosowanie w Polsce blach
cynkowych a na Węgrzech blach aluminiowych jest w du
żym stopniu wynikiem sytuacji gospodarczej.
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu te
chnologicznych metod otrzymywania form drukowych, sto
sowanych w kraju i za granicą pod kątem ich przydat
ności technologicznej i ekonomicznej, w warunkach pra
cowni małonakładowej.
Prdblem otrzymania dobrej i taniej formy drukowej,
potrzebnej do uzyskania nakładu w liczbie kilku do kilku
dziesięciu odbitek, stale jest jeszcze w naszym kraju spra
wą otwartą, oczekującą swego rozwiązania. Tym trudniej
szą, że nie są to problemy typowe dla tak zwanej wiel
kiej poligrafii, a ze względu na format nie mieszczą się one
w rozwiązaniach przyjętych dla tak zwanej „małej poligra
fii”.
Powszechnie stosowaną w pracowniach reprodukcyjnych
jest technologia wykorzystania offsetowych form druko
wych na blachach cynkowych o powierzchni grenowanej
mechanicznie w sposób tradycyjny. Znaczenie tego proce
su dla jakości réprodukji nie jest w kraju doceniane w ta
kim stopniu, jak ma to miejsce za granicą, gdzie poszcze
gólne etapy tego procesu są znormalizowane, a ilości wody
i materiału ściernego (znormalizowanego jakościowo) po
dawane są przez specjalny dozownik w regularnych odstę
pach czasu. Jakość ziarna grenowanych blach kontroluje się
w porównaniu do stałych wzorców przez specjalną lupę,
na przykład o 50-krotnym powiększeniu.
W kraju proces ten związany jest jednocześnie z przy
gotowaniem w pracowni reprodukcyjnej emulsji światło
czułej i jej nałożeniem na blachę, co z góry przekreśla
standaryzację procesu i zawsze jest kłopotliwe dla małych
pracowni.
Dobra jakość produkcji uzależniona jest tu przede wszy
stkim od kwalifikacji i sumienności pracowników. Ze wzglę
du na wstrząsy i hałasy powstające w czasie pracy grenćwki, zachodzi konieczność specjalnego dostosowania (lub
budowy) pomieszczenia. Fakt ten należy zaliczyć do nie
wątpliwych mankamentów procesu. Poza tym hałas ten
jest szkodliwy zarówno dla zdrowia bezpośrednio zatrud
nionych pracowników, jak i dla otoczenia. Na korzyść tej
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ogólnie stosowanej technologii należy zaliczyć jej wielolet
nią tradycję, co uzasadnione jest istnieniem sporej grupy
fachowców w tej dziedzinie, dobrym zaopatrzeniem rynku
w niezbędne materiały i urządzenia krajowej produkcji.
Koszty inwestycyjne związane z tą technologią są nie
wielkie, bowiem cena podstawowego urządzenia do grenowania wynosi 25 000 złotych (szlifierka do blach MZ-3,
produkcji Łódzkich Zakładów Remontowych Maszyn Poli
graficznych). Koszty eksploatacji są również niewielkie,
materiałem zużywanym zasadniczo jest proszek ścierny, je
dyny w tym przypadku materiał importowany. Koszt sa
mej płyty cynkowej otrzymanej z huty wynosi około 180
złotych. Jak wynika z doświadczeń użytkowników, płyta
cynkowa jest praktycznie stosowana kilka, kilkanaście, a
nawet więcej razy. Czas pracy nad przygotowaniem bla
chy do oblewu emulsją światłoczułą wynosi około 1,5 go
dziny (w tym średnio 1 godzina przypada na grenowanie).
Jako stawkę na 1 godzinę pracy szlifierza można przyjąć
14 zł (układ poligraficzny). Wynika z tego, że zarówno sa
ma blacha (koszt pomniejszony przez wielokrotność jej
użycia), jak i proces grenowania są stosunkowo tanie. Ina
czej jednak przedstawiają się te koszty w przypadku, kie
dy proces ten wykonywany jest na zlecenie. Koszt greno
wania jednej płyty' wynosi wtedy 75 zł. Oczywiście w cenę
grenowania wliczone zostają wtedy — prócz stawki szli
fierza również koszty zużytego materiału, koszty materiału
i narzuty danego przedsiębiorstwa.
Taki koszt ponoszą pracownie małonakładowe za greno
wanie blach, i jest to dla nich bardziej opłacalne aniżeli
utrzymywanie własnych szlifierni.
Jak wygląda ta sprawa w innych krajach, co mówi na
ten temat literatura fachowa? Co by można było adapto
wać do naszych warunków krajowych?
Stosowane już za granicą grenowanie dyszą piaskową jest
metodą grenowania mechanicznego. Płyta poddana zostaje
najpierw wstępnemu szlifowaniu, a następnie działaniu
piasku. Strumień piasku wdmuchiwany jest pod silnym ciś
nieniem i powoduje zagłębienia na blasze. Jakość ziarna
zależy od średnicy drobin materiału ściernego, czasu trwa
nia obróbki, średnicy otworu, przez który wdmuchiwany
jest materiał ścierny, ciśnienia powietrza i odległości po
między powierzchnią blachy a otworem rozpylającym. Mi
krofotograficzne zdjęcia wykazują, że ziarnistość blach jest
nienaganna. Do rzutu strumieniem używany jest miałki ostry piasek kwarcowy, uprzednio suszony w ogniu i odsiany na równą wielkość ziarna. Odsianie piasku ma istot
ne znaczenie, ponieważ dzięki temu uzyskuje się na bla
sze jednolitą ziarnistość, co w późniejszym zastosowaniu
warunkuje otrzymanie prawidłowego obrazu rastrowego.
Obrzucanie płyt strumieniem odbywa się w szczelnie zam
kniętej specjalnej kabinie. Czas grenowania 1 m2 blachy
wynosi około 10 min, więc jest znacznie krótszy niż przy
stosowaniu grenówek tradycyjnych.
Ponieważ cały proces odbywa się na sucho, płyta nie jest
narażona na oksydację. Urządzenie takie jest jednak ko

sztowne i możliwe do zakupu w strefie dolarowej. Ogra
nicza to w poważnym stopniu możliwości zastosowania dy
szy piaskowej do grenowania w krajowych .pracowniach
reprodukcji malonakładowej.
Lepsze wyniki (według danych z literatury) aniżeli grenówki tradycyjne otrzymuje się przy zastosowaniu maszyn
zaopatrzonych w szczotki do ziarnowania cynkowych i alu
miniowych blach offsetowych. Pozwalają one na otrzyma
nie grenu o wyższej jakości, a jednocześnie na skrócenie
czasu grenowania (w przypadku blach cynkowych do 5 mi
nut) i duże uproszczenie pracy.
W maszynach tych grenowanie następuje w wyniku tar
cia szczotek po powierzchni blachy pokrytej roztworem pu
meksu. Tymi samymi szczotkami zmywa się później po
wierzchnię blachy po podłączeniu dopływu wody. Na za
kończenie procesu następuje szybkie wysuszenie blachy.
W kraju rozważa się możliwość zastosowania tej metody
na skalę produkcyjną w Walcowni Metali w Dziedzicach.
Urządzenia do szczotkowego grenowania mają być zakupio
ne za granicą, co między innymi warunkuje rozruch pro
dukcji płyt aluminiowych o formatach Al i AO. Według
informacji uzyskanej w Walcowni Metali w Dziedzicach,
koszt produkowanych folii nie będzie dużo większy niż obecnie produkowanych folii formatu A4. Ponieważ koszt
folii o formacie A4 wynosi 3,10 zł za arkusz, więc w przy
padku folii o formacie AO — cena arkusza wyniosłaby około 50 zł. Uruchomienie produkcji przewidywane jest do
piero za 2—3 lata. Import tego typu urządzeń dla małych
pracowni jest oczywiście z uwagi ną koszt niecelowy, na
tomiast produkcja centralnie przygotowanych folii o for
macie Al miałaby dla tych pracowni olbrzymie znaczenie,
możliwość zakupu gotowych form drukowych pozwoliłaby
wyeliminować z nich uciążliwy proces grenowania.
W literaturze radzieckiej zamieszczano wielokrotnie
wzmianki o prowadzonych pracach doświadczalnych nad
zastosowaniem ultradźwięków w procesie ziarnowania alu
miniowych płyt offsetowych. Pod wpływem pola ultra
dźwiękowego następuje mechaniczne przesuwanie cząstek
materiału ściernego, który tworzy gren na powierzchni bla
chy. Na uzyskanie odpowiedniej struktury powierzchni bla
chy offsetowej wystarcza czas 5—10 sek grenowania w po
lu ultradźwiękowym. Jednakże metoda ta nie znalazła je
szcze zastosowania na skalę przemysłową.
Zupełnie odmienną jest metoda chemiczna grenowania.
Na ten temat literatura fachowa podaje niewiele informa
cji. W Polsce dla potrzeb poligrafii nie stosuje się chemicz
nego sposobu wytwarzania grenu formy drukowej, a i za
granicą zastosowanie jej jest ograniczone, mimo że poda
wane rezultaty wyglądają zachęcająco. Podczas grenowania
chemicznego, blachy poddaje się działaniu odpowiednich roz
tworów, dlatego pracownie muszą być wyposażone w nie
zbędne kuwety lub wanny o wielkości dobranej do forma
tów stosowanych blach. Technologia chemicznego grenowa
nia pozwala na znaczne skrócenie czasu przygotowania bla
chy do momentu kopiowania. Praca z roztworami wymaga
jednak zachowania ogromnej ostrożności i w mniejszym
lub większym stopniu jest ona szkodliwa dla zdrowia.
Przytoczone poniżej dwa opisy wybrano z myślą o mo
żliwości ich zastosowania w pracowniach reprodukcji małonakładowej.
Pierwszy dotyczy technologii opracowanej w Centralnym
Instytucie Projektów typowych w Moskwie. Przygotowanie
powierzchni blach cynkowych nie wymaga tu wykorzy
stania grenówki mechanicznej. Na powierzchnię blachy cyn
kowej nakłada się piasek zmieszany z pumeksem w stosun
ku 2:1. Mieszaninę zwilża się roztworem zawierającym
10% kwasu octowego i 10% kwasu solnego. Następnie po
wierzchnię blachy przeciera się małą szlifierką elektryczną
zaopatrzoną w tarczę filcową.
W czasie szlifowania cynk usuwany jest w jednakowym
stopniu z powierzchni Oleofilnych i hydrofilnych. Następnie
powierzchnię blachy spłukuje się dokładnie wodą, a bez
pośrednio po tym pokrywa się emulsją światłoczułą. Czas
przygotowania powierzchni blachy do oblewu emulsją zo
stał skrócony do 2 minut. Opisana technologia znalazła za
stosowanie do blach małoformatowych typu ROTAPRINT.
Wielkość nakładu przy ścisłym stosowaniu określonych re
żimów technologicznych osiąga liczbę 10 000 z jednej bla
chy.
Interesujący sposób grenowania chemicznego płyt cyn
kowych podaje patent amerykański nr 3277820. Według opi
su, powierzchnię blachy należy najpierw oczyścić z wszel

kich zanieczyszczeń i tlenków. Dokonuje się tego w dwóch
roztworach alkalicznym i kwaśnym. Roztwór alkaliczny za
wiera wodorotlenek sodu, a roztwór kwaśny — kwas siar
kowy, trójtlenek chromu i dwuchromian potasu. Grenowa
nie następuje w roztworze wodnym kwasu siarkowego za
wierającym trójtlenek chromu. W czasie tej operacji bla
chy naprzemian zanurza się w roztworze i wyjmuje. Tem
peraturę roztworu powinno się utrzymać w granicach 35—
57 °C. Z opisu wynika, że przygotowania powierzchni pły
ty do oblewu emulsją znacznie skrócono. Uzyskano obniż
kę kosztów, a otrzymany gren przewyższa jakością gren
powstały mechanicznie. Autor patentu nie podaje składu
chemicznego stopu zastosowanego do próby blachy cynko
wej. Jak w każdym patencie podane są jedynie zakresy
parametrów, pominięto natomiast receptury.
Kwestia adaptacji w warunkach krajowych, a w szcze
gólności dla małych pracowni reprodukcyjnych obydwu
opisanych wyżej metod mogłaby być zdecydowana dopie
ro po przeprowadzeniu prac eksperymentalnych.
Do chemicznych metod wytwarzania grenu powierzchni
blachy należy zaliczyć tak zwane fosforowanie. Opis tej
metody ze względu na skomplikowany charakter procesu —
niemożliwy do stosowania w małych pracowniach repro
dukcyjnych — zostanie tutaj pominięty.
Dla wyrobienia sobie poglądu, co byłoby najkorzystniej
sze do zastosowania w warunkach pracowni reprodukcji
malonakładowej z technicznego i ekonomicznego punktu
widzenia, celowe będzie rozważenie możliwości całkowitej
zmiany rodzaju formy drukowej.
Jakie są szanse zastosowania w tych pracowniach blach
do jednorazowego użytku — eloksalizowanych fabrycznie
płyt aluminiowych lub produkowanych centralnie form na
podłożach niemetalowych.
Jak wiadomo, trwałość płyt eloksalizowanych galwanicz
nie jest bardzo wysoka. Jednakże inwestycje niezbędne dla
zastosowania metody są bardzo kosztowne. Dlatego pro
dukcja takich płyt może być opłacalna jedynie na skalę
krajową. Na Węgrzech, gdzie istnieje wysoko rozwinięty
przemysł hutniczy, oparty na wielkich zasobach aluminium
zastosowano tak zwaną technologię „Anofsal”. Produko
wane płyty są grubości 0,4 mm i służą do jednorazowego
użycia. Aktualnie prowadzone są również próby produkcji
płyt z warstwą presensybilizowaną na skalę przemysłową.
Niestety Węgrzy jeszcze nie zaspokajają w tej dziedzinie
nawet własnych potrzeb, nie mówiąc o eksporcie. Nieofi
cjalne uzyskane informacje mówią o ich niewysokich kosz
tach jednostkowych. Oficjalnych danych dotyczących kosz
tów nie udało się jednak uzyskać, ponieważ zagadnienie
importu blach offsetowych dużych formatów nie mieści się
w zakresie zainteresowań ani Varimexu, ani Centrali Ma
szyn Biurowych.
*

W Polsce produkcję eloksalizowanych folii aluminiowych
do jednorazowego użycia podjęła się Walcownia Metali w
Dziedzicach. Produkowane są jednak tylko folie o forma
tach A4 i A3. Produkcja folii o większych formatach .— jak
wspomniano wyżej — przewidziana jest dopiero za 2—3
lata. Przedsięwzięcie to ma być połączone ze zmianą tech
nologii produkcji. Należy zaznaczyć, że Zjednoczenie Prze
mysłu Graficznego, główny potencjalny odbiorca takich
form drukowych, jest obecnie zainteresowane przede wszy
stkim poprawą jakości powierzchni folii formatu A3 i A4,
a nie sprawą wdrażania do produkcji blach o dużych for
matach.
«
W ostatnich latach znajdują coraz większe zastosowanie
płyty Presensybilizowane. Trafiają one z centralnej wy
twórni bezpośrednio do rąk kopisty, gotowe do ekspozycji.
Dzięki ich zastosowaniu ulegają likwidacji w zakładach po
ligraficznych szlifierki i wirówki.
Płyty te mogą być przez dłuższy czas przechowywane, nie
tracąc swych właściwości. Sporządzenie kopii jest całkowi
cie znormalizowane, przy czym ani temperatura pomiesz
czenia, ani wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie od
grywają roli. Do Polski sprowadzane są płyty presensybilizowane „Ozasol” P-4 z NRF, firmy KALLE. Zakupują je
wydawnictwa handlu zagranicznego. Ze względu jednak
na konieczność importu tych płyt ze strefy dolarowej i wy
soki stosunkowo koszt (około 900 zł za płytę formatu A3)
zastosowanie ich w pracowniach reprodukcji małonakładowej jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zakup tych płyt
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jest celowy jedynie w przypadku konieczności uzyskiwania
wielkich nakładów o wysokich walorach jakościowych. Ko
szty wtedy są Rompensow ane częściowo szybką i prostą
obróbką tych płyt. Cały bowiem proces od momentu na
świetlenia do utrwalenia płyty trwa około 15 minut, pod
czas gdy na blachach cynkowych — około 1,5 godziny. Do
bry jakościowo gren umożliwia wierne oddanie rysunku.
W czasie druku blacha wymaga mniejszego nawilgocenia,
co z kolei ma wpływ na stabilność papieru. W warunkach
pracowni reprodukcji małonakładowej walory te nie są
wymagane w takim stopniu jak przy druku wielkiego na
kładu, w reprodukcji o subtelnych półtonach, gdzie koniecz
ny jest drobny gren.
Zakres możliwości różnych technologii dla przygotowa
nia form drukowych byłby niepełny, gdyby me rozważyć
możliwości zastąpienia podłoża metalowego — niemetalo
wym. Dążenie do zastąpienia metali kolorowych, potanienia
procesu, przyśpieszenia i uproszczenia technologii przygoto
wania offsetowych form doprowadziło do opracowania róż
nych wariantów technologii otrzymywania form na powie
rzchniach niemetalicznych: tworzywach sztucznych, karto
nie, papierze. Początkowo formy te znalazły zastosowanie
przede wszystkim do małoformatowych maszyn offseto
wych. Obecnie, za granicą produkowane są również tego
typu formy o pełnym formacie Al i AO. Formy drukowe
na tworzywach sztucznych, papierze, kartonie, znajdują za
stosowanie przede wszystkim w druku dokumentacji tech
nicznej, projektów i innych prac, wymagających małych
nakładów. Podłożem mogą być folie octanu celulozy, arku
sze papieru o gęstej strukturze, kartony itp.
Często można spotkać w literaturze informacje o bimetalizacji tworzyw sztucznych przeznaczonych na formy dru
kowe.
Płyty na podłożu niemetalowym znajdują się w sprzeda
ży, przeważnie jako presensybilizowane, do jednorazowego
użytku. Wszystkie emulsje, roztwory do wywoływania, me
tody otrzymywania, chronione są zastrzeżeniami patento
wymi. Prospekty reklamowe podają jedynie sposób użycia,
który zwykle jest bardzo prosty, na przykład wywołanie
następuje po przetarciu formy tamponem zwilżonym wodą.
Jeśli chodzi o kraje demokracji ludowej, to żaden z nich
nie produkuje centralnie płyt na podłożach niemetalicz
nych w dużych formatach. Wszystkie prace są w stadium
eksperymentalnym i chyba najbliższe lata nie przyniosą
prawdopodobnie rozwiązania w tej dziedzinie.
W literaturze radzieckiej napotkano ciekawy opis prac
doświadczalnych nad zastosowaniem tworzywa sztuczne
go — Iawsanu. Folię Iawsan poddano najpierw chemicznej
metalizacji niklem. Autorzy wypróbowali "z dobrym rezul
tatem cztery warianty technologiczne otrzymania formy
drukowej. Jeden z wariantów przewiduje galwaniczne na
rastanie miedzi na podłożu lawsan-nikiel. Na warstwę mie
dzi zostaje naniesiona warstwa kopiowa, po której nastę
puje ekspozycja z diapozytywu. Pod przezroczystymi miejs
cami diapozytywu, pod wpływem światła następuje rozło
żenie związków dwuazowych.
Podczas wywoływania usuwa się produkty fotolizy i od
słania warstwę miedzi na Iawsanie. Kwasoodporność związ
ków dwuazowych zawartych w warstwie światłoczułej jest
wystarczająca, żeby wykonać chemiczne trawienie miedzi
do niklu roztworem chlorku miedzi. Warstwę kopiową usu
wa się 10% roztworem ługu. Prace eksperymentalne doty
czą jak zwykle małych formatów, lecz technologia wydaje
się być nieskomplikowana. Ewentualne zastosowanie jej
do potrzeb krajowych wiązałoby się z pracami badawczy
mi, co z kolei pociągnęłoby za sobą koszty. Jak dotych
czas, zainteresowany na większą skalę produkcją form of
fsetowych resort poligrafii nie informuje o podjęciu prób
w zakresie omawianego zagadnienia.

*
Z podanego wyżej opisu niektórych stosowanych metod
obróbki powierzchni płyty drukowej, jak i opisu tendencji
światowych w tym zakresie, rozpatrywanych wyłącznie
pod kątem ich przydatności dla pracowni reprodukcji ma
łonakładowej i wymagań tych pracowni, wynika, że w obecnej chwili nie ma w kraju możliwości zastosowania
którejś z opisanych technologii — takiej, która spełniłaby
warunek otrzymania taniej i dobrej formy drukowej, wy
trzymującej niski nakład.
Przeprowadzenie analizy ekonomicznej opisanych metod
jest trudne ze względu na brak wyczerpujących danych
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dotyczących omawianych procesów. Niektóre z nich należy
w ogóle pominąć w rozważaniach jako wręcz nierealne w
naszych warunkach lub nie nadające się dla dużych for
matów, albo też związane z kosztownymi pracami badaw
czymi.
Do takich metod należy zaliczyć grenowanie blach dyszą
piaskową za pomocą ultradźwięków, technologię eloksalizacji folii aluminiowych oraz technologię otrzymywania
form drukowych na podłożach niemetalicznych. Formy dru
kowe bimetalizowane elektrolitycznie czy też chemicznie zo
stały w tych rozważaniach w ogóle pominięte, ze względu
chociażby na koszty bimetalizacji, które dla blachy forma
tu AO wynoszą 600 zł. Formy bimetalizowane stają się opła
calne dopiero przy wysokim nakładzie.
Płyty presensybilizowane sprowadzane na nasz rynek z
firmy KALLE-NRF, w przeliczeniu na złote też są drogie.
Koszt jednej płyty formatu A3 wraz z firmowymi chemika
liami wynosi 600 złotych.
Odnośnie metody grenowania chemicznego należy stwier
dzić, że dane z literatury, mówiące o korzyściach ekono
micznych przy jej zastosowaniu, wymagają sprawdzenia
na drodze doświadczalnej.
Zgodnie z informacjami zaczerpniętymi z literatury, te
chnologia grenu chemicznego powinna pozwolić na wyeli
minowanie uciążliwego dla otoczenia hałaśliwego proce
su grenowania mechanicznego przy efektach jakościowych
nie gorszych od uzyskiwanych grenowaniem mechanicz
nym.
W pracowniach reprodukcji małonakładowej, działających
przy różnych resortach, nakłady druku są niewielkie i wy
noszą od kilku do kilkudziesięciu arkuszy z jednej formy.
Zapotrzebowanie na blachy również jest niewielkie, na
przykład w resorcie geodezji i kartografii pracownie re
produkcyjne posiadające kontrprasy offsetowe podają za
potrzebowanie na łączną ilość 1000—2000 blach w skali
rocznej.
Przy tak niewielkim zapotrzebowaniu budowa i adapta
cja pomieszczeń oraz zakup urządzeń do szlifowania i gre
nowania blach są nieopłacalne. Z drugiej strony koszt sa
mego grenowania blachy, wykonanego na zlecenie, w sto
sunku do wartości samej blachy jest wysoki i wynosi 75
złotych. Dochodzi do tego oczywiście i czynnik pozaekono
miczny, jak uciążliwy dla załogi hałas, który przenoszony
jest na pomieszczenia sąsiednie.
Po przeanalizowaniu wszystkich względów wydaje się
najbardziej korzystne ekonomicznie i technologicznie dla
pracowni reprodukcji małonakładowej zastosowanie płyt
gotowych do jednorazowego użycia, ale produkowanych
centralnie w kraju. Koszt blachy byłby wtedy niższy od obecnego, bo mieściłby się w granicach około 50 złotych.
Jak wspomniano wyżej, uruchomienie produkcji gotowych
blach aluminiowych, o grubości 0,4 lub 0,3 mm, o forma
tach Al planowany jest dopiero za 2—3 lata (przez Wal
cownię Metali w Dziedzicach).
W związku z powyższym wydaje się celowe wzmożenie
wysiłków zainteresowanych resortów dla uwzględnienia po
trzeb pracowni reprodukcji małonakładowej w zakresie pro
dukcji aluminiowych form drukowych formatu AO i Al w
Walcowni Metali w Dziedzicach. Pozwoliłoby to na zaopa
trzenie małych pracowni w grenowane blachy offsetowe,
wyeliminowanie z tych pracowni szkodliwego i drogiego
procesu grenowania mechanicznego.
LITERATURA

1. Patent USA nr 3277820
2. Ozasol „P-4” — offsetowa płyta do druku. Instrukcja wydana
przez firmę KALLE
3. D. Michalewicz — Ofsietnyje formy na Iawsanie. Poligraffija 1969, nr 11
4. Wł. Ibisz, E. Sorokina — Wykonywanie form offsetowych
na aluminium metodą „An-Off-sall”. Poligrafika 1966, nr 2
5. Wl. Ibisz, E. Sorokina — Próby zastosowania ultradźwię
ków w technologii poligraficznej. Poligrafika 1968, nr 11
6. E. Jelpaczew — Ofsietnyje formy na gidrofilnoj bumagie.
Poligrafija 1970, nr 1
7. W. Cermak — Handbuch der Offsetkopie. VEB Wilhelm
Knapp Verlag, 1953
8. G.W. Tiepłow — Izgotowlenije Ofsetnych pieczatnych form
na Polirowannom cynkie. Poligraficzeskoje proiwodst∣wo. 1969,
nr 7

JÓZEF BABICZ
Warszawa

Dorobek historii geodezji polskiej

w 25-lecie PRL
VII

SZELIGA Jan
421a. Dokładność Szesnastowiecznych map wybrzeża pol
skiego. Zeszyty Geograficzne Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w Gdańsku, 1967, R. 9.
Analiza dokładności wybranych map wybrzeża pol
skiego z XVII i XVIII wieku. Zeszyty Geograficzne
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, 1968, R. 10.
SZEWCZYK Janina
422. Włóka. Pojęcie i termin na tle innych średniowiecz
nych jednostek pomiaru ziemi. Instytut Geografii
PAN. Prace Geograficzne nr 67, Warszawa 1968, PWN,
s. 112.
Rec.:

Goiaski Janusz. Przegląd Geodezyjny 19Ö9, nr 1, s. 38.

Szmielew Borys
423. Piętnaście lat działalności państwowej służby geode
zyjnej. Przegląd Geodezyjny 1960, nr 12, s. 431—433.
424. XX-Iecie służby geodezyjnej. Tamże 1965, nr 9, s. 345
—346.
425. 25 lat Polski Ludowej — Udział geodezji w rozwoju
kraju. Tamże 1969, nr 7, s. 257—260.
Sztompke Wacław
426. Sesja Komitetu Permanentnego Międzynarodowej Fe
deracji Geodetów (Kraków, 4—7.IX.1959). Przegląd
Geodezyjny 1960, nr 1, s. 1—6.
427. 60-lecie urodzin prof. Μ. B. Piaseckiego. Tamże 1965,
nr 1, s. 23—24.
428. Pamięci prof, dr Bronisława Piątkiewicza. Tamże 1967,
nr 4, s. 170.
429. Mgr inź. Bronisław Łącki. Tamże 1967, nr 8, s. 330.
Szwenkowski Eugeniusz
430. Plany starej Warszawy. STOLICA 1959,, nr 2, s. 8—9.
SZYMAŃSKI Henryk
431. Jednostki miar. Warszawa PWT, 1956, 676 s.
SZYMAŃSKI Michał
432. Ewidencja gruntów i jej znaczenie dla gospodarki na
rodowej. Przegląd Geodezyjny 1961, nr 9, s. 321—325.
SZYMKIEWICZ Samuel
433. Warszawa na przełomie XVIII i XIX w. w świetle
pomiarów i spisów. Warszawa 1959, 304 s.
Rec.: Lepkowski Tadeusz. Kwartalnik Historyczny I960, nr 3,
s. 789—791; Szczypiorkowski Adam. Kwartalnik Historii Kul
tury Materialnej 1960, nr 3, s. 583—607.

TOMCZAK Andrzej
434. Ilustrowany katalog źródeł kartograficznych do histo
rii budowy miast polskich. Z. 7. Katalog planów mia
sta Łęczycy. Zakład Historii Architektury i Urbani
styki PAN, Warszawa 1962, s. 34, tabl. 11, pl. 15 +
+ err.
435. Zarys rozwoju przestrzennego Łęczycy od XIH do
XIX w. „Ziemia Łęczycka. Szkic o teraźniejszości
i przeszłości”. Łódź 1964, s. 73—89, rys.
436. Źródła kartograficzne do dziejów Łęczycy średnio
wiecznej. Łęczyca średniowieczna Z. 1. Dokumenta
cja kartograficzna. Inst. Hist. Kult. Mat. PAN. Pol
skie Badania Archeologiczne T. 14. Wrocław—War
szawa—Kraków 1966, s. 35—60, rys.
TRACZEWSKA-BIAŁKOWA Zofia
437. Wystawa Kartografii Historycznej w AGH. Przegląd
Naukowo-Techniczny AGH 1960, nr 7, ser. Geodezja,
zeszyt 5, s. 43—45.
438. Instrukcja z roku 1767 o sposobie wyznaczania sze
rokości geograficznej. Przegląd Geodezyjny 1961, nr 11,
s. 430—432.
439. Inwentaryzacja historycznych planów m. Krakowa
od XVI do XIX w. Maszynopis w Zakładzie Historii
Nauki i Techniki PAN, 1962.

440. Analiza geodezyjno-kartograficzna dawnych planów
szczegółowych m. Krakowa. Maszynopis, cz. I, s. 1—
—161; cz. II, rysunki, szkice, zdjęcia map. Praca dok
torska 1964, Katedra Geodezji AGH.
441. O działalności geodezyjnej Teofila Żebrowskiego. Ze
szyty Naukowe AGH 1964, nr 69, ser. Geodezja z. 6,
s. 79—96.
442. Kołłątajowski plan Krakowa z roku 1785. Przegląd
Naukowo-Techniczny AGH 1964, ser. Geodezja, z. 7,
s. 89—96.
443. O metodyce analizy kartometrycznej historycznych
map miejskich oraz wynikach badań zabytków karto
graficznych Krakowa. Materiały IV Krakowskiej Kon’
ferencji Katedr Geodezji Wydziałów Niegeodezyjnych
1965, s. 75—91.
444. Juliusz Kolberg 1776—1831. Polski Słownik Biogra
ficzny 1967, z. 56, s. 265—268.
445. 400 lat polskiego podręcznika miernictwa. Kwartalnik
Historii Nauki i Techniki 1967, nr 2, s. 478—479.
446. Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geodezji z dnia
5 czerwca 1967. Tamże, nr 4, s. 869.
447. Zebranie naukowe Kraków — 29.X.1966 Collegium
Maius (Ku czci, S. Grzepskiego). Dodatek do Prze-,
glądu Geodezyjnego, poświęcony 400 rocznicy wyda
nia Geometrii Grzepskiego 1967, nr 5, s. 30—31.
448. O pierwszym opartym na zdjęciu poligonowym pla
nie m. Krakowa. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
Polskiej, Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-Che
micznych i Geologiczno-Geograficznych, ser. C, z. 13,
1968, s. 41—55.
Rec.: Sawicki Kazimierz, Przegląd Geodezyjny 1969, nr 12,
s. 518.

449. Analiza geodezyjno-kartograficzna dawnych planów
szczegółowych miasta Krakowa (skrót pracy doktor
skiej). Zeszyty Naukowe AGH, nr 195, ser. Geodezja,
z. 11, Kraków 1968, s. 143—176.
450. Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geodezji. Kwar
talnik Historii Nauki i Techniki 1968, nr 4, s. 860.
451. Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geodezji (26.XI.
1968). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1969, nr 2,
s. 426—427.
452. Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geodezji w dniu
12 marca 1970. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1970, nr 3.
452a. Rozwój prac badawczych i naukowych w zakresie hi
storii geodezji w ciągu 25 lat PRL. Przegląd Geode
zyjny nr 2, s. 91—92. W tymże numerze, s. 54—91 —
szereg innych autorów podsumowuje osiągnięcia geo
dezji polskiej w 25-leciu PRL.
Trawkowski st.
453. Ilustrowany katalog źródeł geograficznych do historii
budowy miast polskich. Z. 4: Katalog ola nów miast
w zbiorach Oddziału Terenowego w Radomiu 1957,
40 s, plany. Zal do „Kwartalnika Architektury i Ur
banistyki” przy z. 3/4, 1957.
TRZEBIŃSKI W., SZAFER T. P.
454. Katalog olanów miast polskich w zbiorach Niemiec
kiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. Cz. I. Warsza
wa 1967, PWN, 25 s., tab. 1, planów 27. Zal do Kwar
talnika Architektury i Urbanistyki, z. 3/4.
Truskolaska-Zakrzewska Alina
455. Polskie piśmiennictwo geodezyjne XV—XVHI w. (W)
Materiały IV Krajowej Konferencji Katedr Geode
zyjnych Wydziałów Niegeodezyjnych, Warszawa 1965.
456. Znaczenie ,,.Teometrii praktycznej” Ignacego Zaborow
skiego w geodezji polskiej (W) Materiały V Krajowej
Konferencji Katedr Geodezji Wydziałów Niegeodezyj-

485

nych, pod redakcją prof, dr Zofii Kietlińskiej. War
szawa 1967.
457. ,,Jeometria praktyczna” Ignacego Zaborowskiego i jej
znaczenie dla rozwoju miernictwa w Polsce i dla
kształtowania się formy dydaktycznego podręcznika.
Politechnika Warszawska 1966—1967, 114 s., ilustr. 17
(wydawnictwo powielone).
Rec.: Olszewski Eugeniusz, Kwartalnik Historii Nauki i Te
chniki 1968 r., nr 1, s. 154—156 oraz 231.

Turoniowa Wanda
458. Katalog Planów Miast Śląskich w uporządkowanych
zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu. So
bótka 15, 1960, s. 247—258.
TYMOWSKI Stanisław Janusz
459. Słowo wstępne (z okazji 25-lecia powstania Wydziału
Geodezji w Politechnice Warszawskiej). Przegląd Geo
dezyjny 1947, nr 11—12, s. 295.
460. W obronie imć Pana Tomasza Wnentowskiego — słów
kilka. Przegląd Geodezyjny 1953, nr 12, s. 357—358.
461. Sześć świadectw z praktyki mierniczej. Tamże 1955,
nr 1, s. 21—22.
462. Jak Walenty Pierzchała został geometrą Królestwa
Polskiego. Tamże 1955, nr 5, s. 157—158.
463. Zmartwienie imć pana Juliusza Colberga. Tamże 1955,
nr 6, s. 204—205.
464. O podkomorzym i jego komornikach (w roku mickie
wiczowskim). Tamże 1955, nr 7, s. 237—239.
465. In memoriam prof, dr Edwarda Warchalowskiego.
Tamże 1956, nr 10, s. 381.
466. Zmiany w strukturze zawodu mierniczego w Polsce
w wdeku XVIII. Tamże 1956, nr 11, s. 430—433; nr 12,
s. 468—472.
467. O Ramsdenie i niektórych jego pracach w kores
pondencji współczesnego mu Polaka. Tamże 1956, nr 9,
s. 346—347.
468. Józefa Łęskiego w roku 1807 myśli o Izbie Topogra
ficznej. Tamże 1956, nr 2 s. 68—70; nr 3, s. 105—109.
469. Struktura zawodu geodezyjnego w okresie Księstwa
Warszawskiego. Tamże 1958, nr 7, s. 276—288; nr 8,
s. 321—326.
470. Jak imć Pan Filip Campioni oraz geometra RP i JKM
Antoni Bojanowdcz rolnictwo krajowe doskonalili.
Tamże 1958, nr 11, s. 434-^41; nr 12, s. 474—480.
471. Zagadnienie przestrzenne w regulacjach dóbr ziem
skich w epoce Oświecenia. Przegląd Geodezyjny 1961,
nr 1, s. 28—36. Kwartalnik Historii Kultury Mate
rialnej 1960, nr 4, s. 502—517.
472. Dziedzina władania na ziemiach polskich, a jej gra
nice w historycznym rozwoju. Przegląd Geodezyjny
1961, nr 7, s. 269—274.
473. Znaczenie starych przyrządów geodezyjnych dla hi
storii geodezji. Tamże 1961, nr 2, s. 72—73.
474. Struktura zawodu geodezyjnego w okresie konstytu
cyjnym Królestwa Polskiego (1815—1830). Tamże 1962,
nr 4, s. 159—164.
475. Uwagi o stronie kartograficznej mozaiki w Madaba.
Tamże 1963, nr 4, s. 171—174.
476. 40 lat temu... Mówią pierwsi wychowankowie Wy
działu Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej z ro
ku 1925/1926. Tamże 1963, nr 11, s. 489—492.
477. „Kultura” (o rozwoju geodezji). Tamże 1964, nr 5,
s. 200.
478. Przegląd Geodezyjny w XV-Ieciu Wydawnictw Cza
sopism Technicznych NOT. Tamże 1964, nr 12, s. 449.
479. Czechosłowacko-polska współpraca w dziedzinie geo
dezji i kartografii na łamach czasopism. Przegląd Ge
odezyjny w latach 1945—1964. Tamże 1965, nr 1, s. 1—
—4.
480. Art. redakcyjny. Przegląd Geodezyjny 1965, nr 7, s. 257.
481. XX-Iecie Przeglądu Geodezyjnego 1945—1965. Tamże
1965, nr 9, s. 370.
482. XVHI-Wieczne mapy Warszawy. Tamże 1965, nr 12,
s. 488—490.
483. O badaniach kształtu i wielkości Ziemi. Tamże 1967,
nr 4, s. 157—159.
484. Łan jako jednostka osadnicza i miernicza w „Geo
metrii” Stanisława Grzepskiego. Dodatek do Przeglą
du Geodezyjnego poświęcony 400 rocznicy wydania
Geometrii Stanisława Grzepskiego, 1967, nr 5, s. 27—
—28.

486

485. Księgi Henrykow7Skiej — treść geodezyjna. Przegląd
Geodezyjny 1967, nr 7, s. 280.
486. O środowisku mierniczym w Powstaniu Kościuszkow
skim. Tamże 1968, nr 2, s. 110—116.
487. W pięćdziesiątą rocznicę I Powszechnego Zjazdu Mier
niczych Polskich. Tamże 1969, nr 1, s. 13—14.
488. XL-Iecie czasopiśmiennictwa geodezyjnego w Polsce.
Tamże 1969, nr 4, s. 153—154.
489. O środowisku mierniczym w latach 1918—1968. Tamże
1969, nr 4, s. 163—164.
490. Tymowski J. S., Kinel J., Kaczmarek J., Merlinger J.,
Krysiński Μ., Sawicki K. i inni. (W) Zarys historii or
ganizacji społecznych geodetów polskich. PPWK, War
szawa 1969, 637 s.
WACHUŁKA Adam
491. Krzysztof Mieroszewski, inżynier, architekt i geome
tra polski XVII stulecia. Studia i Materiały z Dzie
jów Nauki Polskiej. Historia Nauk Matematycznych,
Fizvko-Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych, z.
1, 1957, s. 3—37.
492. Geometria praktyczna na wykładach Oswalda Kriigera w świetle publikacji Jana Rudominy-Dusiatyhskiego. (Maszynopis z 1969 r. w Zakładzie Historii
Nauki i Techniki).
Rec.: Sawicki Kazimierz (maszynopis).

WALCZAK Stanisław
493. Kronika pierwszej katedry miernictwa na Politechni
ce Warszawskiej: 1830—1916—1961. Politechnika Warszaw7ska 1960, 48 s.
494. Warchalowski Edward. Zeszyty Naukowe Politechniki
Warszawskiej 1964, z. 4.
494a. Edward Warchalow7Ski — uczony—pedagog—działacz.
Opracowane przez Stanislawm Walczaka z okazji wy
stawy w Muzeum Techniki w Warszawie, poświęconej
pamięci profesora Edwarda Warchałowskiego, zorga
nizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich
NOT i Wydz. Geodezji i Kartografii Politechniki War
szawskiej dla uczczenia XV rocznicy jego śmierci
(Warszawa 1968) Wydawnictwo Muzeum Techniki
i Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
495. Historia geodezji na sesji naukow7ej katedr geodezji.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1966, nr 1/2,
s. 179.
Walencik Zdzisław
496. O niektórych pomysłach w zakresie konstrukcji pla
nimetrów w Polsce w XIX w. (W) Materiały IV Kra
jowej Konferencji Katedr Geodezyjnych Wydziałów
Niegeodezyjnych, Warszawa 1965. Krótki rys histo
ryczny rozwoju kartografii. (W) Materiały do V Kon
ferencji Katedr Geodezyjnych.
Warchalowski Edward
497. Po 30 latach. Przegląd Geodezyjny 1949, nr 1, s. 3—5.
WARECKA Daniela
498. Zbiór kartograficzny Archiwum Głównego Akt Daw
nych w Warszawie. Kwartalnik Historii Kultury Ma
terialnej 1955, nr 2, s. 435—444.
WereszczyNski Jan
499. Analiza map morskich wybrzeża polskiego na tle sto
sowanych urządzeń nawigacyjnych. Zeszyty Naukowe
Politechniki Łódzkiej, nr 43 (Zeszyt Specjalny nr 1),
1962.
Rec.: Tymowski Stanisław
1962, nr 12, s. 526.

Janμsz.

Przegląd

Geodezyjny

500. Historia polskiej hydrografii morskiej, 3235, 89 repro
dukcji fotograficznych. Maszynopis z 1962 r.
Rec.: Milewski Mieczysław,
Felicjan (maszynopis). '

Opalski Wiesław,

Piątkowski

501. Opis inwentaryzacyjny polskich map morskich i po
mocniczych wydawnictw nawigacyjnych z okresu 1919
—1939. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1967,
nr 86; Zeszyt Specjalny nr 5, s. 49—77, rys., tabl.,
mapy.
502. Studia nad mapami morskimi Getkanta. Zeszyty Nau
kowe Politechniki Łódzkiej 1967, nr 86; Zeszyt Spe
cjalny nr 5, s. 5—48, tabl., mapy.
c.d.n

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
DODATEK
ROK XIV

DO

MIESIĘCZNIKA „PRZEGLĄD

GEODEZYJNY”

WARSZAWA, LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1971 r.

Nr 6

Mgr inż. WOJCIECH DROZD, mgr inż. MAŁGORZATA ŻENIEWSKA

Automatyzacja wykonywania map radionamiarowych SEA-FIX
Pomiarowy system radionawigacyjny Sea-Fix, angielskiej
firmy Decca Nawigator, służy do ciągłego określania pozy
cji płynącego statku, np. pomiarowego, badawczego lub
pogłębiarki, w oparciu o stacje brzegowe lub nawodne.
Zespół stacji Sea-Fix zakupiony przez Polskę, pierwszy
w krajach RWPG, otrzymała Służba Oznakowania Nawiga
cyjnego w Gdańskim Urzędzie Morskim. Zespół ten znaj
duje zastosowanie w pracach hydrograficznych, nawigacyj
nych i pogłębiarskich wykonywanych na morzu, często w
znacznym oddaleniu od lądu.
System radionawigacyjny Sea-Fix pozwala na określenie
pozycji (położenia) statku w układzie współrzędnych hiperbolicznych. Dlatego też zasadniczym elementem map radio
namiarowych są linie pozycyjne w postaci siatek hiperboli cznych ,odniesionych do 3 stacji przekaźnikowych (ognisk).
Sporządzanie podkładów mapowych z siatkami hiperboIicznymi jest żmudne, kosztowne i długotrwałe. Proces wy
konywania map radionamiarowych może być znacznie uSprawniony i przyspieszony przez wprowadzenie automaty
zacji obliczeń i kreślenia. Omawiany poniżej proces opra
cowano w Zakładzie Rachunku Wyrównawczego i Obli
czeń Geodezyjnych Instytutu Geodezji i Kartografii w
czerwcu 1971 r. na zlecenie Gdańskiego Urzędu Morskiego
w Gdyni *).

Punktowi Q odpowiadają współrzędne Iiiperboliczne:
2w

n2Q

L2 — (d2Q — dllq)

(1)

2w

gdzie:
ri0Q, diQ, d2<s — odległości punktów Q od punktów 1, 2, 0
Llt Li — odległości pomiędzy punktami, 1, O, 2,
w — wielkość stała (szerokość ścieżki fazowej)
Przypuśćmy, że dane są współrzędne Xq, Yq punktu Q
oraz współrzędne hiperboliczne τι1Ρ, n2P punktu P, bliskiego
punktowi Q. Należy obliczyć współrzędne Xp, Yp punktu P.
W tym celu wyznacza się wg wzorów (1) współrzędne hi
perboliczne n1X, niX odpowiadające punktowi o współrzęd
nych X = Xq + Δ, Y = Yq, oraz współrzędne n1y, n2γ od
powiadające punktowi o współrzędnych X = Xq, Y =
= Yq + Δ, gdzie Δ — odpowiednio dobrana stała. Następ
nie oblicza się poprawki do współrzędnych wg podanych
wzorów wyznacznikowych:
∆n1p ∆nip∣
∆n1γ ∕ln2y(
Jn,χ

∆n,p

J∙⅛X∣
dnip∣

(2)

gdzie

D=

∆n1χ
∆n1γ

zlnɪʌ- = n1χ-n1ρ

Przy realizacji zadania wykorzystano komputery ODRA
1204 i GEO 2 oraz automat KART 2.
1. Proces opracowania mapy radionamiarowej

Na proces opracowania mapy radionamiarowej składają
się dwa podstawowe etapy:
— obliczenie współrzędnych elementów rysunku mapy
przy użyciu odpowiednich programów,
— kartowanie punktów rysunku mapy.
Etapy te są realizowane w sposób zautomatyzowany wg
przedstawionych dalej metod i programów.
1.1. Obliczenie. Podstawowy element treści mapy radio
namiarowej tj. siatki pozycyjne (linie namiarowe) utwo
rzone są z dwóch rodzin linii hiperbolicznych. Opracowany
algorytm wyznacza punkty przecięć tych linii wg przed
stawionych poniżej założeń i wzorów.
Dane są 3 punkty brzegowe 1, 2, 0 o znanych współrzęd
nych X, Y w odwzorowaniu Gaussa-Kriigera. Punkty te
są odpowiednio ogniskami dwóch rodzin hiperbol.
*) Praca wykonana pod kierunkiem doc. dr J. Gaidzickiego
przez zespól w składzie: mgr inż. J. Deryło-Stępniak, mgr inż.
A. Kopeewicz, mgr J. Kranz, mgr inż. Μ. Zeniewska (IGiK) przy
konsultacji i współpracy mgr inż. W. Drozda (GUM).

Jn2X I
zln2-j I
zln2χ = n2χ — n2ρ

∆n1γ = nlγ-n1Q Jn2 y = n2y — nιQ
∆n1 — n1p— π1q ∆n2 ~ n2p — n2ρ
Po uwzględnieniu obliczonych poprawek otrzymuje się
współrzędne przybliżone punktu P:
Xp = Xρ+ZlX
Yp=Yq+ΔY
Obliczenie wykonywane jest w sposób iteracyjny do mo
mentu, gdy różnica pomiędzy współrzędnymi Xp, Yp otrzy
manymi z iteracji danej i poprzedniej jest mniejsza, co
do modułu, od określonej wartości ε.
Wszystkie obliczenia, do momentu uzyskania dostatecz
nie dokładnych współrzędnych Xp, Yp, realizuje program
na maszynie cyfrowej ODRA 1204. Poprawność wykona
nych obliczeń jest sprawdzana przez zespół programów
kontrolnych. W wyniku działania programów otrzymuje się
wykaz punktów przecięć hiperbol zawierający współrzędne
ni, Ti2 ɪ współrzędne X, Y. Poza tym uzyskuje się dodat
kowe dane liczbowe sterujące pracą automatu KART 2 w
procesie nanoszenia wyżej wymienionych punktów.
Drugim ważnym elementem treści mapy radionamiarowej
jest siatka geograficzna.
Współrzędne X, Y punktów tej siatki otrzymuje się ze
współrzędnych φ, 2 naroży ramki sekcyjnej arkusza, przy
zastosowaniu do przeliczeń współczynników szeregów po
tęgowych dla odwzorowania Gaussa-Kriigera [1].
Przeliczenie to wykonuje się odpowiednim programem
na maszynie cyfrowej ODRA 1204.
Analogicznego przeliczenia można dokonać na kompute
rze GEO 2 przy zastosowaniu tablic mnożących [2].
Uzyskane w ten sposób współrzędne X, Y tłumaczone są
na odpowiadające im wielkości wg kodu automatu KART 2
i wyprowadzane na taśmę perforowaną w ten sposób, aby
południki i równoleżniki siatki geograficznej mogły być
naniesione i skartowane zgodnie z założoną poprzez ∆φ
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i Δλ gęstością, wymaganą dla map hydrograficzno-pomiarowych. Dane dotyczące pozostałycn elementów treści ma
py takich jak: siatka hektometrowa, nabieżniki oraz linie
i pojedyncze punkty elementów nawigacyjnych i hydro
graficznych obliczane są przy zastosowaniu tych samych
programów.
1.2. Kartowanie. Kartowanie punktów przecięć linii hiPerbolicznych oraz pozostałych punktów składających się
na rysunek mapy wykonuje się na koordynatografie auto
matycznym KART 2. Wszystkie dane przekazywane są do
automatu KART 2 z taśm perforowanych uzyskanych bez
pośrednio z EMC na etapie obliczeń. Proces kartowania
zorganizowany jest w ten sposób, aby istniała możliwość
kontrolowania zarówno samego procesu jak i poprawności
wykonanych wcześniej obliczeń.
Po naniesieniu przez koordynatograf wyodrębnionego
zbioru punktów (np. punktów przecięć jednej hiperboli,
punktów jednego boku ramki siatki geograficznej) nastę
puje programowany powrót automatu do ustalonego pun
ktu kontrolnego, co pozwala na wykluczenie błędów nano
szenia punktów. Punktem kontrolnym może być dowolny
punkt w stosunku, do którego zostaną obliczone odpowied
nie wielkości do skartowania pozostałych punktów.
W przyjętej metodzie istnieje możliwość wykorzystania
koordynatografu KART 2 jako urządzenia kreślącego. Jed
nak obecne wyposażenie tego automatu nie pozwala na
wykreślenie dostatecznie cienkich linii.
W ramach opisanej powyżej metody wykonuje się ana
lizę dokładności sporządzonego podkładu mapowego, w na
stępujący sposób:
Przy zastosowaniu automatu KART 2 rejestruje się w
dowolnym układzie współrzędnych prostokątnych współrzęd
ne n punktów wykreślonej mapy, których współrzędne X, Y
w odwzorowaniu Gaussa-Kriigera są znane. Następnie wy
konuje się na maszynie GEO 2 transformację Helmerta
współrzędnych punktów z układu współrzędnych KART 2
na układ współrzędnych X, Y w odwzorowaniu GaussaKriigera. W wyniku transformacji otrzymuje się poprawki
do współrzędnych ZlX, ZlY, oraz błąd charakteryzujący do
kładność położenia punktu. Przeprowadzona w ten sposób
analiza jest jednocześnie miarodajną oceną dokładności ca
łego procesu technologicznego.

2. Zastosowanie praktyczne

Po upływie trzech miesięcy od momentu przyjęcia zle
cenia z Gdańskiego Urzędu Morskiego w Gdyni opracowa
no opisaną metodę oraz wszystkie w.w. programy i zasto
sowano produkcyjnie proces technologiczny do wykonania
14 map radionamiarowych w skalach 1 : 2000, 1 : 10 000,
1 : 25 000, dla rejonu Zatoki Pomorskiej.
Czas opracowania jednej mapy radionamiarowej na au
tomacie KART 2, przy średnim zagęszczeniu linii siatki hiPerbolicznej wynosił około 5—6 godzin. Łączna liczba pun
któw na jednym arkuszu wahała się w granicach od 3000—
4000 punktów. Prace kreślarskie zostały wykonane ręcznie
przez zespół kreślarzy Warszawskiego Okręgowego Przed
siębiorstwa Mierniczego. Fragment wykonanej mapy przed
stawiono na rys. 2.
Przeprowadzona dla wszystkich opracowanych map ana
liza dokładności dała następujące wyniki:
Tablica 1

Nr arkusza

"’o
w metrach

πι0
w skali mapy

2—71—1
2—71—2
2—71—3
2—71—4

0,46

0,23

0,32

0,16

1 : 10 000

10—71—1
10—71—2
10—71—3
10—71—4
10—71—5
10—71—6

1,76
0,77
1,06
2,07
1,7«
1,37

0,18
0,07
0,11
0,21
0,1«
0,14

1 : 25 000

25—71—1
25—71—2
25—71—3
25—71—4

2,95
3,65
5,60
6,36

0,11
0,15
0,22
0,25

Skala

1 :2 000

Otrzymane błędy charakteryzują łączny wpływ błędów
nanoszenia punktów na KART 2, ręcznego kreślenia tu
szem i rejestracji współrzędnych na KART 2.
3. Efekty eksploatacyjne

Automatyzacja procesu zastosowana w realizacji zlecenia
GUM dotyczącego opracowania 14 map radionamiarowych
Sea-Fix, umożliwiła terminowe wykonanie prac pogłębiarskich, podjętych wiosną br. w Zatoce Pomorskiej, przez ze
spół pogłębiarek radzieckich.
Prace wykonane przez Zakład Rachunku Wyrównawczego
i Obliczeń Geodezyjnych IGiK umożliwiły Służbie Oznako
wania Nawigacyjnego GUM pełne wykorzystanie systemu
Sea-Fix z właściwą temu systemowi dokładnością, zarów
no przy pracach pogłębiarskich jak i przy koordynacji po
miarów batymetrycznych.
W przypadku niezastosowania automatyzacji, wykonawca
prac pogłębiarskich, ze względu na krótki termin, byłby
zmuszony użyć map dalece uproszczonych, a więc obar
czających wynik pomiarów stosunkowo dużym błędem.
W pracach pogłębiarskich oznaczałoby to zbędne wydoby
cie urobku rzędu 100 tys. m3.
Wykonane dla rejonu Zatoki Pomorskiej mapy są stale
wykorzystywane przez Służbę Oznakowania Nawigacyjne
go Gdańskiego Urzędu Morskiego dla potrzeb hydrografi
cznych i bezpieczeństwa żeglugi.
Wysoka dokładność opracowania map pozwala na, wyko
rzystanie systemu Sea-Fix do koordynacji dokładnych prac
pomiarowo-badawczych na obszarach znacznie oddalonych
od brzegu.
Przyszłościowo planuje się wykonanie dalszych map ra
dionamiarowych Sea-Fix dla rejonów wód przybrzeżnych
Zatoki Gdańskiej i Wybrzeża Środkowego.
LITERATURA

Rys. 2

Zgodnie z założeniami opracowana metoda sporządzania
map radionamiarowych >>moζliwia konstruowanie map w
dowolnym podziale sekcyjnym, dowolnych skalach oraz
przy dowolnym rozmieszczeniu stacji brzegowych.

∣1∣ Brechpunktstabelle für Gauss-Krugersche Koordinaten. Ober
kommando der Kriegsmarine. Berlin 1943.
[2] St Hausbrandt.: Tablice do przeliczenia współrzędnych geo
graficznych na prostokątne w odwzorowaniu Gaussa-Krugera
na elipsoidzie Bessela dla pasów 6-stopniowych. Prace IGiK
1955 z. 3/7/. Dodatek.

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII — dodatek do miesięcznika PRZEGLĄD GEODEZYJNY ukazuje się pod re
dakcją Andrzeja Hermanowskiego
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UKD 333.013

KŁOPOTOWSKI J. — Main Trends o£ Activity in the
Further Rationalization of Land Economy. — Przegląd
Geodezyjny No 11/1971.—
The author discusses the projects of laws tending to create
favourable conditions for the increase of agricultural produc
tion. They concern: preservation of arrable and forrest land,
recultivation of land and regulation of individual property of
farms. The author presents the projects of changes in regu
lations, which concern the trade turnover in farms, problems
of inheristance and hentage payments.

UKD 528.482:621.874
JUZWA K., MERCIK S. — Measuring Problems of Cranes
with Special Stress on Gantries and Gantry Tracks. —
Przegląd Geodezyjny No 11/1971.—
Efficient work of cranes is the main
production in such important branches
aviation, shipbuilding, machinery and
carried research on the deformation of
clusions, important from the viewpoint

condition of continuous
of national economy as
shipment. The authors
grantrɪes, drawing con
of the safety of work.

I

UKD 328.46:333.013.6
STELMACH Μ. — Some Problems of Farmingdots. — Prze
gląd Geodezyjny No 11/1971.—
The author presents the method of computing optimum shape
and area of lots in relation to their size and to the economic
and natural conditions; thanks to this method it is possible
to find the optimum shape of lots in connection with the cost
of farming. The author gives formulas for the structure of so
wing.

UKD 528.541.2—555.4.089.6
SZCZUREK J. — Regulation of Compensator in Level NiDl. — Przegląd Geodezyjny No 11/1971,—
The autihor presents different ways of controlling the com
pensator of the level Ni-Dl and correcting all kinds of irregu
larities of its work. The described method may be applied by
every institution with suitable equipment of instruments.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii z dnia 11 stycznia 1971 r., w sprawie kata
logu norm branżowych, stawek jednostkowych robocizny
w geodezji i kartografii, część B — pomiary szczegółowe
— dział BO2 — poligonizacja precyzyjna (Dz. Urz. GUGiK

nr 1/71 — 1).

Jednocześnie uchyla się dotychczasowe normy z zakre
su: poligonizacja precyzyjna, ogłoszone w Dz. Urz. GUGiK
— 1/64 — 4.
Urzędowy spis cenników robót geodezyjnych i karto
graficznych według stanu na dzień 1 stycznia 1971 r. (Dz.
Urz. GUGiK — 1/71 — 2).
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii z dnia 27 stycznia 1971 r. zmieniające In
strukcję D-II: „Znaki umowne i zasady opisywania map

inżynieryjno-gospodarczych” (Dz. Urz. GUGiK — /71 — 4).

Jest to drugie uzupełnienie Instrukcji D-II, wydanie
z 1962 r. Pierwsze zostało ogłoszone i opublikowane w Dz.
Urz. GUGiK nr 7/66 — 44.
W dziale III, w wykazie opisów skrótowych, kasując
dotychczasowy opis skrótowy — wprowadzono dwa nowe
skróty: wody płynące — Wp oraz wody stojące — Ws.
Ponadto dodano opisy skrótowe na oznaczenia: bateria
koksownicza, gnojownik trwały, taśmociąg.
W dziale II wprowadza się kilka nowych znaków lub
zmian do znaków dotychczasowych oznaczonych numera
mi: 18a, 20, 32a, 32b, 37a, 42, 86, 87, 88, 88a, 109, 109a, 118,
119, 119a, 123, 124, 135, 136, 139, 144, 145, 173a, 177a, 178,
182a, 213, 227. Ponadto została wprowadzona nowa tabli
ca znaków: Znaki umowne urządzeń technicznych poło
żonych na terenach kolejowych. Zawiera ona 20 nowych
znaków.
Uwaga. Zmiany wprowadzone w 1966 roku zostały
uwzględnione w drugim wydaniu Instrukcji D-II z 1968
roku (Dz. Urz. GUGiK — 9/68 — 41).
Pismo okólne nr 4 Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii z dnia 5 kwietnia 1971 r. w sprawie stosowania
normy branżowej BN-70/8782-04 — Pomiar długości me

todą paralaktyczną i instrukcji technicznej GUGiK B-III
— Poligonizacja paralaktyczna (Dz. Urz. GUGiK — 3/71
- 2).

BN-71/8782-04 będzie obowiązywać od 1 kwietnia 1972 r.
i z tym dniem przepisy §§ 28, 29, 33 Instrukcji B-III —
jako sprzeczne z tą normą — nie będą miały zastosowania
przy pomiarach długości metodą paralaktyczną przy uży
ciu dwumetrowej inwarowej łaty bazowej.
Uwaga. W dotychczasowych ogłoszeniach o ustaleniu
BN-71/8782-04 zaszły omyłki, które dotyczą numeracji BN
oraz daty jej wprowadzenia w życie. Omyłki te zostaną
sprostowane i ogłoszone (uwaga dotyczy ogłoszeń zawar
tych w MP-30/71-193 oraz Dz. Urz. GUGiK — 3/71 — 5).
Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii z dnia 15 kwietnia 1971 r. o ustaleniu na rok 1971
limitów przerobu rocznego przy wykonywaniu robót przez
osoby fizyczne (Dz. Urz. GUGiK — 71 — 7).
Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia
23 maja 1970 r. zmieniające zarządzenie Ministra Przemy
słu Chemicznego z dnia 13 kwietnia 1963 r. — w sprawie
organizacji i zakresu działania służby geodezyjnej w re
sorcie Ministra Przemysłu Chemicznego (Dz. Urz. GUGiK

— 3/71 — 8).

Zarządzenie z 1963 r. było ogłoszone w Dz. Urz. GUGiK
— 4/63 — 23).
Zebrał i ułożył mgr inż. W. Barański

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za miesiąc wrzesień 1971 roku

FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
Wpłaty z oddziałów SGP do Zarzą
du Głównego za miesiąc wrzesień 1971
roku wyniosły złotych
37 508.—
Wypłacono w miesiącu wrześniu 3
zapomogi pośmiertne na sumę zło
tych
27 000.—
W okresie objętym niniejszą infor

macją zmarli następujący koledzy: Jan
Rola z Oddziału Lubelskiego SGP, lat
67, zmarł 25 sierpnia 1971 roku (zawia
domienie nr 907); Józef Kaliński z Od
działu Krakowskiego SGP, lat 73,
zmarł dnia 14 września 1971 roku (za
wiadomienie nr 908).
Trzecia zapomoga została wypłacona
za wcześniejszy przypadek śmierci, opóźnienie nastąpiło na skutek przepro

wadzanego przez rodzinę postępowa
nia spadkowego po zmarłym koledze
Włodzimierzu Kolbie z Białegostoku.

KASA ZAPOMOGOWA
We wrześniu 1971 roku wypłacono 2
zapomogi bezzwrotne w sumie 5000
złotych — koledze z Łodzi il — ko
ledze z Poznania.

fifZO⅛ffi∕l

Zastosowanie metod analitycznych w fotogrametrii
W dniach 5 i 6 października 1971
roku odbyło się w Warszawie, w Do
mu Technika, zorganizowane stara
niem Stowarzyszenia Geodetów Pols
kich i Sekcji „Polskie Towarzystwo
Fotogrametryczne” — seminarium na
temat zastosowania metod analitycz
nych w fotogrametrii, na którym zo
stały wygłoszone następujące refera
ty:
— Układ współrzędnych terenowych
dla rozwiązań aerotriangulacji — mgr
inż. St. Dąbrowski
— Geometryzacja modelu na stereoautografie Zeissa EL 1318 bez pomocy
koordynatografu — mgr inż. E. Wo
ropajew
— Eksperymentalna osnowa fotogra
metryczna dla mapy w skali 1 : 500 —
mgr inż. J. Cisowski
— Zagęszczenie osnowy pomiarowej
dla celów Stereofotogrametrii naziem
nej w oparciu o analityczne wyrówna
nie Stereogramu — mgr inż. J. Niem
czuk
— Analityczna
aerotriangulacja
przestrzenna z niezależnych modeli na
UMC-I — doc. dr inż. Z. Sitek, mgr
inż. W. Mierzwa
— Kompleksowa metoda numerycz
nego opracowania zdjęć fotogrametry
cznych — mgr inż. S. Janiszewski,
mgr inż. W. Mizerski
— Realizacja warunku (im) = min
przy rozwiązaniu aerotriangulacji ana
litycznej szeregu — mgr inż. W. Mierz
wa

A

— Zastosowanie metody fotograme
trii analitycznej do wyznaczenia od
kształceń terenów pogórniczych — dr
inż. B. Bohonos, dr inż. J. Konieczny

— Wyznaczenie elementów orienta
cji wewnętrznej kamery pomiarowej
oraz dystorsji jej obiektywu na pod
stawie analizy zdjęcia gwiazd — mgr
inż. St. Janiszewski, mgr inż. A. No
wosielski

*

— Obliczenie szeregu aerotriangula
cji metodą zależnych modeli — dr inż.
Μ. Głada

— Wyznaczanie błędów systematy
cznych Stereokomparatora — dr inż.
J. Jachimski, A. Pokrzywa, G. RychIewski, Z. Szuster
— Zastosowanie elektronicznych ma
szyn cyfrowych w rachunkowych pra
cach fotogrametrycznych — mgr inż.
J. Sypniewski
— Zastosowanie transformacji do
badania dokładności przetwarzania pa
smowego — dr inż. J. Jachimski.
— Doświadczenia w zakresie nume
rycznego opracowania aerotriangula
cji analitycznej metodą modeli nieza
leżnych — mgr inż. E. Musiał
— Nowa metoda laboratoryjnej ka
libracji kamer lotniczych — mgr inż.
Μ. Rogulski
— System oznaczeń dla fotograme
trii analitycznej — dr inż. A. Majde

że ukazała się: Encyklopedia wiedzy o
książce. Wydanie Ossolineum (1971 r.).
Tablic czarnych 48, kolorowych 12,
ilustracji 377. Cena złotych 375.
Całokształt współczesnej wiedzy z
wszystkich dziedzin dotyczących książ
ki. Informacje z zakresu: dzieje pis
ma, dzieje książki rękopiśmienniczej i
drukowanej, iluminatorstwo i ilustratorstwo, dzieje opraw i introligator
stwo, księgarstwo, papiernictwo, biblio
tekoznawstwo, bibliofilstwo, bibliogra
fia, dokumentacja techniki drukarskiej
i inne.
Pierwsza tego rodzaju encyklopedia
w Polsce liczy około 6000 haseł rze
czowych, biograficznych, geograficz
nych, topograficznych i Odsylaczowych
opatrzonych ilustracjami.
Zamówienia należy nadsyłać pod
adresem: P.P. „DOM KSIĄŻKI” w
m.st. Warszawie. Główna Księgarnia
Techniczna, Warszawa, ul. Święto
krzyska 14.

PRACE INSTYTUTU GEODEZJI
I KARTOGRAFII

KĄCIK BIBLIOFILÓW

Torn XVIII — Zeszyt 1(42) — Warsza
wa 1971, PPWK

— Marek Staniewski — Zastosowanie
odbiorów częstotliwości wzorcowej w
geodezyjnej służbie czasu wraz z ana
lizą dokładności.
— Jerzy Gazdzicki — Obliczanie ele
mentów elips błędów.
— Wojciech Bychawski, Witold Mi
zerski — Analityczne opracowanie po
jedynczego
Stereogramu
dowolnie
zwróconych zdjęć naziemnych.
— Jan Skonieczny — Automatyczne
wyrównywanie kontrastu negatywów
lotniczych przy użyciu kopiarki ELCOP.

ENCYKLOPEDIA WIEDZY
O KSIĄŻCE

„Dom Książki” Główna Księgarnia
Techniczna — niniejszym zawiadamia,

Kolega Eugeniusz Łukaszewicz z
Warszawy ofiarował dla „Kącika Bi
bliofilów” następujące zeszyty Przeglą
du Geodezyjnego:

nr
2—3/1946 r.
nr 9—10/1948 r.
nr 11—12/1947 r.
nr
1/1949 r.
nr
5/1960 r.
nr
1/1952 r.
nr
11/1952 r.
nr
1/1954 r.
nr
2/1954 r.
nr
5/1959 r.
nr
9/1963 r.
nr
11/1963 r.
Następujący koledzy otrzymali bra
kujące im do zbiorów — roczników
Przeglądu Geodezyjnego zeszyty:
Kowalski Henryk — Warszawa,
SGGW — nr 4/1967
Filarski Jan — Bydgoszcz nr 3 i 10/
/1970
Mieczysław Sobol — Tarnów, woj.
krakowskie — nr 11/1963.

>
Cena zł 12.—

WARUNKI PRENUMERATY CZASOPISM WCT NOT

Prenumeratę krajową przyjmuje wyłącznie Zakład
Kolportażu Wydawnictw Czasopism Technicznych
NOT, Warszawa, Mazowiecka 12, tel. 26-80-16. Konto
PKO I O/M — Warszawa, nr 1-9-121697.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę
przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicz
nych RUCH, Warszawa, ul. Wronia 23, tel. 20-40-88.
Konto PKO Warszawa nr 1-6-100024.
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Stowarzyszenie Geodetów Polskich przed Vl Zjazdem
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Kraj nasz znajduje się obecnie w okresie wielkiej odno
wy życia politycznego i gospodarczego. Twórcza aktywi
zacja całego społeczeństwa jest spotęgowana klimatem, jaki
stwarza szeroka ogólnonarodowa dyskusja przedzjazdowa.
Naczelnym zadaniem VI Zjazdu Partii będzie wytycze
nie kierunków i zadań rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju, wynikających z aktualnych i perspektywicznych po
trzeb i możliwości zapewniających przyśpieszenie postępu
i podporządkowanych realizacji podstawowego celu naszej
socjalistycznej gospodarki, jakim jest zapewnienie wszyst
kim ludziom pracy dostatniego życia, wyzwalanie twórczych
sił naszego socjalistycznego narodu i rozwój jego nauki
i kultury. Sformułowaniu takiego programu sprzyja inicja
tywa i energia twórcza oraz obywatelska troska o sprawy
ojczyzny, przejawiane z wielką siłą przez cały naród po
VII i VIII Plenum KC. które przywróciły zgodność poczy
nań kierownictwa partii i rządu z odczuciami i pragnienia
mi społeczeństwa.
Członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich dali już
wstępny wkład w przygotowanie zbliżającego się VI Zjazdu
naszej partii w postaci dorobku VI Kongresu Techników
Polskich. Dorobek ten. to wnioski i postulaty wyłonione
w szerokiej dyskusji kongresowej w kołach zakładowych,
w zarządach oddziałów i w Zarządzie Głównym naszego
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, włączając się meryto
rycznie i praktycznie do dyskusji przedzjażdowej __ na
specjalnych zebraniach z udziałem szerokiego aktywu ana
lizuje i ukierunkowuje program realizacji wniosków zgło
szonych przez środowisko geodezyjne na VI Kongres Tech
ników Polskich.
Wśród wielu spraw ogólnopaństwowych zawartych w
wytycznych „O dalszy socjalistyczny rozwój Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej”, których realizację widzimy za nie
zbędną i konieczną, wymienić tu należy następujące:
— pilną społecznie potrzebę ściślejszego powiązania pla
nowania przestrzennego z planowaniem gospodarczym (w
pojęciu gospodarki przestrzennej zawarty jest całokształt
działalności ludzkiej wpływającej na środowisko przyrod
nicze i kształtującej ramy i warunki życia społecznego,
cechą właściwie pojętej gospodarki przestrzennej powinna
być kompleksowość analiz służących do wyciągania wnio
sków oraz podejmowania decyzji);
— kształtowanie i ochrona środowiska życia i pracy
człowieka, które powinno polegać na określaniu zadań tech
niki w procesie intensyfikacji gospodarki narodowej, doty
czy to przede wszystkim zagadnień gospodarowania ziemią
i wodą, ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniem, ochro
ny gleby, lasów i innej roślinności przed dewastacją;
— właściwe rozwijanie badań podstawowych, warunku
jące rozwój własnych, oryginalnych rozwiązań oraz wszech
stronne przygotowanie kadry naukowo-badawczej i inży
nieryjno-technicznej, które wpłynie w sposób bardzo istot
ny na społeczno-gospodarczy rozwój kraju;
— lepsze wykorzystanie możliwości integracji badań nau
kowych oraz wzajemnego uzupełniania się programów

i przedsięwzięć badawczych przez stworzenie wspólnych
placówek i zespołów badawczych dla krajów socjalistycz
nych. Należy rozszerzyć stosowaną w badaniach krajowych
zasadę jedności zadań i środków na praktykę szerokiej
współpracy badawczej z krajami socjalistycznymi;
— doprowadzenie do optymalnej organizacji służby geo
dezyjnej na wszystkich szczeblach hierarchii, co pozwoli
na pełniejsze wykorzystanie sił i środków oraz lepszą i bar
dziej kompleksową obsługę potrzeb gospodarki narodowej;
— szybkie i właściwe unormowanie geodezyjnych upraw
nień zawodowych, wynikające z potrzeb fachowej obsługi
geodezyjnej coraz to nowych dziedzin gospodarki narodowej
oraz konieczności zwiększenia niezawodności tej obsługi;
— szybkie uregulowanie odpowiednim aktem prawnym
zagadnienia właściwego gospodarowania urządzeniami pod
ziemnymi w oparciu o geodezyjną inwentaryzację tych
urządzeń;
— szersze niż dotychczas wykorzystanie fotogrametrii dla
różnych opracowań nietopograficznych.

♦
W przededniu VI Kongresu Techników Polskich Rada
Ministrów podjęła uchwałę nr 154 w sprawie udziału Na
czelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej
stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospo
darki i rozwijaniu nowej techniki.
Rada Ministrów stwierdza w uchwale, że w realizacji
planu gospodarczego i intensywnego rozwoju techniki w la
tach 1971—1975 niezbędny jest aktywny udział Naczelnej
Organizacji Technicznej i zrzeszonych w niej stowarzyszeń
naukowo-technicznych, w szczególności w następujących
głównych zadaniach:
— kształtowaniu programu i realizacji rozwoju technicz
nego i gospodarczego kraju.
— intensyfikacji działalności twórczej robotników, inży
nierów i techników,
— zwiększonym udziale w popularyzacji i w stosowaniu
racjonalizacji, wynalazczości i nowej techniki w produkcji.
— pogłębieniu współpracy z Komitetem Nauki i Techniki
i innymi naczelnymi i centralnymi organami administracji
państwowej oraz radami narodowymi, zjednoczeniami i za
kładami pracy,
— wzmożeniu działalności technicznej kół stowarzyszeń
naukowo-technicznych w zakładach pracy wśród inżynie
rów. techników i robotników,
— rozwoju społecznego ruchu wynalazczości i racjonali
zacji,
— rozwoju szkolenia zawodowego i doskonalenia oraz
różnych innych form podnoszenia kwalifikacji kadr robot
niczych i inżynieryjno-technicznych,
— usprawnianiu działalności wydawniczej i informacyj
nej. popularyzującej nową technikę, nowatorstwo technicz
ne, racjonalizację, oszczędność materiałów i wynalazczość.
W związku z tym Rada Ministrów, na wniosek Naczelnej
Organizacji Technicznej, zobowiązuje zrzeszone w niej sto
warzyszenia naukowo-techniczne do zapewnienia zwiększo-
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nego udziału inżynierów i techników w pracach nad pod
noszeniem poziomu technicznego i organizacyjnego proce
sów produkcyjnych i inwestycyjnych, zwiększenia wydaj
ności pracy, podnoszenia jakości produkcji i obniżki kosz
tów, a także do pełnego wykorzystania istniejących rezerw.
Biorąc pod uwagę uchwałę Rady Ministrów nr 154, uchwa
ły VI Kongresu Techników Polskich oraz dyskusję przed
VI Zjazdem PZPR, zdajemy sobie sprawę, że i na Stowa
rzyszenie Geodetów Polskich spada współodpowiedzialność
za sprawy polskiej geodezji.
Stowarzyszenie kształtuje myśl techniczną naszego zawo
du i stara się nakreślić kierunki jej urzeczywistnienia.
Organizacja nasza stanowi ważny ośrodek jednoczący
i aktywizujący wszystkie siły geodetów do osiągnięcia wy
znaczonych celów.
Wymaga to jednak całkowitego zespolenia naszych sze
regów, a zadania postawione przed nami oznaczają wysoką,

Inż. WITOLD SZYMCZYK
Rzeszów

Geodezja jako dziedzina techniki posiada swoją specy
fikę zarówno w zakresie stosowanego sprzętu i technologii,
jak i w zakresie warunków wykonywania prac, a szczegól
nie prac terenowych. Specyfika warunków pracy — jak
każda działalność — posiada różne cechy. Do dobrych na
leży niewątpliwie duża samodzielność geodety, niepodleganie formalnej dyscyplinie pracy, urozmaicony charakter ro
bót, liczne kontakty z ludźmi. Niebagatelną cechą prac
geodezyjnych jest ich „turystyczny charakter” umożliwia
jący zwiedzenie dużych obszarów nie tylko województwa,
ale i kraju. Nie należj- także zapominać o tym, że prace
geodezyjne wykonywane w terenie mają walor robót wy
konywanych na świeżym powietrzu, w czystej atmosferze,
co w dobie walki o czystość środowiska i na tle większości
prac wykonywanych w zanieczyszczonych miastach i zakła
dach pracy ma także swoje znaczenie. I trzeba przyznać,
że te aspekty naszych prac są doceniane przez ludzi pra
cujących w zawodzie i są także dostrzegane przez młodzież
wybierającą kierunek geodezyjny nauki czy studiów.
Analiza wypowiedzi nadesłanych na ankietę rozpisaną
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
wykazuje, że 30% uczestników podkreśliło te właśnie wa
lory zawodu. Także wypowiedzi uczniów i studentów kie
runków geodezyjnych podają przytoczone okoliczności jako
uzasadnienie decyzji o podjęciu nauki.
Jednak warunki pracy w geodezji mają także i mniej
interesującą stronę i jej chcemy w zasadzie niniejszą wypo
wiedź poświęcić.
Omówienia wymagają przede wszystkim warunki bhp,
działalność socjalna i warunki bytowe tak w pracach tere
nowych, jak i w działalności ogólnej przedsiębiorstw geo
dezyjnych.
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że do naszej branżj- nie
dadzą się przenieść mechanicznie doświadczenia żadnych
innych branż, nawet takich, które prowadzą roboty w tere
nie, na przykład melioracja, wiercenia, elektryfikacja itp.
Nie mogą być tj-m bardziej stosowane doświadczenia przed
siębiorstw przemysłowych.
Roboty geodezyjne prowadzone są w dużym rozproszeniu,
przy tym podstawową jednostką wykonawczą jest zespół
geodezyjny. W skład zespołu wchodzi jeden lub kilku pra
cowników technicznych i kilku pracowników fizycznych
(3—4 pracowników fizycznych na 1 pracownika inżynieryj
no-technicznego). Pracownicj- fizyczni w przeważającej mie
rze wj-wodzą się z pracowników dorywczych lub sezono
wych, zamieszkałych w miejscu pracy. Jakimś więc podsta
wowym modelem organizacji są rozrzucone zespoły 1—2-osobowe. Poza tym istnieją oczywiście duże grupy, szczególnie
na robotach realizacyjnych przj- obsłudze wielkich budów,
jednak podstawową komórką jest mały zespół. I to właśnie
różni pracę geodety od wszystkich innych branż prowa
dzących prace terenowe.
Każda z tych branż musi założyć w terenie bazę mate
riałową, uruchamia duże ilości transportu, a więc posiada
warunki do zorganizowania zaplecza gospodarczo-mieszkal-
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jednakową dla wszystkich członków Stowarzyszenia Geode
tów Polskich odpowiedzialność za realizację podjętych
uchwał i wniosków, a jednocześnie maksymalną aktywność,
inicjatywę i samodzielność myślenia.
Dotychczasowy rozwój społeczno-gospodarczy kraju stwo
rzył sytuację, w której zasadnicze, żywotne interesy ludzi
wszystkich zawodów są zbieżne, a olbrzymia większość spo
łeczeństwa skupia się wokół wspólnych socjalistycznych,
Ogolnonarodowj-Ch celów. Również dla każdego obywatela
rozwój naszego społeczeństwa stwarza szansę ułożenia swe
go życia zawodowego w sposób twórczy, dającj- zadowole
nie i społeczne uznanie.
Dlatego z całą pewnością można powiedzieć, że geodeci
w pełni popierają stanowisko kierownictwa partii i rządu
i nie będą szczędzić sił do przygotowania Vl Zjazdu Partii,
a następnie do upowszechniania i realizacji jego uchwał.

Ochrona pracy w geodezji
nego i socjalnego. Żadnego z tj-ch elementów nie posiadają
prace geodezyjne: nie angażowane są duże ilości materia
łów, nie wymagane są za wielkie ilości środków transportu.
Brak więc warunków do organizowania baz w pracach
geodezyjnych nie ma zatem możliwości zorganizowania za
bezpieczenia warunków socjalno-bytowych pracowników.
Prześledźmy, jak od strony bhp i socjalno-bytowej kształ
tuje się stan faktyczny.
Największe osiągnięcia notuje się w zakresie zabezpiecze
nia warunków bhp. Działalność w tym kierunku jest zdobj-czą zawodu geodezyjnego możliwą do zrealizowania w
takim zakresie tj-lko w warunkach naszego ustroju, przy
organizacji prac w ramach przedsiębiorstw. Na podkreślenie
zasługuje kompleksowe uregulowanie spraw bhp w przepi
sach GUGiK.
I tak. zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii z dnia 25.VI. 1957 r. uporządkowało służbę bhp.
Zarządzenie z dnia 26.1.1959 r. wprowadziło instrukcję
o przepisach bhp w pracach geodezyjnych.
Zarządzenie z 20.XI.1968 r. określiło tryb i zasady szko
lenia pracowników w zakresie bhp.
Zarządzenie z dnia 19.1.1964 r. ustaliło normj- wyposa
żenia pracowników w odzież ochronną i roboczą.
Wszystkie te zarządzenia stworzyłj- bazę formalną dla
pełnego zabezpieczenia warunków bhp w geodezji i sprawy
te rozwiązały w sposób pełny i kompleksowy. Na specjalne
podkreślenie zasługuje przy tj-m zarządzenie z dnia 29.1.
1964 r., regulujące wyposażenie pracowników w odzież
roboczą i ochronną.
Sprawa odzieży roboczej i ochronnej została uregulowa
na w przedsiębiorstwach podległych GUGiK, natomiast w
Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Rze
szowie pomimo kilkuletnich starań sprawa ta dotychczas
nie została załatwiona.
Obowiązująca tabela norm dla zarządzenia nr 96 Mi
nistra Rolnictwa z dnia 1.VII.1964 r. (Dz. Urz. Min. Roln.
nr 15, poz. 111) nie odpowiada wymogom zawodu geodety.
Zakład ten odnośnie zmian odzieżowych przedłożył spra
wę Centralnej Radzie Związków Zawodowych i oczekuje
odpowiedzi. Od strony formalnej warunki bhp nie budzą
zastrzeżeń, a więc i od strony faktycznej także wszystko
powinno być w porządku. W obserwacji praktyki geode
zyjnej dają się jednak zauważyć pewne niedociągnięcia.
Utarło się mniemanie, że prace geodezyjne są pracami
o małym zagrożeniu wypadkami. Mniemanie to demobilizuje tak nadzór jak i pracowników, zmieniając ich czujność
w zachowaniu przepisów bhp.
Stan faktyczny jest jednak taki, że jedynie prace rolne
wykazują mniejsze zagrożenie, natomiast wszystkie pozo
stałe asortymenty prac wymagają zwiększonej, a nawet
bardzo dużej uwagi.
Na przykład wszystkie prace realizacyjne, inwentaryzacja
urządzeń podziemnych, prace na terenach budów, prace ko
lejowe czj- drogowe stwarzają bardzo duże zagrożenie wy
padkami. Niekorzj-Stna przj- tym sytuację powoduje to, że

prace geodezyjne nie mogą wstrzymywać wykonywania
innych prac (na przykład budowlanych czy montażowych),
zamknięcie zaś ruchu dla wykonania pomiaru stosuje się
tylko w sposób ograniczony.
Rodzi się więc stąd potrzeba ciągłego szkolenia, uporczy
wego uczulania wszystkich pracowników na sprawy bez
pieczeństwa pracy. A sytuacja na odcinku szkolenia bhp
przedstawia się bardzo różnie. Duże jednostki geodezyjne,
wysoko zorganizowane, przestrzegają przepisów w tym za
kresie i prowadzą szkolenie zgodnie z wymogami zarzą
dzenia nr 40. Szczególnie w ostatnim okresie ożywienia się
działalności na odcinku ochrony pracy dało się zauważyć
wznowienie działalności także na odcinku szkolenia pra
cowników.
Niekorzystna sytuacja kształtuje się jednak w mniejszych
jednostkach geodezyjnych, a specjalnie w jednostkach nie
samodzielnych, ulokowanych przy innych branżowych za
kładach.
Szkolenie bhp w tych komórkach z zasady nie bywa pro
wadzone lub prowadzone jest w grupach o innych specjal
nościach, czyli w zakresie bezpieczeństwa o robotach geo
dezyjnych szkolenie takie nie daje efektu. Toteż wypadko
wość w geodezji zaznacza się szczególnie w tego rodzaju
komórkach i często kończy się pytaniem: „czy „x”, „y”
musiał zginąć” (patrz Przegląd Geodezyjny nr 4/1971).
Niebezpiecznym także momentem, obserwowanym w prak
tyce geodezyjnej, jest pewnego rodzaju niefrasobliwość sa
mych pracowników. Objawia się ona w niechęci do używa
nia odzieży ochronnej czy innych zabezpieczeń. Tłumacze
nia pracowników świadczą o niedocenianiu zagadnień bez
pieczeństwa pracy i niezauważaniu zagrożeń w pracach
geodezyjnych. Bo nie do przyjęcia jest uzasadnienie, że nie
nosi się hełmów lub pasów bezpieczeństwa w pracach wy
magających zabezpieczeń, ponieważ obciążają one pracow
ników. Podobnie sytuacja rysuje się na odcinku przestrze
gania higieny pracy.
Pod tym względem prace geodezyjne powodują liczne za
grożenia. Większość prac wykonywana na powietrzu w
zmiennych warunkach atmosferycznych, brak stałej stołów
ki, nieregularność odżywiania oraz bardzo zróżnicowane
warunki noclegowe powodują liczne zachorowania.
Nie ma wprawdzie dotąd chorób uznanych za choroby
zawodowe w geodezji, jednak z wielostronnej obserwacji
trzeba stwierdzić, że faktycznie za choroby zawodowe na
szego zawodu trzeba uznać reumatyzm i choroby układu
trawienia.
Należy mieć nadzieję, że przygotowywany zbiorowy układ
pracy uzna te choroby jako zawodowe. Niemniej jednak
należałoby przede wszystkim przeciwdziałać zachorowaniom.
Zarządzenie nr 2/1959 określa warunki higieny pracy w
geodezji, zaś zarządzenie z 1964 r. daje możliwość pełnego
wyposażenia pracowników w odzież ochronną. Asortymenty
tej odzieży, przewidywane przepisami, zupełnie zabezpie
czają zdrowie pracownika. Sytuacja praktyczna w tym
przypadku przedstawia się jednak bardzo różnie.
Przedsiębiorstwa wysoko zorganizowane zabezpieczają
SVZOich pracowników w pełny asortyment odzieży (kożuszki,
saperki, płaszcze itp.). Drobne jednostki nie doceniają po
trzeby zabezpieczenia zdrowia geodetów terenowców. Także
i sami pracownicy nie zawsze doceniają konieczności uży
wania dostosowanego do pory roku odzienia i często otrzy
mana odzież służy do innych celów lub jest po prostu
sprzedawana.
Osobnym zagadnieniem są sprawy socjalno-bytowe pra
cowników zatrudnionych w geodezji.
Większość prac geodezyjnych wykonywana jest w tere
nach wiejskich. Tereny te długo jeszcze nie będą dyspo

nowały hotelami czy odpowiednio zorganizowanymi doma
mi noclegowymi. Z konieczności więc geodeci muszą korzy
stać z prywatnych kwater. Jakość tych kwater stale się
podnosi, w przeważającej jednak części pozostawiają one
dużo do życzenia.
Momentem niekorzystnym jest także stosunkowo niska
stawka noclegowa oraz dieta wyżywieniowa, co zmusza
pracowników do korzystania z kwater o niskim standar
dzie.
Zabezpieczenie kwater przez zakłady pracy jest nie do
przeprowadzenia ze względu na omówioną wyżej rozpro
szoną organizację robót geodezyjnych. Także wyżywienie
musi być organizowane przez zespoły we własnym zakresie,
najczęściej przy wykorzystaniu niezbyt pewnych gospód
wiejskich.
Przedstawiony stan formalny i faktyczny w zakresie
ochrony pracy i warunków socjalno-bytowych upoważnia
do następujących stwierdzeń:
— pod względem prawnym sprawy te są w sposób po
prawny i kompleksowy zabezpieczone,
— wykorzystanie istniejących przepisów w życiu przed
stawia jeszcze wiele do życzenia.
Winę za ten stan faktyczny ponoszą przede wszystkim
zakłady pracy, przy tym sytuacja w dużych przedsiębior
stwach przedstawia się zadowalająco, gorzej natomiast jest
w małych instytucjach i komórkach, szczególnie w komór
kach przy innych branżach. Nie bez winy są i sami pra
cownicy, którzy spraw bezpieczeństwa, higieny i warunków
pracy nie doceniają w całej pełni. Stąd więc duże znacze
nie ma działalność kontrolna jak i popularyzatorska róż
nych organizacji.
Duże znaczenie ma w tym zakresie służba ochrony pracy
działająca przy związkach zawodowych. Ostatnio zauważa
się ożywienie działalności tej służby, co niewątpliwie wpły
wa na poprawę warunków pracy w geodezji. Jednak od
działywanie to będzie znów większe w dużych zakładach,
gdzie stan i dotąd nie był zły.
Bardzo niekorzystnym przy tym momentem jést rozbicie
służby geodezyjnej między różne resorty i różne branże,
a stąd przynależność geodetów do różnych związków zawo
dowych. Działające przy związkach zawodowych organa
inspekcji pracy marginesowo z zasady traktują sprawy
geodetów, których mała stosunkowo liczba nie wybija się
na tle głównych branż skupionych w poszczególnych związ
kach zawodowych. Podstawowe zatem znaczenie mieć bę
dzie postawa społecznych inspektorów pracy, ustanawia
nych przy poszczególnych radach zakładowych.
Konieczna także wydaje się działalność w tym zakresie
Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Rysuje się ona w for
mie działalności propagandowej, a szkoleniowej przede
wszystkim. Należałoby do tego wykorzystać szkolenia orga
nizowane przez SGP.
W zakresie tych szkoleń powinny być szerzej uwzględ
niane sprawy bhp, jak i sprawy bytowe.
Łamy Przeglądu Geodezyjnego powinny być częściej wy
korzystywane dla tych celów.
Jako zasadę należałoby przyjąć, że podając do wiado
mości jakąś technologię czy opis przyrządu, należałoby jed
nocześnie podawać przepisy bhp w tym zakresie.
Wydaje się więc konieczne zaangażowanie się Stowarzy
szenia Geodetów Polskich w większym zakresie, gdyż tylko
połączenie działalności Stowarzyszenia jako znającego za
gadnienia zawodu z działalnością związków zawodowych,
posiadających upoważnienie kontrolne oraz z działalnością
zakładów pracy, może zabezpieczyć pełne wykorzystanie
przepisów w zakresie bhp, co przy zrozumieniu sprawy
przez samych pracowników poprawi trudne warunki pracy
w geodezji.

Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne —
czytelnikom i sympatykom Przeglądu Geodezyjnego
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SYLWESTER ZGOLIÑSKI
WSR — Wrocław

Zatrudnienie absolwentów Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych WSR-Wrocław
W październiku 1960 roku pierwsi studenci rozpoczęli
studia na Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych Wydziału
Melioracji Wodnych we Wrocławiu. Oddział ten powstał w
wyniku wieloletnich starań władz terenowych i uczelni. Na
terenie Dolnego Śląska odczuwało się poważny brak kadry
pracowniczej z wyższym wykształceniem. Brak ten dotyczył
szczególnie geodetów urządzeniowców. W roku 1970 szósty
z kolei rocznik opuścił mury uczelni podejmując pracę. Nie
wszyscy jednak podjęli pracę zgodnie z kierunkiem ukoń
czonych studiów (tablica 1).

Struktura zatrudnienia absolwentów

Tablica 1.
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12,0

Inne: SGGW — dalsze studia
Biuro Proj. Wod.-Melior.
Nie podjęła pracy

1
1
1

1

4,6

Inne: DOKP

ɪ

4

14,9

Inne: KM MO
BUL i PL
Przeds. Budowlane
RZD

1
1
1
0

15

45,4

1

3,0

38

82,6

6

13,0

25

54,3

1

2,2

37

86,0

4

9,3

24

55,8

-

6,2

17

53,1

4

5

18,5

33,3

16

59,3

22

68,8

— kurs inżynierski

22

Inne: Zakł. Usług Inwest.
BUL i PL
,,Stilon” Gorzów
Kopalnia Konin
Studium Dziennikarskie
WSWF (dalsze studia)

1
1
1
I
1
1

Inne: BUL i PGL
Przeds. Wodno-Melior.
Instytut Węgla Brunatnego
Biuro Proj. Wodno-Mel.
Przeds. Geologiczne
„Stilon” Gorzów
PZGT
ZB i DBM
nie pracująca

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Inne: „Stilon” Gorzów
1
Biuro Proj. Wodno-Melior. 2

81,5

Rok 1969 — kurs magisterski

10,5

17

89,5

«

24,0

19

76,0

Rok 1970 — kurs magisterski
15
68,2
31,8 I
7

52,7

1

5,3

-

— kurs inżynierski

25

4,0

17

68,0

1

4,0

9,1

10

45,4

3

13,6

40,7

11

40,7

12,0

1
2

9,1

1

3,7

4

18,2

2

— kurs inżynierski

27
11

40,7

16

59,3

11

66

24,1

208

75,9

38

13,9

145

52,9

11

4,0

W tablicy 1 pokazano liczbę absolwentów i ich miejsca
pracy. Zgodnie z kierunkiem zaczęli pracę absolwenci, któ
rzy zostali zatrudnieni w wojewódzkich i powiatowych biu
rach geodezji i urządzeń rolnych Było ich 66,8%. Pozostali
podejmowali pracę w przedsiębiorstwach, które z urządze
niami rolnymi mają bardzo mało albo nic wspólnego.
Szczególnie widać to na przykładzie kolumny nr 9.
Absolwenci nasi podejmowali pracę na terenie nieomal
całej Polski. Poza województwami białostockim i bydgo
skim, w każdym innym znajduje się przynajmniej jeden
absolwent uczelni wrocławskiej (tablica 2).
Z tablicy 2 wynika, że nasza uczelnia zasila kadrą inży
nierską przede wszystkim województwa zachodnie, a więc:
wrocławskie, opolskie, zielonogórskie, poznańskie i szczeciń-
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6

2

10

Razem
274

4

9,2

14,0

31,2

2

22

12,1

3

17,4

10

27

4

66,7

Rok 1968 — kurs magisterski

10
Inne:
Zakład Usług Inwestycyjnych 1
Przedsiębiorstwo Geologiczne
2
Kopalnia Turoszow
1

18,2

22

Rok 1967

6 I

32

33,3

I

20

7,3

28

10,2

32

I

11,7

wykonywane przeważnie na obszarach wsi. W skład asor
tymentu prac wykonywanych przez WBGiUR wchodzą sca
lenia i wymiany gruntów, wydzielanie terenów budowla
nych, pomiar jezior itp. Geodeci urządzeniowcy, zatrud
nieni w WBGiUR otrzymują polecenie wykonania pracy
na obszarze konkretnej wsi, na terenie której w okresie
przeznaczonym na wykonanie prac połowych powinien znaj
dować się geodeta wykonawca.
Praktycznie rzecz biorąc wykonawca zatrudniony w
WBGiUR może korzystać z możliwości, jakie daje fakt
zamieszkiwania w mieście wojewódzkim tylko w okresie
zimy.
Duża grupa, bo aż 25% (tablica 4), została zatrudniona w
samym Wrocławiu. Część z niej (5,5%) pracuje zgodnie ze

Tablica 2. Rozmieszczenie absolwentów w województwach
Razem

Rocznik
1965

1967

1966

liczba

Gdańskie
Katowickie
Kieleckie
Koszalińskie
Krakowskie
Lubelskie
Łódzkie
Opolskie
Olsztyńskie
Poznańskie
Rzeszowskie
Szczecińskie
Warszawskie
Wrocławskie
Zielonogórskie
Ogółem

1
5

oz
Zo

30
15,2

liczba

%

1

2,3

1
1

23
2,3

5

11.4

3

6,8

liczba

%

2

liczba

1965
1966
1967
1968
1969
1970

Razem

33
46
43
27
32
25
19
27
22

274

inż.
mgr
inż.
mgr
inż.
mgr

1

1

3,7

6
1
3
2

22,2
3,7
11.1
7,4

40,8
3,7

2,4

1
3

2,4
‰1

4
2
3

9,5
4,8
7,1

3
2
4

9,4
6,2
12,5
6,2
3,1
3,1
3,1
46,9
9,5

11
1

100

27

2
1
24

6,1
3,0
72,7

4
1
22
6

9,0
2,3
50,0
13,6

22
4

52,4
9,5

33

100

44

100

42

100

32

w miastach
wojewódzkich

7,4

1

Liczba zatrudnionych
Liczba
absolwentów

2

4,8

Tablica 3. Liczba absolwentów WSR — Wroclaw zatrudnionych w miastach wojewódzkich

Rok

/O

liczba

liczba

2
1
1
1
15
3

w tym we Wrocławiu

I

liczba

0/
Zo

liczba

19
17
15
10
13
9
10
15
12

57,6
37,0
34,9
37,0
40,6
36,0
52,6
55,6
54,5

14
9
9
3
6
3
8
10
7

42,4
19,6
20,9
11.1
18,8
12,0
42,1
37,0
31,8

120

43,8

69

25,2

%

specjalizacją (tablica 4), pozostali w różnych innych przed
siębiorstwach i na uczelniach. Na uczelniach (WSR, Poli
technika) pracuje 10o∕o. Jest to odsetek znaczny. Taką dość
znaczną liczbę pozostających na uczelniach należy chyba
tłumaczyć tym, że są to pierwsze roczniki o kierunku geo
dezyjno-urządzeniowym, utworzone na WSR-ach. Z czasem,

ZDZISŁAW BARTOSZEWSKI
Warszawa

Pierwotna tabela klas gruntów, stanowiąca załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 roku
w sprawie klasyfikacji gruntów, zawierała podział gruntów
we wszystkich użytkach na 6 klas (od I do VI). Na ustale
niu sześciu klas zaważyła tradycja — klasyfikacja skarbowa
w okresie międzywojennym była sześcioklasowa.
Inny podział gruntów na klasy wprowadzony został roz
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 roku,
zmieniającym rozporządzenie wymienione na wstępie. Grun
ty orne zaliczone na podstawie pierwotnej tabeli do klas
gruntów III i IV od tej chwili były zaliczane do klas IIIa
i IIIb oraz IVa i IVb.
Głównym powodem wprowadzonego podziału była za du
ża rozpiętość w potencjalnej urodzajności gleb gruntów
znajdujących się pomiędzy klasami środkowymi a sąsied
nimi klasami skrajnymi. Istotną sprawą jest, że zarówno
projektodawcy nowej tabeli klas gruntów, jak i rozporzą
dzenie z dnia 8 stycznia 1957 roku nie traktują klas Ilia,
IIIb, IVa i IVb jako połówek klas III i IV (jak to starają
się niektórzy interpretować), lecz jako oddzielne, samoistne
klasy.
Na tym jednak nie kończy się podział gruntów według
ich urodzajności. Wśród gruntów ornych i pastwisk kia-

mgr

inż.

%

1970

1969

1968

mgr

Województwo

100

/o

liczba

/O

5,3

1
2
4

4,3
8,7
17,4

1
1
3

4,3
4,3
13,0

1

4,3

1

5,3

1

5,3

2

10,5

14

73,6

8
2

19

100

23

inż.

mgr

inż.

35,0
8,7

100

liczba

Zo

1

4,5

1

4,5

4

18,2

2
1
3
9
1
22

Iiczba

liczba

%

1
7
3
6
1
7
6
36
1
15
9
13
3
142
19

0,37
2,60
1,12
2,23
0,37
2,60
2,23
13,38
0,37
5,58
3,34
4,83
1.12
52,79
7,07

/°

1
1
5

3,7
3,7
18,5

9,1
4,5
13,6

1

3,7

41,1
4,5

17
2

63,0
7,4

100

27

100

269

100

kiedy wakujące etaty zostaną obsadzone, procent zatrud
nionych na uczelniach powinien systematycznie spadać.
Analizując wymienione wyżej tablice można stwierdzić, że
około 35% absolwentów zostało zatrudnionych niezgodnie
z kierunkiem studiów. Nasuwa się w związku z tym pyta
nie, czy ten zasób wiedzy geodezyjnej, jaki wynieśli z naTablica 4. Zatrudnienie absolwentów WSR — Wrocław w mieście Wrocławiu

Rok

Liczba
zatrudnionych

Liczba zatrudnio
nych zgodnie ze
specjalizacją

% ogʒhɪ
Zatrudmonych

1965
1966
1967
1968
1969
1970

14
9
9
9
11
17

1
1
4
1
8

11,1
11,1
44,4
9,1
47,0

Razem

69

15

21,7

szej uczelni wystarczył im w pracy? Jeżeli nie, to jak dużo
czasu i pracy musieli włożyć, aby stać się pełno przydat
nymi pracownikami?
Mam nadzieję, że pytaniem tym zachęcę któregoś x absol
wentów do wypowiedzenia się na ten temat.

Ewidencja gruntów rolnych najsłabszej jakości
sy VI znajdowały się również grunty użytkowane rolniczo,
lecz dające bardzo małe plony — głównie z uwagi na brak
w nich wystarczającej ilości wody dla roślin uprawnych.
Są nimi najczęściej gleby wytworzone z piasków luźnych
lub żwirów piaszczystych, położone na wyniesieniach tere
nu, stale cierpiące na brak wody (trwale suche), stanowią
ce jednak dostatecznie dobre stanowisko pod las, głównie
sosnowy. Jeżeli te grunty były bardziej predestynowane
pod las należało je ściśle określić gleboznawczo oraz usta
lić ich położenie na mapach.
Celem ułatwienia służbie leśnej planującej zalesienia, lo
kalizacji gruntów rolnych najgorszej jakości, a nadających
się pod zalesienie, w zarządzeniu nr 127 Ministra Rolnic
twa z dnia 14 czerwca 1956 roku „w sprawie zasad i metod
technicznego wykonywania klasyfikacji gruntów oraz wy
maganych kwalifikacji dla osób przeprowadzających tę
klasyfikację”, znalazł się ustęp 54a, którego fragmenty
mają następującą treść.
„W trakcie wykonywania gleboznawczej klasyfikacji grun
tów należy wydzielić spośród gruntów ornych i pastwisk
grunty całkowicie nieprzydatne do produkcji rolnej i nada
jące się jedynie do zalesienia (są to najgorsze grunty orne
klasy VI i najgorsze pastwiska klasy VI). Grunty te po
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winny być zamierzone i oznaczone na mapie oddzielnymi
konturami”. I dalej ...„w każdym odrębnie oznaczonym kon
turze dotyczącym tych gruntów należy dokonać podstawo
wej odkrywki”. Tak powstałe kontury oznacza się w doku
mentacji klasyfikacyjnej symbolami: RZ VI — najgorsze
grunty orne i PsZ VI — najgorsze pastwiska.
Jak widać z treści zarządzenia nr 127, grunty rolne prze
znaczone pod las polecono ustalać pod względem ich poło
żenia w terenie oraz pod względem jakości ich gleb w taki
sam sposób jak i pozostałe klasy gruntów rolnych. Dlatego
też uzasadnione jest traktowanie obszarów gruntów ornych
oznaczonych symbolami RZ VI oraz pastwisk oznaczonych
PsZ VI nie jako części gruntów klasy VI, lecz jako sa
moistne klasy obejmujące najgorsze grunty będące w użyt
kowaniu rolnym.
Reasumując — w Polsce dla gruntów ornych praktycznie
mamy 9 klas (I, II, Ilia, IIIb, IVa, IVb, V, VI i VIZ), dla
pastwisk 7 klas (od I do VI i VIZ), a dla łąk, lasów
i wód klasyfikowanych po 6 klas.
Grunty klas RZ VI i PsZ VI są planowo zalesiane przy
czynnej pomocy organu leśnego na podstawie ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. o zagospodarowaniu lasów i nieużytków
nie stanowiących własności państwa oraz niektórych lasów
i nieużytków państwowych1). W tym celu prezydia gro
madzkich rad narodowych sporządzają wykazy gruntów
przewidzianych do zalesienia i wykładają je na okres dwu
tygodni do publicznej wiadomości.
Konkretna sytuacja gospodarcza w danym gospodarstwie
rolnym, zapotrzebowanie na siłę roboczą w danym rejonie,
ceny produktów rolnych i tym podobne czynniki mogą po
wodować potrzebę dalszego użytkowania rolnego gruntów
najgorszej jakości. Doskonalenie uprawy i nawożenia gleb
gruntów klas RZ VI i PsZ VI oraz dobór odpowiednich
odmian roślin uprawnych może nieco zwiększyć dotychcza
sową wydajność rolniczą tych gruntów. Bywają wsie (na
przykład na Kurpiowszczyźnie) mające przewagę gruntów
zaliczonych do klas RZ VI i PsZ VI. Zalesienie w chwili
obecnej wszystkich gruntów najgorszej jakości spowodowa
łoby praktycznie pozbawienie warsztatu rolnego mieszkań
ców tych wsi. Dlatego też rolnicy, których grunty przewi
dziano do zalesienia, mają prawo zgłaszania zastrzeżeń co
do przeznaczenia ich gruntów do zalesienia oraz odwołań
od decyzji w tej mierze. Zastrzeżenia rolników sprzeciwia
jących się zalesieniu ich gruntów są z reguły załatwiane
pozytywnie przez wydziały rolnictwa i leśnictwa prezydiów
powiatowych rad narodowych. I wówczas powstaje zagad
nienie: czy w operatach ewidencyjnych należy wprowa
dzić zmiany polegające na przepisaniu gruntów zaliczonych
do klas RZ Vl i PsZ VI do klas R Vl i Ps VI?
W czasie inspekcji przeprowadzanych przez inspektorów
z Departamentu Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rolnic
twa ustalono, że w niektórych powiatach wprowadzano
takie zmiany głównie pod naciskiem referatów leśnictwa,
które dążyły do ostatecznego „rozprawienia się” z grunta
mi przeznaczonymi pod zalesienie na swoim terenie. Pod
stawowy przepis nakazujący wydzielanie gruntów RZ VI

i PsZ VI nie przesądza zagadnienia, a więc mógł być różnie
interpretowany.
Wobec powyższego stanu, celem ujednolicenia w tym za
kresie dokumentacji ewidencyjnej w całym kraju, Mini
sterstwo Rolnictwa zwróciło się z prośbą o wyrażenie swo
jego punktu widzenia w tej sprawie, do: Ministerstwa Leś
nictwa i Przemysłu Drzewnego, Instytutu Uprawy Nawo
żenia i Gleboznawstwa oraz wszystkich wojewódzkich biur
geodezji i urządzeń rolnych. IUNG oraz 11 wojewódzkich
biur wypowiedziało się za utrzymaniem w dokumentacji
klas RZ Vl i PsZ VI. Pozostałe 6 biur wojewódzkich opo
wiedziało się za wprowadzeniem zmian lub nie miało wy
robionego w tej sprawie zdania.
Za utrzymaniem dotychczasowych oznaczeń gruntów rol
nych najgorszej jakości przemawiają następujące podawa
ne w odpowiedziach, motywy. Zwolnienie od zalesienia na
leży uważać za czasowe, spowodowane odpowiednią sytua
cją w danym gospodarstwie, a w szczególności ilością wol
nych rąk do pracy w rodzinie rolnika, zapotrzebowaniem
na siłę roboczą w danym rejonie i cenami produktów rol
nych. Różne zmiany w tym zakresie mogą spowodować po
trzebę zalesienia tych gruntów. Automatyczne przepisanie
gruntów w klasach RZ VI i PsZ VI do klas R VI i Ps VI
spowoduje stratę bardzo przecież istotnych informacji uzy
skanych w toku gleboznawczej klasyfikacji gruntów o roz
mieszczeniu gruntów rolnych najgorszej jakości i ich po
wierzchni. Zmiany takie pociągnęłyby za sobą koszty zwią
zane z przeliczeniem odpowiednich powierzchni w reje
strach gruntów, zestawieniach gruntów i innych dokumen
tach sporządzanych na ich podstawie. Spowodują również
zrównanie będących w użytkowaniu rolnym gruntów naj
gorszej jakości z gruntami słabej jakości.
Wobec powyższego Ministerstwo Rolnictwa, pismem znak
URkg 042-6/71 z dnia 9 Iipca 1971 r. poleciło wojewódzkim
biurom geodezji i urządzeń rolnych pozostawić w operacie
ewidencyjnym według dotychczasowego stanu grunty ozna
czone symbolami RZ VI i PsZ VI, zwolnione od zalesienia
na wnioski posiadaczy tych gruntów.
Niewątpliwie w przyszłości grunty rolne najgorszej jako
ści, jak i grunty słabej jakości (klasy VI) będą zalesione.
Takie są tendencje w rolnictwie krajów europejskich posia
dających silnie rozwinięty przemysł i intensywne rolnic
two, na przykład w Szwecji. Zarysowuje się to również
i u nas na terenach bardziej uprzemysłowionych. Wynika
to z rachunku ekonomicznego — dochód czysty z kilku
dziesięcioletniego lasu na gruntach słabej i najgorszej jako
ści, w przeliczeniu na jeden rok jest wyższy niż dochód
czysty z użytkowania polowego tych samych gruntów.
Różnica ta będzie wzrastała w miarę zwiększania się
kosztów na robociznę. Bardziej korzystne będzie prowadze
nie intensywnej uprawy polowej na gruntach gleb dobrych
niż na słabych, które bez istotnych ich zmian (zmiana skła
du mechanicznego drogą iłowania lub bentonitowania, na
wadniania itp.) nigdy nie osiągną wysokiej wydajności pro
duktów roślinnych.
■) Ministerstwo Leśnictwa i PD przygotowuje nowelizację tej
ustawy.

UKD 333.6:711.3.711.7

ANDRZEJ HOPFER
Olsztyn — WSR

Zasady kształtowania układu komunikacyjnego w projektowaniu urządzeniowo-rolnym
Jednym z zasadniczych elementów formowania nowej
struktury terenowej w toku projektowania urządzeniowo-rolnego jest prawidłowe ustalenie sieci dróg wewnętrzne
go układu transportowego. Powinno ono być dokonywane
z myślą o uwzględnieniu następujących głównych zasad:
1. Zapewnienie możliwie krótkich i dogodnych dojazdów
do całości obszaru obiektu obejmowanego projektem urzą
dzeniowo-rolnym.
2. Przebieg linii transportu powinien dzielić obszar użyt
ków rolnych na takie kompleksy czy bloki, aby ich dalszy
podział wynikający ze struktury użytkowania lub włada
nia zabezpieczał prawidłowe warunki prowadzenia pro
dukcji rolnej.
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3. Ogólna liczba (długość i powierzchnie) dróg wewnętrz
nego transportu rolnego, spełniając pierwsze dwa postula
ty, powinna być jak najmniejsza.
Tę ostatnią zależność, nie rozwiązaną dotychczas w spo
sób zadowalający, można wyrazić formułą:
gdzie:

JTp >K.

(1)

Wp — wartość produkcji, którą można by uzyskać prze
ciętnie z jednostki powierzchni użytków rolnych,
zajętej przez drogi wewnętrznego transportu rol
nego;

Kt — zmniejszenie kosztów transportu, które nastąpiło
by> gayby układ transportowy został rozbudowa
ny o aatszą jednostkę powierzchni uzytκow 101uycn.
±τakiyczme oznacza to, że układ komunikacyjny na terenacn iwnycu można taκ długo Uiepszac i rozbudowywać
uopoκι osiągnięte z lego iyiuiu Korzyści nie przekroczą
wartości proαuκcji rolniczej, którą można oy wytworzyć
na obszarze wyłączonym na rozbudowę tegoż Ukiaou ko
munikacyjnego.
umiejętność rozwiązania tego zadania pozwoliłaby na sto
sunkowo łatwy wybór Opiymainego wariantu projektu ukła
du komunikacyjnego, aeonak Okresienie obu stron tej nie
równości jest rzeczą bardzo trudną. Toteż praktycznie sto
suje się rozwiązania mniej precyzyjne, ale i mniej praco
chłonne, ograniczając się no Optymanzowania innych wiel
kości, nie dających możliwości tak wszechstronnej oceny
skutków zmian uktauu komunikacyjnego. Stosuje się więc
rożnego rodzaju pojęcia, jak np. średnia odległość prosto
liniowa, to jest sredma odległość środków ciężkości dużej
liczby jednakowo powierzcnmowych i jednakowego kształ
tu figur, na jakie dzieli się badany obszar, średnia odleg
łość tak zwana matematyczna, oznaczająca średnią odle
głość wszystkich punktów powierzchni obszaru, uzyskiwa
na przez podział tego obszaru na elementarne figury będą
ce na przykład pochodnymi koła (Czajanow Llj), średnia
odległość, tak zwana rzeczywista, to jest taka, dla której
obliczenia uwzględnia się faktyczny przebieg transportu po
drogach, a dla obliczenia części odległości wykonywanej
bezpośrednio na polu, wykorzystuje się metody odnoszące
odległość tego odcinka do rzeczywistego lub umownego
punktu wyjazdu z drogi na pole.
Praktykowane jest też posługiwanie się tak zwanym za
gęszczeniem dróg, obliczanym w stosunku do obsługiwane
go obszaru użytków rolnych.
Z uwagi na stosunkowo dużą wszechstronność jednego z
mierników zwanego transportochłonnością, obliczanego we
dług zasad podanych w polskiej literaturze naukowej, mię
dzy innymi przez W. Nowaka 14] przyjęto posługiwanie się
nim w niniejszym opracowaniu, łącząc go przy tym z kil
koma innymi wskaźnikami uzupełniającymi.
Ogólne zasady określania transportochłonności sprowa
dzają się do następujących punktów:
1. Transport rolny odbywa się tak po drogach jak i bez
pośrednio po obszarach obsługiwanych użytków. Różnica
warunków jazdy po tych dwóch zasadniczo odmiennych
rodzajach nawierzchni, a szczególnie po różnych rodzajach
dróg, jest wyrażona we współczynnikach trudności poru
szania się pojazdów transportowych. Przyjęto przy tym na
stępujące ich wielkości:
— zorane pole — 2,5
— ściernisko — 2,0
— łąka lub pastwisko — 1,75
— droga gruntowa — 1,0
— droga brukowana — 0,67
— droga o nawierzchni ulepszonej — 0,50.
Ich interpretacja jest następująca: nawierzchnia, której
przypisuje się na przykład współczynnik 2,5 jest to na
wierzchnia, na której 2,5 raza trudniej jest poruszać się
niż po nawierzchni o współczynniku 1,0. Znaczy to, że
1 km przejechany po zoranym polu wymaga pokonania ta
kich oporów jak przejechanie 2,5 km po drodze gruntowej.
2. Gdy pewien obszar użytków rolnych, ukształtowany
w regularnych granicach, a także nieforemny kompleks
gruntów obsługiwany jest przez drogę lub drogi przylegając
do różnych odcinków tych granic, stanowiących linie łama
ne, poszczególne drogi lub odcinki dróg obsługują różne frag
menty tych kompleksów. Ze względów praktycznych usta
lono obciążenie masą transportową niezbędne przy określe
niu pożądanego rodzaju nawierzchni poszczególnych odcin
ków dróg, potrzebne jest określenie granic i wielkości takich
części kompleksów użytków rolnych. Części te nazywane są\
często Zbiorniami.
3. Określenie przebiegu granic — oraz obliczenie wiel
kości zbiorni można dokonać w sposób dość dokładny.
Jednak z uwagi na fakt, że granic tych w terenie nie wy
znacza się, jak i z uwagi na pożądaną dokładność końco
wego wyniku obliczeń, zbędne jest stosowanie w tych obli
czeniach zbyt dokładnych, a zatem i zbyt pracochłonnych
metod.
W opracowaniu niniejszym posłużono się więc metodą
przybliżoną, pozwalającą za pomocą dość prostych rachun
ków określić granicę zbiorni. Przyjęto jednocześnie, że gra
nice te stanowią zawsze linie proste. Dodać można, że do

podobnych wniosków dochodzą też Bułgarzy [5]. Ogólna za
sada Sproivadza się do rozwiązania następującego równa
nia:
(2)

— oznacza współczynnik trudności poruszania
po polu,
— oznacza współczynnik trudności poruszania
po drodze nr 1
— oznacza współczynnik trudności poruszania
po drodze nr 2
— odcinki trasy wykonywane po drogach nr 1
nr 2

się
się
się
lub

Dla zbudowania na mapie linii B-K należy znać stosu
nek wielkości P1 : P
" 2. Poszukiwany stosunek można obliczyć ze wzoru:
P1
T smy 4- (14- cosí>)
----- =----------- —-------------- —
P2
r siny — (1-p cosy)

(3)

Mogą wystąpić oczywiście jeszcze inne przypadki, które
w podobny sposób można rozwiązać.
4. Kierunek przejazdu po polu — przyjęty w powyżej
przedstawionych obliczeniach jako prostopadły do drogi
jest rzeczywiście taki, jeżeli orka prowadzona jest pro
stopadle do drogi. Natomiast gdy orka prowadzona jest
równolegle lub w przybliżeniu równolegle do drogi — wó
wczas kierunek przyjazdu jest skośny do przebiegu bruzd
i przebiega pod pewnym kątem do tejże drogi. Zasadę tę
wyjaśnił teoretycznie Matyas [3], a pojęciem tym posługuje
się także Nowak [4]. Dla celów praktycznych wygodne jest
¡posługiwanie się podanym przez Matyasa prostym wzorem:
cos/? = —
T

(4)

gdzie:

β — wielkość poszukiwanego optymalnego kąta między
linią dojazdu z pola do drogi a krawędzią drogi,
a — współczynnik trudności poruszania się po drodze,
T — współczynnik trudności poruszania się po polu.
Dodać trzeba, że opisana i zastosowana w niniejszym
opracowaniu metoda określenia przejazdów po polu nie
jest jedyną możliwą do przyjęcia. Stosowany jest także
sposób obliczenia przejazdów od narożnika działki (naj
bliższej od zagrody), do środka najdłuższej przekątnej dział
ki, a także do końca te jprzekątnej. Wszystkie te metody
mają swoje wady i zalety, jednak metoda zaproponowana
przez W. Nowaka ma — jak się wydaje — najwięcej cech
zbliżonych do rzeczywistości.
5. W obliczeniach transportochłonności operowano wiel
kością powierzchni poszczególnych obszarów (kompleksów,
bloków, działek) użytków rolnych jako elementem po
zwalającym dla celów projektowania urządzeniowo-rolne
go porównywać zapotrzebowanie na transport dla różnych
fragmentów badanego obiektu. Przyjęto bowiem założenie,
że w całym cyklu rotacji w gospodarstwie Wielkotowarowym, każdy fragment tego obszaru reprezentuje w przy
bliżeniu podobne zapotrzebowanie transportowe.
W związku z tym pojęcie transportochłonności wyrażono
wzorem:
1 = p ∙ / (km2 · km)

(5)
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gdzie; »
. p — pυwxcrzchiua przeznaczona do obsługi transporto
wej w km*,
i — oaiegiosć przeliczeniowa (uwzględniająca współczyn
niki trudności poruszania się po określonych na
wierzchniach) od środka ciężkości analizowanego
obszaru do punktu docelowego, to jest wjazdu na
teren ośrodka gospodarczego lub do punktu, w któ
rym ma być Ziokahzowany taki ośrodek w przy
szłości.
Oznacza to, że transportochłonność w rozumieniu niniej
szego opracowania może przybierać formę transportochłonnosci ogolnej, będącej sumą transportochłonności wszyst
kich części składowych badanego obszaru lub transporto
chłonności średniej zwanej też jednostkową, której war
tość obhcza się jako transportochłonność ogólną dzieloną
przez powierzchnię całego obszaru użytków rolnych, a któ
rą należy interpretować jako średnią przeliczeniową od
ległości jednostki powierzchni badanego obszaru użytków
rolnych od punktu docelowego.
Poniżej przedstawione będą rezultaty badań w tym za
kresie [lj. Będą one dotyczyć następujących zagadnień
szczegółowych;
— transportochłonności większego obszaru (np. PGR), w
zależności od różnych układów dróg wewnętrznych trans
portu rolnego, mierzonych ich zagęszczeniem;
— zależności między transportochłonnością a kształtem
figury pola i długością jego granic zewnętrznych;
— zależności transportochłonności od długości dróg i ich
rozmieszczenia w stosunku do obsługiwanego obszaru;
— zależności transportochłonności od długości odcinka
drogi przylegającego do boku pola i od lokalizacji punktu
rozpoczynania dalszej jazdy w kierunku docelowym.
Wnioski wynikające z prezentowanych rozważań mogą
być wykorzystane zarówno przy ustalaniu ogólnej kon
cepcji wewnętrznego układu dróg transportu rolnego w
badanym obiekcie, jak i szczegółowego projektowania
przebiegu konkretnych dróg.

a, b,c — współczynniki obliczone na podstawie rozwiąza
nia kilkudziesięciu równań odpowiadających
różnym wariantom układu komunikacyjnego
dla obiektów o jednakowej powierzchni ogólnej.
Wyniki tych obliczeń, uzyskane dla niektórych przypad
ków powierzchni ogólnych obiektów dla niektórych wiel
kości G, przedstawiono na wykresie (rys. 3).

Rys. 2

t

1. Transportochłonność obszaru (np. PGR) w
zależności od różnych układów dróg we
wnętrznego transportu rolnego mierzo
nych zagęszczeniem tych dróg

Zagadnienie tu poruszone ma kapitalne znaczenie dla
projektowania urządzeniowo-rolnego w ogóle, a dla roz
wiązania kształtu granic zewnętrznych tjgr ɪ), ogólnego
układu sieci dróg wewnętrznego transportu rolnego i po
działu na oddzielnie uprawiane części obszaru użytków
rolnych w szczególności. Jest to przy tym zagadnienie, któ
re kompleksowo nie zostało jeszcze rozwiązane, a nawet
można zaryzykować twierdzenie, że jednoznaczne i pełne
jego rozwiązanie, przydatne dla każdych warunków tere
nowych i gospodarczych, w ogóle nie jest możliwe.
Toteż przedstawione niżej wyniki badań należy trakto
wać jako jeden z przyczynków zmierzających do częścio
wego choćby wyjaśnienia niektórych aspektów tego pro
blemu.
Na podstawie obliczeń transportochłonności wykonanych
dla obszarów o powierzchniach od 100 do 1000 ha, ufor
mowanych w kwadraty i podzielonych prostokątnym ukła
dem dróg wewmętrznego transportu rolnego na różne iloś
ci, także prostokątnych kompleksów (pól, działek) określono
zależności występujące między transportochłonnością jed
nostkową a zagęszczeniem dróg określonym wg wzoru:
(6)

w którym:
11 — długość dróg przylegających jednostronnie do ob
sługiwanego obszaru (w km),
12 — długość dróg obustronnie obsługujących obszar (w
km) (w badanych przypadkach I2 = 0),
P — powierzchnia obszaru (w km2).
Dwa modele obiektów poddanych badaniu przedstawio
no na rys. 2.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń, wspomnianą
wyżej zależność wyrażono za pomocą wzoru w postaci:
t = <ιG2 + bG + c
(7)
gdzie:
G — zagęszczenie dróg w km/km2,
>) Terytorialna jednostka gospodarki rolnej.
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Wnioski wynikające z analizy tego wykresu wskazują
na wzrost transportochłonności, postępujący za wzrostem
obszaru, przy czym wzrost zagęszczenia dróg powoduje
obniżenie transportochłonności wyraźniejsze w obiektach
obszarowo mniejszych (100—400 ha), niż w dużych (800—
—1000 ha).
Oznacza to na przykład, że zmniejszenie transportochłon
ności o 100 jednostek z 1600 do 1500 w gospodarstwach
o powierzchni od 300 do 400 ha wymaga zwiększenia dróg
przeciętnie o 0,7 km/km2, a dla gospodarstw o powierzchni
500—600 ha — o około 1,0 km/km2. Liczby te różnią się
także na różnych poziomach transportochłonności. I tak
obniżenie transportochłonności tego samego rzędu, ale
z 1400 do 1300 jednostek, dla powierzchni 300—400 ha wy
maga zwiększenia zagęszczenia 1,0 km/km2, a dla gospo
darstw 500—600 ha — około 2,0 km/km2.
Zmiany zagęszczenia przeliczane na powierzchnię terenu,
którą trzeba przeznaczyć pod budowę dodatkowych dróg,
zakładając szerokość drogi wynoszącą tylko 3 m, oznacza
kolejno, według przytoczonych przykładów, wielkości na
stępujące: dla transportochłonności na poziomie 1600—1500
— 0,75 ha (0,2% powierzchni ogólnej), i 1,65 ha (0,3% po
wierzchni ogólnej), dla poziomu 1400—1300 — 1,05 ha (0,3%
obszaru) i 3,30 ha (0,6% obszaru). Są to więc liczby dość
duże, zarówno jeśli chodzi o wielkości bezwzględne, jak
i procentowe, biorąc pod uwagę, że przeciętny udział po
wierzchni pod drogami w gospodarstwach Wielkotowarowych w Polsce wynosi 2—3% ich ogólnego obszaru.

Zaprezentowany kompleksowy sposób oceny zmian wa
runków transportowych, choć oparty o stosowane w prak
tyce zasady przejazdów, w podanej tu postaci może zna
leźć zastosowanie tylko w przypadkach, gdy wszystkie po
zostałe warunki transportu w porównawczych ze sobą
obiektach są identyczne.
Dla przypadku ogólniejszego należałoby posługiwać się
w miejsce transportochłonności — kosztami transportu
(K1) wyrażonymi formułą:
i=m

J.

K1=YniKiiɪl

(8)

“i

gdzie:
m — liczba różnych rodzajów przejazdów,
n — liczba przejazdów w określonych warunkach,
fc — koszt kilometra każdego z rodzajów przejazdów,
d — długość drogi danego rodzaju przejazdów (w km),
« — współczynnik jakości tej drogi,
a przy założeniu, że ⅛ ∙ αi = lɪ, czyli długość drogi prze
liczeniowej, wzorem:

6. Figury zwarte skosne (równoległoboki, trapezy, trój
kąty o wydłużeniu nie większym niż 4:1).
7. Figury nieregularne.
8. Prostokąty wydłużone złożone — wydłużenie 4 : 1—7 : 1.
9. Prostokąty wysmukłe — o wydłużeniu 8:1 i więk
szym.
10. Figury wydłużone i bardzo wydłużone skośne.
Badania prowadzone przy założeniu, że wszystkie figury
są równe powierzchniowo i są obsługiwane tylko przez 1
drogę, przylegającą do krótszego boku pola.
Wyniki badań przedstawia diagram na rys. 5, z któ
rego można wyciągnąć wniosek, że długość granic zewnę
trznych pola nie wykazuje ścisłego związku z kształtem
pola i jego transportochłonnością, choć punkty wyjściowe
i końcowe wszystkich trzech badanych krzywych położo
ne są w niedalekiej od siebie odległości.
Natomiast dość wyraźna jest zależność zachodząca mię
dzy wydłużeniem figury a jej transportochłonnością. Zwię-

i=m

Kt-Y m∙ki∙li

(9)

i=i

Ten sposób rozumowania wymaga jednak dalszych sze
rokich analiz. Wyniki badań przeprowadzonych z punktu
widzenia transportochłonności całego, większego obszaru,
mogą głównie znaleźć zastosowanie w praktyce projek
towej zarówno gospodarstw Wielkotowarowych, stosujących
gospodarkę płodozmianową, a także we wsiach indywidu
alnych, dla zaprojektowania podstawowego układu komu
nikacji wewnętrznej, zawierającego tak zwane drogi ma
gistralne i drogi niezbędnej obsługi pól.
Mogą one jednak posłużyć tylko dla dokonania doboru
ogólnego zagęszczenia dróg, natomiast projektowanie ich
szczegółowego przebiegu przeprowadzać można między in
nymi w oparciu o dalsze rozważania przedstawione w ni
niejszym opracowaniu.
2. Zależność
między
transportochłonnoś
cią a kształtem figury pola i długością
jego granic zewnętrznych
Badaniom poddano 10 grup figur, z których pewne ty
powe przypadki przedstawiono na rys. 4.

Rys. 5.

L------------------- ; K ---------------- ; t

kszenie i wydłużenie na ogół zawsze równoznaczne jest ze
wzrostem transportochłonności i odwrotnie.
3. Zależność transportochłonności od dłu
gości dróg i ich rozmieszczenia w stosun
ku do obsługiwanego obszaru
Jest to zagadnienie bardzo często wymagające rozstrzy
gnięcia, na przykład w toku prac scaleniowych lub wy
miennych. Po decyzji dotyczącej zaprojektowania ogólnego
układu dróg zapewniającego minimalną choćby obsługę
każdej działki, wiele trudności sprawia zwykle zaprojek
towanie tak zwanych dróg pomocniczych, to znaczy dróg
mających na celu usprawnienie i ułatwienie dostępu i ob
sługi transportowej pól.
Zgodnie z przyjętymi założeniami badania celowości
projektowania dodatkowych odcinków dróg przeprowadzo
no w oparciu o kryterium transportochłonności.
Zbadano więc 10 typów prostokątnych, jednopowierzChniowych obszarów (rys. 6) różniących się między sobą
ogólną długością przylegających do nich dróg, mierzoną
za pomocą współczynnika zagęszczenia dróg G.
W analizowanych 10 przypadkach, G może czasem wy
stępować w tej samej wielkości, a różnice w obsłudze
transportowej wynikają z odmienności umieszczenia dróg
w stosunku do docelowego kierunku, w jakim wykonywa-

.√⅛σ i
Kys. 4

1. Prostokąty zwarte (od kwadratu do prostokąta o sto
sunku boku dłuższego do krótszego jak 4:1).
2. Prostokąty zwarte — zniekształcone (jedna z części
figury traci zarys prostokąta, na przykład wskutek ukła
du sąsiadujących użytków nierolniczych).
3. Prostokąty zwarte złożone (figury, których wszystkie
boki są prostoliniowe, ale które składają się z więcej
niż jednego elementarnego prostokąta, wydłużenie 4:1).
4. Figury nieprostokątne zwarte — o wydłużeniu nie
większym niż 4:1; około połowę boków stanowią linie
łamane.
5. Prostokąty zwarte — złożone wielokrotnie — skła
dające się z więcej niż 2 prostokątów elementarnych.

Rys. e
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Wyniki przeprowadzonych obliczeń wyrażono przez okreś
lenie zmiany transportochłonności (Zlt) i zmiany zagęszcze
nia dróg (JG) w stosunku do wariantu oznaczonego na
rys. 6 numerem 1.
Z analizy wykresu obrazującego wspomniane wyżej za
leżności (rys. 7) wynika, że na ogół wzrost transporto
chłonności idzie w parze ze zmniejszeniem się zagęszcze
nia dróg, co jest wnioskiem dość oczywistym.
Na uwagę zasługuje jednak fakt, że transportochłonność
rośnie dość powoli ze zmniejszaniem się zagęszczenia dróg
dochodzącym aż do 50—60% w stosunku do stanu wyjś
ciowego (wzrost pracochłonności zaledwie o 10%). Dopiero
dalsze zmniejszenie długości dróg obsługujących badany
obszar, powoduje wzrost transportochłonności dochodzący
do 50%.

Charakterystyczne jest także, że w niektórych wypad
kach względne zwiększenie zagęszczenia dróg (na przykład
warianty 4 : 8) nie wywiera wpływu na zmniejszenie trans
portochłonności obszaru. Decydował o tym sposób przyle
gania dróg do badanej działki wymagający w dwu wymie
nionych wyżej przykładach wykonywania dość dużych
objazdów.
4. Zależność transportochłonności od dłu
gości odcinka drogi przylegającej do bo
ku pola i od lokalizacji punktu rozpo
czynania dalszej jazdy w kierunku do
celowym

i =λ) P
(10)
gdzie:
t — oznacza transportochłonność, jednostkową w km
przeliczeniowych,
P1 — powierzchnie w km2,
x — współczynnik zależny od wydłużenia figury i spo
sobu przylegania drogi do pola.
Analiza uzyskanych wyników, zobrazowana na rys. 9,
pozwala stwierdzić, że transportochłonność jest ogólnie
mniejsza w przypadkach, gdy droga lub tylko jej wylot
przylegają do dłuższego boku, a większa — gdy dotyczy

to krótkiego boku działki. Przy tym, gdy droga przylega
pewnym odcinkiem do pola przy dłuższym jego boku,
transportochłonność maleje wraz ze wzrostem współczyn
nika wydłużenia figury. Natomiast we wszystkich pozo
stałych przypadkach, to jest gdy droga przylega do krót
szego boku lub obsługuje pole samym tylko wylotem, bez
względu na punkt przyłożenia (styku) tego wylotu do gra
nicy pola, transportochłonność wzrasta ze wzrostem wy
dłużenia pola.
Największe wartości bezwzględne przybiera transporto
chłonność, gdy wylot obsługującej pole drogi położony jest
w pobliżu narożnika mocno wydłużonej działki, najmniej
sze — przy tym samym wydłużeniu, ale w sytuacji, gdy
droga obsługuje cały odcinek dłuższego boku pola, a punkt
dalszej jazdy znajduje się w pobliżu środka tego boku.

☆

Przedstawione wyżej rozważania — jak to już wcześ
niej zaznaczono — nie rozwiązują całokształtu problema
tyki projektowania układu komunikacyjnego wewnętrznego
transportu rolnego, stanowiąc jedynie wynik badań prze
prowadzonych przy zastosowaniu jednej z możliwych me
tod analizy.
Stosując w praktyce podane tu sugestie rozwiązań, trze
ba mieć w szczególności na względzie to, że rezultaty ba
dań oparto niemal wyłącznie na obliczeniach odniesionych
do regularnych figur geometrycznych, co spowodować może
pewne rozbieżności w stosunku do stanu, jaki stwarzają
rzeczywiste sytuacje terenowe. Zagrożenie takie potęguje
fakt, że dokonując oceny korzyści lub strat, wynikających
z utworzenia różnego typu modeli układu dróg lub sy
stemu obsługi poszczególnych pól, posługiwano się tylko
kryteriami będącymi kombinacją różnego typu wielkości
liniowych i powierzchniowych, nie uwzględniając kryte
riów wyrażonych w jednostkach wartościowych, jak koszty
pracy, koszty transportu, wartość ziemi lub wartość uzys
kiwanej z niej produkcji.
Wydaje się jednak, że w przypadkach operowania obiek
tami o dość jednoliltej strukturze użytków i klas gruntów,
niezbyt zróżnicowanymi pod względem struktury zasiewów
i plonów oraz sposobów wykonywania transportu, bez
obawy popełnienia dużego błędu, można uwzględnić pro
ponowane tu rozwiązanie, zwłaszcza w toku projektowania
szczegółowego przebiegu dróg.
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Uproszczony sposób określania wartości wycinków konturów
szacunkowych przy projektowaniu działek na zadaną wartość
Wstęp

Po ukończeniu ewidencji gruntów, przed geodetami resor
tu rolnictwa zostało przedstawione olbrzymie zadanie zwią
zane z przekształceniem struktury przestrzennej gruntów za
równo w gospodarstwach uspołecznionych, jak i indywi
dualnych, w celu zapewnienia optymalnych warunków do
racjonalnego gospodarowania. Przekształcenie struktury
wiąże się jednak z zahamowaniem produkcji rolnej i gwał
townym obniżeniem jej wydajności, wynika stąd koniecz
ność przeprowadzania wszelkich prac związanych z koma
sacją i wymianą gruntów w okresie od jesieni jednego do
jesieni następnego roku.
Duża czasochłonność prac scaleniowych, a zarazem wy
magany krótki okres ich trwania zmusza do szukania no
wych metod obliczeń. Bardzo zaawansowane są badania
nad zastosowaniem maszyn cyfrowych do prac scalenio
wych, tym niemniej upłynie trochę czasu zanim maszyny
elektronowe znajdą szerokie zastosowanie w pracach zwią
zanych z opracowaniem projektu scalenia.
Konieczne jest więc poszukiwanie nowych, prostszych
sposobów, które już obecnie mogłyby zwiększyć efektyw
ność prac projektowych lub też mogłyby być zastosowane
lam, gdzie zaistniałyby trudności z zastosowaniem elektro
nicznej techniki obliczeniowej. Konieczność poszukiwania
nowych rozwiązań technologicznych występuje szczególnie
tam, gdzie mimo coraz większej kadry wysoko wyspecjali
zowanych fachowców, narzędzia i metody ich pracy nie
uległy zmianie od kilkudziesięciu lat.
Przy opracowywaniu projektu scalenia jedną z takich
tradycyjnych metod jest projektowanie działek na zadaną
wartość, w której podziałka transwersalna i cyrkiel nanośnik są jedynymi narzędziami pracy (niekiedy zastępowany
mi planimetrem) nawet wysokiej klasy specjalistów, mają
cych poza tym do dyspozycji arytmometr, który przynaj
mniej częściowo usprawnia proces obliczania wartości sza
cunkowej działek.
Ogólnie o projektowaniu działek na zadaną wartość

Działki na zadaną wartość można projektować: 1) metodą
analityczną, 2) metodami przybliżonymi.
Metodę analityczną stosuje się tylko wówczas, gdy obiekt
zawarty jest w ramach jednego konturu szacunkowego.
Projektowanie metodami przybliżonymi może być wykona
ne w oparciu o wzory i konstrukcje geometryczne, gdy
elementy konieczne do obliczeń uzyskane zostały z mapy,
a w niektórych tylko przypadkach uzyskane w terenie
i gdy na projektowanym obiekcie kontury szacunkowe nie
są zbyt nieregularne. W tym też przypadku często stosuje
się metodę kolejnych przybliżeń, określając granice nowo
projektowanych działek dzięki coraz większym przybliże
niom, aż do uzyskania założonej z góry wartości.
Tok czynności, które należy wykonać projektując działkę
metodą kolejnych przebliżeń, przedstawia się następująco:
1) prowizorycznie wkreśla się granicę szukanej działki;
2) oblicza się wartości poszczególnych wycinków kontu
rów szacunkowych w ramach nowej działki oraz dokonuje
ich zsumowania;
3) stwierdza się, czy uzyskana wartość zaprojektowanej
działki mieści się w granicach dopuszczalnego błędu;
4) jeśli odchyłka przekracza wartość dopuszczalną, me
todą metra bieżącego oblicza się wielkość, o jaką należy
przesunąć w jedną lub w drugą stronę granicę działki
uprzednio wkreśloną prowizorycznie;
5) ponownie oblicza się wartość w ten sposób zaprojekto
wanej działki sprawdzając, czy teraz uzyskana wartość
działki nie jest obarczona nadmierną odchyłką;
6) w przypadku gdy Odchvlka różni się od dopuszczal
nej wartości o ±3%, wykonuje się następne przybliżenie.
Oczywiście w ten sposób przedstawiony tok czynności
jest bardzo uproszczony. Pominięto tu cały szereg czynno

ści niezbędnych do otrzymania wartości, a które absorbują
dużą ilość czasu, a więc odczytywanie za pomocą podziałki
transwersalnej i cyrkla-nanośnika poszczególnych elemen
tów długościowych, jak również wykonywanie całego sze
regu iloczynów związanych z obliczeniem powierzchni
i wartości poszczególnych wycinków konturów szacunko
wych.
Próbę rozwiązania rachunku liczbowego na drodze geo
metrycznej przedstawił mgr inż. Michał Żak w artykule
pod tytułem „Możliwość zastosowania nomogramów do pro
jektowania działek na zadaną wartość” (Przegląd Geode
zyjny nr 2/1968 r.). W artykule tym zawarta jest propozycja
zastąpienia czasochłonnych czynności związanych z oblicza
niem na arytmometrze iloczynów i ilorazów koniecznych
przy projektowaniu, odczytami tych wielkości z siatki ilo
czynowej nomogramu. Dotychczas nie opracowano jednak
sposobu, ani przyrządu, który wyeliminowałby rachunek
liczbowy i w sposób geometryczny określił bezpośrednio na
podkładzie mapowym wartość szacunkową poszczególnych
wycinków konturów szacunkowych w działce.
1. Nowy sposób obliczania wartości wycinków konturów
szacunkowych w działce

W rozdziale tym chciałym przedstawić nowy sposób obli
czania wartości wycinków konturów szacunkowych przy
projektowaniu działek na zadaną wartość i przyrząd do
stosowania tego sposobu. Zarówno sposób jak i przyrząd
mają na celu wyeliminowanie rachunku liczbowego przy
obliczaniu wartości wycinków konturów szacunkowych w
czasie projektowania działek na zadaną wartość i określania
tej wartości w sposób geometryczny przy założeniu, że
liczone wycinki konturów szacunkowych będą w formie
figur, których dwa boki dłuższe są do siebie równoległe,
gdyż takie figury będą najczęściej występowały przy pro
jektowaniu nowych działek. Cel ten został osiągnięty przez
zastąpienie czynności obliczania powierzchni i mnożenia
tych powierzchni przez wartości jednostkowe hektara —
gotowymi odczytami wartości.

1.1. Zasada obliczania. Wartość wycinka konturu
szacunkowego jest wprost proporcjonalna do jego po
wierzchni dlatego też należy wyrysować w odpowiedniej
skali w układzie współrzędnych, kwadrat o powierzchni
1 ha tak by dwa jego boki leżały na poziomej i pionowej
osi układu, a na dwusiecznej układu zaznaczyć miejsce
przecięcia tej dwusiecznej z kątem prostym, leżącym na
przeciw początku układu, i w miejscu tym wpisać wartość
jednostkową hektara (na przykład 100 jednostek wartości).
Następnie przez punkt ten przeprowadzić hiperbolę równo
boczną, będącą miejscem geometrycznym punktów, których
iloczyn odległości od osi X i osi Y jest wielkością stałą tak,
by hiperbola ta pozwoliła określić cały szereg prostokątów

mających dwa boki leżące na osiach układu, i których war
tość będzie odpowiadała wartości kwadratu (rys. 1).
Jeżeli w podobny sposób wkreślimy kwadraty o po
wierzchni 2 ha, 3 ha itd., to na dwusiecznej układu współ
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rzędnych otrzymujemy skalę wartości opisaną co 100 jed
nostek wartościowych, przedstawiającą iloczyny wartości
jednostkowej hektara (wynoszącej 100 jednostek warto
ściowych) i różnych powierzchni. Podobnie postępujemy
z innymi wartościami jednostkowymi hektara, z tym że
dla każdej wartości wykonujemy osobny wykres, na które
go przekątnej zaznaczamy takie kwadraty, których iloczyn
wartości jednostkowej hektara i powierzchni daje sto lub
wielokrotność stu jednostek wartościowych (rys. 2).
Ponieważ przy obliczaniu wartości wycinków konturów
szacunkowych rzadko będziemy mieli do czynienia z pro
stokątami, a znacznie częściej z trapezami, nowy sposób

obliczania wartości wykorzystuje omówioną zasadę, opiera
jąc się na wzorze:
a+b
---------- h
2
określającym powierzchnię trapezu. Tak więc dzięki hiper
boli równobocznej powierzchnię dowolnego trapezu spro
wadzamy do powierzchni kwadratu (wyrysowanego w skali),
a jego wartość odczytujemy na przekątnej układu współ
rzędnych. W podobny sposób możemy sprowadzić dzięki
hiperboli równobocznej i powierzchnię trójkąta do po
wierzchni kwadratu, wówczas najdłuższy bok trójkąta bę
dący jego podstawą przyjmujemy za jeden równoległy bok
trapezu, a wierzchołek trójkąta jako drugi bok trapezu
(długość jego wynosi wówczas zero).
1.2. Sposób obliczenia. Jeśli przyjmiemy, że je
den z wycinków konturów szacunkowych (wchodzących w
skład działki) ma kształt trapezu ABCD (rys. 3), którego

3. Przez punkt F prowadzimy hiperbolę równoboczną do
miejsca przecięcia z dwusieczną kąta prostego utworzonego
przez osie X i Y, uzyskując punkt G.
4. Na dwusiecznej znajduje się skala wartości; punkt G
wskazuje na skali wartość wycinka konturu szacunkowego,
którą mieliśmy obliczyć.
Do stosowania tego sposobu obliczania warości szacunko
wej wycinków konturów szacunkowych opracowano przy
rząd, który nazwano „wartościomierzem”.

1.3. WartoSciomierz — opis części. Przyrząd ten
składa się z dwóch zasadniczych części wykonanych na
cienkim materiale przeźroczystym, na przykład na astralonie. Pierwsza część (rys. 4) posiada cały szereg hiperbol (1),
będących miejscem geometrycznym punktów, których ilo
czyn odległości od osi poziomej Y i osi pionowej X jest
wielkością stałą, poziomą skalę liniową (2) i szereg linii
pionowych (3) oraz wycięcie (9) ułatwiające przesunięcie
części drugiej. Druga część (rys. 5) posiada linie warto
ściowe (4) wraz ze skalą wartości jednostkowej hektara (5).
Skala wartości jednostkowej hektara powstała w ten sposób,
że zestawiono cały szereg wykresów obrazujących iloczyny
powierzchni w danej skali i wartości jednostkowych hek
tara, przy czym iloczyny te przedstawiono w sposób gra
ficzny na przekątnych poszczególnych wykresów (rys. 2).
W przypadku zestawienia wykresów (rys. 2), wzdłuż
wspólnej pionowej osi X w tych samych odstępach, uzy
skano by linie wartościowe w formie hiperbol, które wraz
z hiperbolami równobocznymi znajdującymi się na pierw
szej części przyrządu (rys. 4) znacznie utrudniałyby odczy
tywanie wartości mierzonych figur, dlatego też wykresy te
zestawiono tak wzdłuż osi pionowej, by punkty o jedna
kowej wartości znalazły się na liniach prostych. Początki
układów współrzędnych każdego z wykresów zaznaczono
na pionowej skali wartości jednostkowej hektara za pomocą
wskaźników skali wartościowej (6).

Rys. 6

dwa boki dłuższe są do siebie równoległe, wartość tego wy
cinka obliczamy w sposób następujący:
1. Ustawiamy trapez tak, aby jeden równoległy bok tra
pezu AD leżał na osi pionowej i żeby dolny bok trapezu
DC przeciął oś poziomą w punkcie E, który znajduje się
w połowie wysokości trapezu (połowę tę określamy za po
mocą poziomej podziałki znajdującej się na osi Y).
2. Prowadzimy następnie linię równoległą do pionowej
osi przez punkt E, aby na górnym boku trapezu AB uzy
skać punkt F (zadanie to ułatwia cały szereg linii piono
wych umieszczonych na wykresie i opisanych tak jak podziałka pozioma — odległość EF między dwoma uzyskany
mi w ten sposób punktami jest średnią wielkością dwóch
boków równoległych).
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Rys. 7

Współdziałanie obu opisanych części zapewnia ramka
z kartonu kreślarskiego (przedstawiona na rys. 6 w stanie
rozłożonym), posiadająca okienko skali wartościowej (7),
wraz ze wskaźnikiem zerowym (8), liniami zgięcia ramki
(10), oraz powierzchnię przeznaczoną do zlepienia ram

ki (11). Do ramki na stałe przymocowana jest część pierw
sza (rys. 4), ramka zaś spełnia rolę prowadnicy dla części
drugiej (rys. 5). Obie części zestawione są w ten sposób,
że część druga może być przesuwana względem części pierw
szej wzdłuż wspólnej pionowej osi X, przy czym wycięcie
(9) ułatwia przesuwanie części drugiej.

1.4. Sposób posługiwania się wartościom i e r z e m. Przystępując do obliczania wartości poszcze
gólnych wycinków konturów szacunkowych w nowo pro
jektowanej działce wykonujemy (rys. 7) następujące czyn
ności:
1. W okienku skali wartościowej (7) ustawiamy cyfrę
odpowiadającą wartości jednostkowej hektara mierzonego
wycinka konturu szacunkowego tak, by wskaźnik skali
wartościowej (6) został zgrany ze wskaźnikiem zerowym (8).
Czynność tę wykonujemy trzymając wartościomierz w le
wej ręce, kciukiem prawej ręki przesuwamy w wycięciu (9)
część drugą przyrządu względem części pierwszej wzdłuż
wspólnej pionowej osi X.
2. Za pomocą poziomej podziałki liniowej (2), odczytuje
my wysokość trapezu, który jest wycinkiem konturu sza
cunkowego.
3. Obliczamy w pamięci połowę tej wysokości i tak usta
wiamy wartościomierz, by jeden z równoległych boków tra
pezu znalazł się na osi pionowej, a oś pozioma przecięła
dolny bok trapezu w połowie odległości między dwoma bo
kami równoległymi.
4. Za pomocą pionowych linii (3) opisanych tak jak i podziałka pozioma (2), znajdujemy miejsce przecięcia połowy
odległości między dwoma bokami równoległymi z górnym
bokiem mierzonego wycinka.
5. Jeśli uzyskany punkt znalazł się na hiperboli, prze
mieszczamy wzrok wzdłuż tej hiperboli, aż do jej przecię
cia z dwusieczną układu osi X i Y.
6. Jeśli uzyskany punkt znalazł się między hiperbolami,
należy ocenić odległość od tego punktu do dwóch sąsied
nich hiperbol i w sposób proporcjonalny określić położenie
punktu między sąsiednimi hiperbolami, w miejscu ich
przecięcia z dwusieczną.
7. Między liniami wartościowymi (4) przecinającymi dwu
sieczną określamy wartość wycinka konturu szacunkowego
w działce.
8. W ten sposób obliczamy pozostałe wartości wycinków
znajdujących się w obrębie projektowanej działki.
Suma wartości wycinków da nam wartość całej działki.
1.5. Dane

techniczne

Wymiary
Dokładność szacowania
Minimalna wartość jaką moż
na mierzyć
Maksymalna powierzchnia ja
ką można mierzyć (w skali
1 : 2000)
Maksymalna wartość dla skali
ɪ : 2880
Maksymalna wartość dla skali
1 :5000
Skala wartości jednostkowej
hektara

1.6. Zalety

prototypu.
180 X 297 mm,
1 jednostka wartościowa

30 jednostek wartościowych,
8 ha

100 jednostek wartościowych

1000 jednostek wartościowych

50—150 jednostek wartościowych

proponowanego

sposobu.

1. Sposób ten przy pewnej wprawie znacznie skraca czas
konieczny do obliczania wartości szacunkowej działek, dzię
ki wyeliminowaniu zarówno odczytywania elementów dłu
gościowych (za pomocą podziałki transwersalnej), jak rów
nież arytmometru koniecznego do Wykonoywania iloczynów
związanych z obliczanie Hipowierzchni i wartości.
2. Sposób ten nie wymaga ciągłego przenoszenia wzroku
z pokładu mapowego na podziałkę transwersalną i na aryt
mometr, co powoduje ciągłe rozpraszanie uwagi.
3. Tani i prosty sposób wytwarzania wartościomierza
pozwala na szerokie zastosowanie go w produkcji bez spe
cjalnych nakładów finansowych.
4. Łatwy sposób posługiwania się wartościomierzem po
zwala na szybkie zaadaptowanie go w procesie technolo
gicznym, związanym z projektowaniem działek na zadaną
wartość.
5. Wartościomierz może być opracowany dla każdej skali,
zależnie od podkładu mapowego, na którym projektuje się
działki.

2. Próba określenia dokładności uzyskanych wartości
wycinków konturów szacunkowych za pomocą
wartościomierza

Aby się przekonać, w jakim stopniu dokładność uzyskana
przy określaniu wartości odpowiada wymogom stawianym
przez instrukcję nr 141 wydaną przez Ministerstwo Rolnic
twa w sprawie scalania i wymiany gruntów, przeprowa
dzono próbę określenia dokładności, z jaką uzyskuje się
wartości wycinków konturów szacunkowych, posługując się
wartościomierzem.
Prototyp wykonano w ten sposób, że obie części przyrzą
du wyrysowano w skali 1 :1000 na kartonie kreślarskim.
Następnie fotograficznie wykonano pomniejszenie, uzysku
jąc na astralonie wykresy o cienkich liniach, co byłoby
trudne przy bezpośrednim wykreślaniu wykresów na astra
lonie.
Badania przeprowadzono dla skali 1:2000, a wyniki uzy
skane za pomocą wartościomierza porównano z analitycz
nie obliczonymi powierzchniami i przypisanymi im warto
ściami.
2.1. Jak kształtuje się błąd względny w
zależności od wielkości
mierzonej
po
wierzchni
i od
wartości
jednostkowej
hektara tej powierzchni? Aby odpowiedzieć na
to pytanie — teoretycznie przyjęto współrzędne naroży dzia
łek, które skartowano w skali 1 : 2000, a powierzchnie ich
obliczono analitycznie. Działki dobrano tak, by w przedziale
0,10—0,55 ha najmniejsza działka miała powierzchnię 0,13 ha.
a każda następna była większa od poprzedniej o około
0,05 ha, a w przedziale 1,0—3,5 ha każda działka następna
była większa od poprzedniej o około 0,5 ha. Każdą działkę
traktowano jako jeden wycinek konturu szacunkowego.
Wartości tych działek pomierzono wartościomierzem przy
różnych wartościach jednostkowych hektara, przy czym róż
nica między poszczególnymi wartościami wynosiła 10 jed
nostek wartościowych. Wyniki porównano z wartościami
działek obliczonymi analitycznie.
Wyniki tego pomiaru w formie błędów względnych przed
stawiono w tablicy 1, w której linią prostą oddzielono błę
dy względne dopuszczalne od niedopuszczalnych.
Jak widać z tablicy, przy większych wartościach jednost
kowych hektara można mierzyć mniejsze powierzchnie, na
tomiast przy małych wartościach jednostkowych hektara
powierzchnie te muszą być większe. Minimalne powierzch
nie i wartości, jakie można wartościomierzem mierzyć w
skali 1 : 2000, przy różnych wartościach jednostkowych hek
tara, ustalone z pewną rezerwą, przedstawiono w tablicy 2.
Na podstawie danych przedstawionych w tablicy 2 może
my przyjąć, że błąd względny na ogół nie będzie większy
od 1/33, gdy mierzona wartość będzie większa od 30 jed
nostek wartościowych. Biorąc to pod uwagę można przy
wykonywaniu wartościomierza nie uwzględnić wartości
mniejszych od 30 jednostek wartościowych, co uniemożliwi
użytkownikowi mierzenie wartości zbyt małych konturów.
Podobne wyniki uzyskano dla skali 1 : 2880.
2.2. Jaki jest dopuszczalny maksymalny
stosunek szerokości do długości działek
mierzonych za pomocą poziomej podział
ki liniowej
w zależności
od wartości
jednostkowych hektara? Aby przekonać się jaka
jest zależność między wartością jednostkową hektara a do
puszczalnym maksymalnym stosunkiem szerokości do dłu
gości mierzonej działki przeprowadzono następujący tok ro
zumowania.
Ponieważ dla skali 1 :2000 najmniejsza wartość poziomej
podziałki liniowej wynosi 1 mm, co odpowiada rzeczywistej
długości 2 m, przyjęto, że szerokość działki za pomocą tej
podziałki możemy określić z dokładnością 1/2 mm w skali,
to jest z dokładnością do jednego metra w rzeczywistości’
Weźmy pod uwagę najmniejszą wartość jaką można od
czytać na wartościomierzu, przy której błąd względny bę
dzie miał wartość dopuszczalną (patrz rozważania poprzed
nie), a więc 30 jednostek wartościowych. Przy wartości
30 jednostek, dopuszczalny błąd 3o∕o określenia wartości
wynosi:

± 0,9 jednostek wartościowych
jeżeli wielkość tę podzielimy przez wartość jednostkową
hektara, otrzymamy długość działki o szerokości jednego
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Tablica 1
Wartość
’ jednoI Stkowa 01331 I 01827
ha
—

0
0
1

150
140

50
1
90
1
16
1
16
1

130
120
110
100

11
1
8

90

02442

02985

03356

J

1
270
1
60
1
34

ɪ
240
1
40
1
20
1
20
1
Ï6
1
15

80
70

60
50

05899

1
40
1
40
1
50
1
2ÖÖ
1
60
1
^340^
1
100

60
1
170
1
160
10
150
1
40

220
1
50
ɪ
90
1
15

04433 I 04914

04101

20324

26544

30505

36536

40318

47088 I 53686

1

1
330
1

To

Too
1
650
1
^120
1
130
1
240
1
210
1
90

16
1
23
1
20
1
^14

V

14568

1
40
1
40
1
40
1

ɪ

40
1
40
1
^13
1
^30
1

10350

230
1
60

JL_
60

1
50
1
90
1
^60
1
50
1
240"
1
240
1
60
1
90
1

i
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Tablica

Wartość jednoetkowa he
ktara
Dopuszczalna minimalna
powierzchnia mierzona
Dopuszczalna minimalna
wartość mierzona

2

I
120

110

100

90

80

70

60

50

0,13

0,18

0,24

0,30

0,34

0,41

0,44

0,49

0,58

17,3

21,9 i 26,9

29,9

30,2

32,8

31,0

29,5

29,5
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metra, która nie spowoduje przekroczenia założonego błędu
wartości 3®/o, tak więc:
0,9 jednostek wartościowych : 50 j.w./ha = 0,0180 ha.
Jeśli teraz powierzchnię 0,60 ha, która odpowiada 30 jed
nostkom wartościowym, przy wartości jednostkowej hektara
wynoszącej 50 j.w./ha podzielimy przez obliczoną długość,
uzyskamy szerokość działki:
6000 m2 : 180 m = 33,3 m
Obliczamy teraz stosunek szerokości do długości i wynosi
on
33,3 : 180 = 1 : 5,4
tak więc jeśli wartość mierzonej działki wynosi 30 jedno
stek wartościowych (przy wartości jednostkowej hektara =
50 jednostek wartościowych), to błąd popełniony na skutek
złego odczytania szerokości za pomocą poziomej podziałki
liniowej, nie będzie większy od 3o∕o wartości, gdy stosunek
szerokości do długości mierzonej działki nie będzie większy
niż 1 :5,4.
Podobnie obliczono stosunek szerokości do długości dla
tej samej wartości mierzonej działki przy wartościach jed
nostkowych hektara wynoszących 100 i 150 jednostek war
tościowych oraz dla działek, których wartość wynosiła 40.
50, 60, 80, 100, 120 i 150 jednostek wartościowych. Wyniki
zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3

Wartość
jednostkowa
ha

50 j.w.
100 j.w.
150 j.w.

Stosunek długości boków mierzonej działki dla następu
jących wartości:
30 jw

40 jw

50 j w

60 jw

80 jw

1 :5,4
1 :2,7
1 : 1,8

1 :7,2
1 : 3,6
1 :2,4

1 : 9,0
1 :4,5
1 : 3,0

1 : 5,4
1 :3,6

1 : 7,2
1 : 4,8

Tablira 4

Wartość
jednost
kowa
ha

30 jw

40 jw

50 jw

60 jw

80 jw

IOOjw

120 jw

150 jw

50 j.w.
100 j.w.
150 j.w,

1 : 21.6
1 : 10,8
1 : 7,2

1 : 28,8 1 : 36,0
1 : 14,4 1 : 18,0
1 : 9.6 1 : 12,0

1 : 21,6
1 : 14 4

1 : 28,8
1 :19,2

1 : 36,0
1 : 24,0

1 : 28,8

1 : 36,0

Stosunek długości boków mierzonej działki dla następujący ch
warto'ci:

IOOjw 120 jw 150 jw

1 :9,0
1 : 6,0

1 : 7,2

1 :9,0

Tak więc im mniejsza wartość jednostkowa hektara (przy
tej samej wartości mierzonej działki), tym działka ta może
być bardziej wydłużona. Wówczas, gdy wartość mierzonej
działki osiągnie wielkość równą wartości jednostkowej hek
tara, stosunek szerokości do długości nie powinien być więk
szy niż 1:9, natomiast gdy wartość mierzonej działki
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osiągnie połowę wartości jednostkowej hektara, stosunek ten
nie powinien być większy niż 1 :4,5.
Jak łatwo można zauważyć, stosunek wartości jednostko
wej hektara do wartości mierzonej działki ma się tak do
siebie jak liczba 9 do liczby wyrażającej maksymalny do
puszczalny stosunek szerokości do długości mierzonej dział
ki (gdy szerokość równa się jeden), przy której błąd wyni
kający z odczytania szerokości za pomocą poziomej podział
ki liniowej będzie mniejszy niż 30∕o mierzonej wartości
działki.
Przykład : dla wartości jednostkowej hektara wyno
szącej 150 jednostek i działki, której wartość wynosi 40 jed
nostek wartościowych maksymalny stosunek szerokości do
długości obliczymy z proporcji:
150 :40 = 9 : X
stąd
X = 2,4
tak więc, przy pomiarze działki, której wartość wynosi
40 jednostek wartościowych, przy wartości jednostkowej
hektara, wynoszącej 150 jednostek, stosunek szerokości do
długości tej działki nie powinien przekraczać wielko
ści 1 : 2,4.
Jeśli zwiększymy dokładność pomiaru szerokości działki
za pomocą poziomej działki liniowej do '/t mm i przyjmiemy podobny tok rozumowania — jak to miało miejsce po
przednio — otrzymamy również liczby wyrażające maksy
malny dopuszczalny stosunek szerokości do długości mierzo
nej działki, przy którym błąd wynikający z odczytania sze
rokości za pomocą poziomej podziałki liniowej będzie mniej
szy niż 3% mierzonej wartości działki. Stosunek ten przed
stawiono dla różnych wartości mierzonych działek i dla
trzech różnych wartości jednostkowych hektara w tablicy 4.

Jak widać zwiększenie dokładności odczytywania szero
kości za pomocą poziomej podziałki liniowej dwukrotnie,
zezwala na pomiar działek, których stosunek szerokości do
długości może być czterokrotnie większy.
Tak więc nasuwa się wniosek, iż szerokość działek może
my mierzyć z dokładnością 1It mm, opierając się na zależ
nościach przedstawionych w tablicy 3, natomiast przy bar
dziej wydłużonych działkach należy zwiększyć dokładność
odczytu szerokości za pomocą poziomej podziałki liniowej
wartościomierza. Opierając się na zaobserwowanych zależ
nościach praktycznie sprawdzono, jakie wyniki będą uzy-

Tablica 5
Wartość jec nostkowa he k t a r a

150 j.w.

I owierzcnnia działki

0,6440

1 :2

1:3

98

98

wartość analityczna

wartość obliczona

100 j.w.

Stosunek długości boków

1 :4

1 :5

1 :9

1:2

I

1:3

99

97

64

I

64

96,6

wartość analityczna

98

50 j.w.

Stosunek długości boków
1:4

I

1:5

I

65

Stosunek długości boków
1 :9

1 :2

1:3

33

32

64,4

149,8

1:4

1:5

1 :9

32,5

32

32,2

65

65

99,9

32

49,9

0,9991

wartość obliczona

149

150

wartość analityczna
1,4530

wartość obliczona

150

150

150

100

I

100

217,9
216

216

227

100

I

101

102

49

49

145,3
215

—

skiwane za pomocą Wartosciomierza przy działkach, których
stosunek szerokości do długości jest różny.
2.3. Jaki wpływ na wyniki pomiaru wart o ś c i o m i e r z e m ma stosunek szerokości do
długości mierzonych działek? Aby przekonać
się jak stosunek szerokości do długości mierzonych działek
wpływa na wyniki pomiaru wartości, wybrano trzy działki
i skartowano je jako prostokąty w skalach 1 : 2000, 1 : 2880
i 1 : 5000 w ten sposób, by przy tej samej powierzchni sto
sunek szerokości do długości był za każdym razem inny
(uwzględniono następujące wielkości: 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
i 1:9). Wartości wybranych działek Iiczcno przyjmując trzy
różne wartości jednostkowe hektara. Wyniki uzyskane dla
skali 1 :2000 przedstawia tablica 5.
Jak widać z tablicy 5 wartości uzyskiwane za pomocą
wartościomierza mieszczą się w granicach jego dokładności
bez względu na stosunek szerokości do długości boków mie
rzonej działki. Wyniki uzyskane dla skali 1 : 2880 i 1 : 5000
przedstawiają się podobnie.
Ze względu na małą ilość obserwacji nie można wycią
gać zbyt daleko idących wniosków, tym niemniej uzyskane
wyniki pozwalają przypuszczać, że wartościomierz może
być bardzo przydatnym narzędziem w dość znacznym stop
niu upraszczającym proces technologiczny związany z pro
jektowaniem działek na zadaną wartość.
3. Zalecenia i praktyczne wskazówki dotyczące obliczania
wartości wycinków konturów szacunkowych nową me
todą

1. Przy określaniu wartości powyżej 100 jednostek trochę
kłopotu sprawia szacowanie wartości między dwoma linia
mi wartościowymi oddalonymi od siebie o 20 jednostek,
dlatego też bardzo ułatwia szacowanie ołówek automatycz
ny, w którym zamiast grafitu umieszczono ostrą igłę. Igłę
tę umiejscawiamy na przekątnej wartościomierza w poło
wie między dwoma liniami wartościowymi i dopiero wów
czas szacujemy wartość dzieląc odległość od jednej linii
wartościowej do ostrza igły, lub od ostrza igły do drugiej
linii wartościowej na 10 części.
2. Ołówek automatyczny zakończony ostrzem ułatwia też
przemieszczenie punktu określającego średnią wielkość
dwóch boków równoległych wzdłuż hiperboli, jak również
oszacowanie odległości między dwoma hiperbolami w miej
scu ich przecięcia z przekątną.
3. Gdy połowa odległości między dwoma bokami równo
ległymi w mierzonym trapezie jest większa od średniej
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147

51

50

49

74

-

72,6
i

147

—

73

73
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arytmetycznej dwóch boków równoległych, należy wkreślić
linię równoległą do dwóch boków trapezu, uzyskując dwa
mniejsze trapezy, z których w każdym — połowa odległości
między bokami równoległymi będzie mniejsza od średniej
arytmetycznej tych dwóch boków, a takie trapezy już moż
na mierzyć wartościomierzem. Suma wartości obu mniej
szych trapezów da nam wartość dużego trapezu.
4. Jeśli granice konturu szacunkowego przebiegające w
granicach nowo projektowanej działki załamują się mię
dzy dwoma równoległymi bokami tej działki, w miejscu
załamania należy wkreślić linię równoległą do obu boków,
podobnie jak w poprzednim przypadku, dzieląc wycinek
konturu szacunkowego na dwa trapezy, których obliczone
wartości dadzą w sumie wartość wycinka konturu szacun
kowego.
5. Przy ustawianiu wartości jednostkowej w okienku
skali wartościowej należy zwracać uwagę, by pionowa
oś X części drugiej dokładnie pokrywała się z pionową
osią X części pierwszej.
6. Przy czytaniu wartości powierzchni należy wykonywać
dwa odczyty, szacując raz wartość po jednej stronie, raz
po drugiej stronie przekątnej. Z odczytywanych w ten spo
sób wartości, średnia będzie bardziej zbliżona do wartości
prawdziwej.
7. Przy obliczaniu wartości wartościomierzem w skali
1 : 2000 i 1 : 2880, część pierwsza przyrządu (rys. 4) może
być wspólna dla obu części drugich (rys. 5), wykonanych
w skali 1 : 2000 i 1 :2880, natomiast dla skali 1 :5000 należy
używać części pierwszej z hiperbolami bardziej zagęszczo
nymi, gdyż wówczas zwiększa się znacznie dokładność od
czytu.
8. Opracowując prototyp przyjęto zakres skali — warto
ści jednostkowych hektara w granicach od 50 do 150 jedno
stek wartościowych — granica ta może być przesunięta
zarówno w dół, jak i w górę, przy czym górny zakres za
leży od skali.
9. W przypadku konieczności mierzenia mniejszych po
wierzchni niż to podano w tablicy 2 pozostaje do dyspozycji
tradycyjny sposób obliczania.
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Olsztyn

Przegląd metod wyznaczania współczynnika refrakcji
1. Wstęp

Refrakcja — zjawisko odchylenia promienia świetlnego
od linii prostej — wywołane jest zróżnicowaniem gęstości
ośrodka wzdłuż drogi promienia świetlnego. Promień bieg
nący od celu do obserwatora zakreśla pewną krzywą, któ
rej krzywizna w ogólności nie jest stała i w każdym punk
cie krzywej przyjmuje inną wartość. Promień krzywizny
tej krzywej można określić z następujących rozważań [2],
Dla promienia świetlnego biegnącego z punktu A do B jest
słuszne następujące równanie różniczkowe:
vdt = dl
(1)
gdzie:
υ = c — szybkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych,
n
dl
— droga jaką przebywa fala elektromagnetyczna
w czasie dt,
c
— szybkość światła w próżni,
n
— współczynnik załamania ośrodka.
Czas przebiegu fali z punktu A do B wyniesie:
u
i?
C *
1 Ir ndl
t = fdι= - = —
(2)
c À

*

y v

Zgodnie z zasadą Fermata fala elektromagnetyczna w niejednorodnym ośrodku przebiega drogą od A do B w najkrótszym czasie. Czas przebiegu będzie najmniejszy jeśli:
B
f ndl = min
(ɜ)
A
Z rozwiązania warunku (3) otrzymamy, że:
1 _ 1 dn
(4)
r
n dr
1
gdzie — — krzywizna promienia świetlnego.
r
Stosunek promienia ziemskiego do promienia krzywej w
pewnym punkcie nazywamy dokładnym współczynnikiem
refrakcji w danym punkcie. Jordan [2] podaje następujący
wzór na dokładny współczynnik refrakcji.
B
1
h = 0,2325----------- —- (1 - 29,39 r)
(5)
760 (I+«»)« '

’

gdzie:
B — ciśnienie powietrza,
« — stała gazowa,
t — temperatura powietrza,
τ — pionowy gradient temperatury.
W praktyce nie korzystamy z dokładnego współczynnika
refrakcji κ wynikającego z warunków panujących w okre
ślonym punkcie promienia świetlnego, lecz ze średniego
współczynnika refrakcji, który uwzględnia właściwości ca-,
łej linii celowej. Związek między średnim a cząstkowym
współczynnikiem refrakcji jest następujący:

gdzie:
S — długość linii celowej,
i — odległość punktu, w którym cząstkowy współczynnik
refrakcji wynosi κ od punktu początkowego.
Z licznych badań dotyczących współczynnika refrakcji wy
nika, że charakter jego jest jak najbardziej lokalny i za
leży od wielu czynników.
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W pracy [3] opublikowano wyniki wyznaczenia współ
czynnika refrakcji na stepowych terenach południowej
Ukrainy w 1964 r. w warstwach powietrza 2 ~ 25 m,
75 ~ 100 m, 400 ~ 500 m.

Z rys. 1 wynika, że wartość współczynnika κ jest do
datnia tylko w dzień, w warstwie powietrza 2 ~ 25 m.
Maksymalne wartości zaobserwowano przed wschodem słoń
ca w warstwie powietrza 2 ~ 25 m i w pogodny dzień
‰aκ = —1,14, a w pochmurny dzień κmax = —0,39. Warto
ści, jak również dobowe wahania współczynnika refrakcji
w wyższych warstwach atmosfery są znacznie mniejsze niż
w pobliżu powierzchni ziemi i w warstwie 75 100 m w
pogodny dzień κmax = 0,43, a w pochmurny dzień
⅛ ~ 0,31. W warstwie 400—500 m wielkości te wynoszą
odpowiednio 0,18 i 0,20. Stwierdzono również, że zimą war
tość współczynnika κ jest znacznie większa niż latem przy
analogicznej pogodzie.
Z badań tych wynika, że współczynnik refrakcji zależny
jest od pory dnia i roku, od pogody i od wysokości pro
mienia świetlnego nad powierzchnią ziemi. Z innych prac
wynika, że współczynnik refrakcji zależy również od dłu
gości celowej i rodzaju podłoża, nad którym dana celowa
przebiega. Dlatego też w tych pomiarach geodezyjnych, w
których wpływ poprawek z tytułu refrakcji jest znaczny,
należy znać możliwie najdokładniej współczynnik refrakcji.
Metody, które pozwalają określać współczynnik refrakcji
można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
1) z pomiaru odległości Zenitalnych,
2) przez pomiar warunków atmosferycznych (temperatu
ra, ciśnienie i pionowy gradient temperatury),
3) z dyspersji światła.
2. Wyznaczenie współczynnika refrakcji z pomiaru odległo
ści Zenitalnych

Metoda ta spośród wszystkich wymienionych sposobów
wyznaczania współczynnika refrakcji jest metodą najstar
szą. W zależności od tego, jakie dodatkowe pomiary geo
dezyjne są wykonywane możemy mówić o dwóch warian
tach tej samej metody.
2.1. Wyznaczenie współczynnika k z pomia
ru odległości zenitalnej przewyższenie h i odle
głości s między dwoma punktami. Wzór na przewyższenie
między dwoma punktami w niwelacji trygonometrycznej
według [2] ma następującą postać:

h = *ctsa+⅛(1-fc)

Π)

•Jeśli pomierzymy z, h (z niwelacji geometrycznej) i s, w

równaniu (7) pozostanie tylko jedna niewiadoma, którą
z łatwością wyznaczymy:
2K
A = I-(A —*ctgz) —

(«)

2.2. Wyznaczenie współczynnika k z jednocze
snego pomiaru odległości zenitalnych na końcu linii. Napiszmy równanie (7) dla stanowisk A i B:
A = sctgz,+ʌ-(l-fe)

(0)

S2

-A = sctgzs+ — (I-A)

(10)

Przez dodanie równań (9) do (10) wyeliminujemy nieznaną
różnicę wysokości h, a współczynnik k wyznaczymy ze
wzoru:

oraz
Zl1 = A 2. Zl2 = A^
2
2
otrzymamy następujące wyrażenia na współczynniki refrakcji:
2κ1 + κ,
κi + 2¾s
A1 =
(15)
3
3

Wielkości κi i κ2 są możliwe do określenia, gdyż na punk
tach P1 i P2 zostały pomierzone t i B. Gradient tempera
tury τ będzie określony przez zależności:
t1 tɪ
ÃPrzedstawione rozumowanie posiada dużo uproszczeń i jest
słuszne tylko w przypadku, gdy: r = (t2—t1)A jest stałe
wzdłuż całej linii.
3.2. Wyznaczenie k według teorii Levallois
i de Masson. Najsłabszym punktem teorii podanej w
punkcie (3.1) jest wprowadzenie gradientu temperatury z
wartości temperatury powietrza na końcowych punktach tej
linii. Dlatego też teoria refrakcji była ponownie rozpatrzona
przez licznych badaczy, spośród których na uwagę zasługują
badania prowadzone przez Levallois i de Masson. Na pod
stawie dużego materiału obserwacyjnego stwierdzono, że
dobowe wykresy temperatur wykonane na różnych wysokoś
ciach mają jednakowe kształty, lecz amplitudy ich zmniej
szają się wraz ze wzrostem wysokości.
Stwierdzono również, że temperaturą powietrza na danej
wysokości jest suma temperatur wywołanych przez dwa
zjawiska, a mianowicie:
1. Ogrzanie powietrza bezpośrednio od Słońca (wpływ
ten jest jednakowy na każdej wysokości).
2. Ogrzanie powietrza od nasłonecznionej powierzchni
Ziemi.
Przedstawione zjawiska ujęto w formę matematyczną
i temperaturę powietrza w zależności od czasu i wysoko
ści przedstawiono w postaci wzoru:
T(h, t) = T0 + τ0 (A — A0) + e~Kt(h-h<Λf _ h Jl° j + φ(t)

(16)
Fizyczna interpretacja wzoru (16) jest następująca. Na po
wierzchni ziemi h = A0 temperatura będzie wynosiła:
T,(A0,t) = T0+∕(i) + φ(i)
(17)

3. Wyznaczenie współczynnika refrakcji ze znanych warun
ków atmosferycznych

3.1. Sposób podany przez Jordana. Znając wa
runki atmosferyczne wzdłuż całej linii celowej i realizując
wzór (6) uzyskujemy średni współczynnik refrakcji dla da
nej linii. Jednak określenie temperatury, ciśnienia i piono
wego gradientu temperatury w każdym punkcie promienia
świetlnego z punktu widzenia praktycznego jest niemoż
liwe.
Jeden ze sposobów wyznaczenia refrakcji polega na po
miarze t, B w punkcie P1 i P2 i założeniu liniowych zmian
tych wielkości między punktami.
Dalszym założeniem jest przyjęcie krzywej promienia
świetlnego jako funkcji trzeciego stopnia w postaci:
y — Ax + Rx- + Cx3
(12)

Wyrażenie to jest sumą średniej temperatury o wartości
początkowej 7’0 okresowego wyrażenia /(i), uwzględniają
cego ciepło wysyłane przez ogrzaną powierzchnię Ziemi
i składnika φ(t), zależnego od bezpośredniego nagrzewania
powietrza przez Słońce (człon ten jest zależny od wyso
kości).
Na pewnej wysokości h nad powierzchnią Ziemi do istnie
jących składników we wzorze (17) dodany jest jeszcze wy
raz To(A-Ao), czyli średni ubytek temperatury wraz z wy
sokością (τ0 — średni gradient temperatury).
Ponieważ amplitudy zmian temperatury zmniejszają się
wraz z wysokością wyrażenie f (t) należy pomnożyć przez
współczynnik e-κ2(,≈-'>o), gdzie K2 — współczynnik pręż
ności gazu.
Ciepło Wypromieniowane przez powierzchnię Ziemi roz
chodzi się w kierunku pionowym z prędkością V i dlatego
funkcję f (t) należy odnieść na wcześniejszy moment
t — At,
gdzie

Ostatecznie funkcja f (t) przyjmie postać:

Z rysunku 3 wynika, że

(18)
(13)

Biorąc pod uwagę, że
d,y
1
—-2B+6Cr = dxr

κ
R

(14)

a temperatura T na wysokości A w momencie
będzie przez wzór (16). Gradient temperatury
dT

wyrażona

na wysokości A uzyskamy przez zróżniczkowanie wyraże-
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Tablica 1

nia (16). Średni współczynnik refrakcji uzyskamy w wyni
ku skomplikowanego całkowania wzoru (6).

4. Wyznaczenie współczynnika refrakcji z dyspersji światła
w atmosferze

Długość linii
km

aʃ'

J"

J"fc = 0,13

6
18
18
18

0,33 ±0,04
1,52-l0,04
1,48-L 0,05
l,29±0,04

12,5±1,5
57,8±1,6
56,4±2,0
49,1 ±1,8

12,6
37,8
37,8
37,8

Wymienione metody wyznaczania wartości współczynni
ków refrakcji wymagały prowadzenia pomiarów kątowych,
liniowych i wysokościowych bądź dokładnego pomiaru wa
runków meteorologicznych i uciążliwych obliczeń rachun
kowych. Dążąc do jak największego uproszczenia czynności
pomiarowych i obliczeniowych przy wyznaczaniu współ
czynnika refrakcji, zwrócono uwagę na zjawisko dyspersji
światła. Zjawisko to polega na tym, że wartość współczyn
nika załamania fal świetlnych zależy od ich długości, czyli
od barwy światła. Dla wszystkich ciał przezroczystych,
a więc i dla powietrza, współczynnik załamania maleje ze
wzrostem długości fal świetlnych. W związku z tym, że
długość fali o barwie czerwonej jest większa niż długość
fali o barwie niebieskiej, promień świetlny o czerwonej
barwie ulegnie mniejszemu zakrzywieniu niż promień nie
bieski.
Przebieg w atmosferze promieni świetlnych o dwóch róż
nych barwach przedstawia rysunek 4, gdzie Jc, J∏ — kąty
refrakcji odpowiednio dla niebieskiej i czerwonej barwy.
W ogólności wyznaczenie kąta refrakcji w tej metodzie
polega na pomiarze dwóch odległości zenitalnych Zn i Zc,
z których możemy obliczyć różnicowy kąt refrakcji:
ó = Zc — Zn
(19)

ood wartości samego kąta ód przez pomiar teodolitem od
ległości zenitalnej jest praktycznie niemożliwe.
R. Brein do wyznaczenia kąta dyspersji zastosował system
optyczny typu Cassegraina, który zawiera lustrzany ele
ment składający się z dwóch płaskich luster nachylonych
względem siebie pod kątem 179o45 i rozdzielającym pro
mień świetlny na dwie wiązki.
Na drodze rozdzielonych promieni świetlnych ustawiono
filtry, jeden ultrafioletowy drugi czerwony, z możliwością
wzajemnej ich zamiany. Urządzenie to pozwala na uzyska
nie w płaszczyźnie zdjęcia dwóch punktów świetlnych, któ
re można sfotografować raz przy jednym ustawieniu fil
trów, drugi raz, gdy filtry są zamienione miejscami. Z róż
nicy odległości między punktami na obydwu zdjęciach
można wnioskować o kącie dyspersji na podstawie poda
nego przez R. Breina wzoru:

a z wielkości kąta óJ można wnioskować o kącie refrakcji.
Zagadnienie związku między kątem dyspersji i kątem re-

gdzie:
ʃ
— odległość ogniskowa,
u i g — odległości między punktami odpowiednio na jed
nym i drugim zdjęciu.

ó. Γ - y 0,5(U-g)

(21)

W maju i czerwcu 1968 roku przeprowadzono badania opi
sanego przyrządu i uzyskano wyniki (tablica 1), które po
równano z wielkością kąta refrakcji obliczonego przy za
łożeniu wartości współczynnika refrakcji k = 0,13.
Rys. 4

frakcji było rozważane już w latach dwudziestych naszego
stulecia przez Μ. Nabauer, a R. Brein w swojej pracy [1]
z roku 1968 podaje następujący wzór:

ðd
n0 — nl
= _JL_L
Δ
n0 — 1

„
(20)

gdzie no i nɪ — współczynnik załamania fal o długości λo
i 21 dla standardowych warunków atmosferycznych.
Praktyczna realizacja omówionej teorii przedstawia się
następująco. Promienie świetlne o niebieskiej i czerwonej
barwie można uzyskać z tego samego źródła światła przez
użycie odpowiednich filtrów. Znacznie poważniejszym prob
lemem jest uzyskanie możliwie dokładnej wartości kąta
dyspersji, gdyż kąt ten jest bardzo mały. Przeprowadzono
przybliżoną ocenę wartości kąta ó/l, czyniąc szereg założeń,
a mianowicie: do obliczeń przyjęto długość fali o barwie
czerwonej 7699 Aao barwie niebieskiej 4047 Â i pominięto
wpływ wilgotności powietrza na współczynnik załamania.
Okazuje się, że kąt dyspersji zależy od wartości pionowego
gradientu temperatury oraz od długości linii celowej. Jeśli
zgodnie z literaturą przyjąć pionowy gradient temperatury
równy 0,0065 to ód ≈ 0,1" s, gdzie s — długość linii w km.
Z przeprowadzonego oszacowania wynika, że dla linii o dłu
gości 10 km wartość kąta dyspersji będzie rzędu 1". Uzyska
nie reprezentatywnej wartości tak małego kąta dyspersji
z błędem średnim, co najmniej dziesięciokrotnie mniejszym

UlR)

Można zaryzykować twierdzenie, że refrakcja jest zja
wiskiem najczęściej badanym przez geodetów, i że na ten
temat można znaleźć bogatą literaturę, datującą się już od
wielu lat. Ze względu na bardzo lokalny charakter zja
wiska refrakcji, zagadnienie to wciąż jest aktualne. Przed
stawione metody pozwalają wyznaczać współczynnik re
frakcji, lecz każda z nich posiada poważną wadę, że jest
uciążliwa i skomplikowana w realizacji. Może kiedyś na
uka i technika będzie stała na takim poziomie, że współ
czynnik refrakcji będzie można określać tak jak się okre
śla obecnie temperaturę, czyli przez bezpośrednie odczy
tanie wskazań jakiegoś przyrządu.
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Uwagi na temat stałości pewnych znaków wysokościowych na
terenie Żuław Wiślanych
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1. Wstęp

Podstawowym czynnikiem gwarantującym prawidłowe
wykonanie pomiarów wysokościowych oraz właściwą ich
interpretację jest odpowiednia sieć znaków wysokościowych
stanowiąca trwały i niezmienny układ odniesienia. W za
leżności od przeznaczenia znaki te wymagają odpowiedniej
lokalizacji, konstrukcji i stabilizacji zapewniającej uzyska
nie dokładności niezbędnych dla realizacji określonych za
dań.
Artykuł niniejszy zajmuje się zagadnieniem stałości
pewnych ziemnych znaków wysokościowych na terenie Żu
ław Wiślanych oraz czynnikami, które wpływają na zmia
ny ich wysokości. Artykuł opracowań>’ został na podsta
wie wyników czteroletnich obserwacji trzech typów zna
ków posadowionych płytko w gruntach organicznych i mi
neralnych, charakteryzujących się wysokim poziomem wody
gruntowej.

soczyznach. Występuje tu również dość znaczne zróżnico
wanie wielkości opadów w poszczególnych latach.
W okresie zimowym grubość pokrywy śnieżnej jest
z reguły mniejsza niż na terenach przyległych. Duża ilość
rowów odwadniających, kanałów, jak również duża wil
gotność gruntu spowodowana wysokim poziomem wody
gruntowej powoduje, że wilgotność względna na obszarze
Żuław Wiślanych jest duża i w miesiącach letnich wynosi
około 70%, zaś w zimowych około 85%.
3. Opis przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników

W latach 1965—1968 przeprowadzono na terenie Żuław
Wiślanych (na wschód od Pruszcza Gdańskiego) badania
polegające na obserwacji zmian wysokości 6 znaków ziem
nych, osadzonych w różnych gruntach. Znaki te o jedna
kowej długości wynoszącej 120 cm, ale różnym kształcie,
zostały osadzone w dwóch grupach (rys. 1, 2).

2. Krótka charakterystyka obszaru Żuław Wiślanych
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Żuławy Wiślane stanowią jednostkę geograficzną różnią
cą się znacznie od otoczenia swoją genezą, budową, ukształ
towaniem powierzchni oraz stosunkami wodnymi. Rów
nież warunki klimatyczne są różne od tych, jakie panują
na otaczających deltę wysoczyznach. Ogólna powierzchnia
Żuław Wiślanych wynosi około 174 tysiące hektarów, w
tym około 250∕o powierzchni, to tereny depresyjne położone
przeważnie 60—90 cm poniżej poziomu morza, a jedynie
miejscami osiągają 1,80 m ppm. Ta wielka płaska po
wierzchnia nachylona generalnie ku północnemu wschodo
wi, posiada jedynie w części południowej wzniesienie do
10 m npm.
Decydującym czynnikiem, który wpłynął na obecne
ukształtowanie powierzchni delty, była zmiana biegu Wi
sły z kierunku zachodniego pradoliną Brdy i Noteci —
na obecny północny. Spowodowało to, że Żuławy Wiślane
powstawały przez zasypywanie masami piasku, pyłu i iłu
naniesionymi przez wody Wisły, osadzającymi się po usta
niu jej erozyjnej działalności i rozpoczęciu procesu akumu
lacji. Powstała równocześnie lub nieco później Mierzeja
Wiślana, tworząc naturalną barierę oddzielającą Żuławy
od morza, spowodowała zwiększone odkładanie się na
obszarze delty rozmaicie -wykształconych namułów. Aluwialne utwory deltowe posiadają znaczną miąższość osią
gającą miejscami około 37 metrów. Są to namuły ilaste,
piaszczyste i gliniaste oraz torfy o bardzo zróżnicowanej
miąższości, będące tworami sedymentacji jeziornej, rzecznej,
bagiennej i morskiej. Charakteryzują się one dużą zawar
tością części organicznych i bardzo skomplikowanym roz
mieszczeniem.
Główną osią hydrologiczną Żuław Wiślanych jest Wisła,
która na przestrzeni lat zmieniała swoje ujście, a jej po
szczególne ramiona prowadziły różne ilości wody. Prace
przy obwałowaniu i regulowaniu cieków na terenie delty,
polegające na oddzieleniu ich umocnieniami od terenu
przyległego spowodowały, że cieki te przestały brać bez
pośredni udział w kształtowaniu stosunków hydrologicz
nych.
Siecią regulującą stosunki w’odne na obszarze Żuław Wi
ślanych są kanały melioracyjne i rowy. System ten o wiel
kości około 10 km kanałów i rowów na 1 km2 powierzchni
służy przede wszystkim do usunięcia wielkich wód wio
sennych i sztucznie obniża poziom wód gruntowych. Średni
poziom tych wód uzależniony jest między innymi od
ukształtowania terenu, wielkości opadów, stanu wody w
ciekach i na obszarach depresyjnych znajduje się na głę
bokości 40—60 cm.
Również klimat Żuław Wiślanych posiada ewoɔe odręb
ności będące wynikiem charakterystycznej rzeźby terenu
oraz panujących tu stosunków wodnych. Opady atmosferyczne wynoszące 500—550 mm rocznie
są mniejsze
o’ 100—150 mm od tych, które są na otaczających deltę wy
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Rys. 1. Grunty organiczne. Rozmieszczenie znaków wysokościowych
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Rys. 2. Grunty mineralne. Rozmieszczenie znaków wysokościowych

Pierwszą grupę osadzono w gruntach organicznych (torf
na podłożu namułu organicznego) zaś drugą grupę w grun
tach mineralnych (glina pylasta na podłożu drobnego pia
sku). Rzędna terenu, na którym osadzono znaki wynosiła
0,50 m npm, zaś poziom wody gruntowej wahał się w gra
nicach 0,15—0,85 m poniżej powierzchni terenu.
Osadzone w gruncie znaki (rys. 1 i 2) posiadały nastę
pujący kształt:
typ „a” — znak stalowy składający się z poziomej płyty
o wymiarach 25 X 25 cm oraz pręta pionowego o średnicy
2 cm,
typ „b” — znak betonowy o kształcie słupa zwężającego
się ku górze o podstawie 20 X 20 cm,
typ „c” — znak stalowy, tak zwany świdrowy.
Wszystkie te znaki zostały osadzone w ten sposób, aby
naruszenie struktury gruntu otaczającego znak było mi
nimalne.
W okresach 2—3 tygodniowych wykonywano pomiary,
wyznaczając aktualne rzędne znaków metodą niwelacji pre
cyzyjnej za pomocą niwelatora KONI 007. Pomiary wyso
kościowe nawiązano do dwóch 3-punktowych baz pomia
rowych składających się z reperów ściennych osadzonych
na trwałych budowlach. Ocena stałości przeprowadzona dla
punktów nawiązania wykazała, że stanowiły one niezmien
ny układ odniesienia. Rónocześnie prowadzono obserwa
cje zmian głębokości poziomu wody gruntowej, zmian wil
gotności gruntu w odstępach co 20 cm do głębokości 120 cm.
zaś w okresie zimowym wykonywano pomiary głębokości
przemarzania gruntu.
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Analiza uzyskanych wyników pozwoliła zauważyć, że na
badanym terenie Żuław Wiślanych płytko usadowione
ziemne znaki wysokościowe ulegają zmianom wysokości
i podlegają swoistemu falowaniu, którego okres wynosi
12 miesięcy. Kształt krzywych przemieszczeń pionowych dla
znaku wysokościowego typu „a”, osadzonego w gruntach
organicznych i mineralnych, przedstawiono na rys. 3 i 4.
Podobne ze względu na kształt krzywe otrzymano dla
wszystkich pozostałych znaków. Jedynie amplitudy wahań
były znacznie zróżnicowane ze względu na rodzaj gruntu,
w którym zostały one osadzone oraz kształt znaku wyso
kościowego (tablica 1 i 2).
Tablica 1. Amplitudy przemieszczeń zicmnyeb znaków wysokościowych w lalach 1965—
—1968 — Grunty organiczne

Strefa pierwsza sięga do głębokości 30—40 cm. Występują
tu maksymalne ruchy pionowe będące przede wszystkim
skutkiem pęcznienia mrozowego gruntu.
1965

1966

1967

1968
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Kys. 3. Przemieszczenia pionowe znaku wysokościowego typu „a”
w latach 1965—1968, osadzonego w gruntach organicznych

Amplitudy przemieszczeń w nun

Rodzaj znaku

Typ „a”
Typ „b”
Typ „c”

Rok 1965

Rok 1966

Rok 1967

Rok 1968

8,8
2,0
8,2

14,7
2,9
15,4

16,1
2,9
14,0

21,1
3,3
24,7

1965

1966

1967

1966
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Tablica 2. Amplitudy przemieszczeń ziemnych znaków wysokościowych w latach 1965—
—1968 — Grunty mineralne

Amplitudy Jirzemieszczeu w mm
Rodzaj znaku

Typ „a”

I Typ
-1>"
Typ „c”

Rok 1965

Rok 1966

Rok 1967

Rok 1968

2,6
0,4
2,9

1,6
0,4
2,0

1,4
0,3
1,5

2,9
0,5
1,9

Wszystkie obserwowane znaki przyjmowały położenie
najniższe w miesiącach Iipcu i sierpniu, po czym nastę
powało stałe podnoszenie się znaków, osiągając swoje
maksimum w lutym lub w marcu. W następnych miesią
cach znaki opadały, wracając do swego położenia wyjścio
wego. Należy zaznaczyć, że nie obserwowano systematycz
nego wypiętrzania lub osiadania obserwowanych znaków.
Rozpatrując podane w tablicy 1 i 2 amplitudy przemie
szczeń pionowych zauważa się wyraźne ich zróżnicowanie
w zależności od rodzaju gruntu, w którym zostały znaki
osadzone oraz w zależności od kształtu znaku. Z porów
nania amplitud wynika, że znaki osadzone w gruntach mi
neralnych podlegały średnio 7-krotnie mniejszym ruchom
pionowym niż znaki osadzone w gruntach organicznych.
Maksymalna zaobserwowana amplituda przemieszczeń
tych znaków wynosiła 2,9 mm. Rozpatrując wielkości prze
mieszczeń pionowych w zależności od kształtu znaku za
uważymy, że znaki wysokościowe typu „b” (znaki betono
we) podlegały najmniejszym ruchom pionowym. Ruchy te
są średnio 5-krotnie mniejsze od tych, jakie wykazywały
pozostałe typy znaków. Dla znaku tego, osadzonego w grun
tach mineralnych zaobserwowano maksymalną amplitudę
przemieszczeń pionowych, wynoszącą 0,5 mm (tablica 2).
Wynika stąd, że spośród obserwowanych znaków najodpo
wiedniejszym jest ciężki znak betonowy, który osadzony
w gruntach mineralnych najskuteczniej przeciwstawia się
siłom, które powodują jego przemieszczenia pionowe. Na
terenach Żuław Wiślanych charakteryzujących się wysokim
poziomem wody gruntowej, znaki te mogą być przyjęte jako
punkty odniesienia dla szeregu realizacyjnych i inwenta
ryzacyjnych pomiarów wysokościowych. Zachodzi pytanie,
jakie czynniki i w jakim stopniu wpływają na zmiany
w położeniu płytko posadowionych ziemnych znaków wy
sokościowych?
Najistotniejszymi czynnikami, które na terenie silnie na
wodnionych gruntów żuławskich wywołują zjawisko prze
mieszczeń pionowych, są zmiany wilgotności gruntu, a prze
de wszystkim zmiany poziomu wody gruntowej. Natomiast
przemarzanie gruntu i związane z tym pęcznienie mrozowe
nie ma wyraźnego wpływu na zmiany wysokości obserwo
wanych znaków.
Opublikovzane wyniki badań nad zjawiskami zachodzą
cymi w przypowierzchniowych warstwach gruntu na tere
nie Żuław Wiślanych [4] wskazują, że podlegają one cyk
licznie powtarzającemu się pęcznieniu i kurczeniu w okre
sie około 12 miesięcy, przy czym wielkość zjawiska zależy
od rodzaju gruntu oraz od głębokości położenia warstwy.
W przypowierzchniowych warstwach gruntów żuławskich
wydzielić można dwie strefy ze zróżnicowanych co do wiel
kości ruchach pionowych.
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Rys. 4. Przemieszczenia pionowe znaku wysokościowego typu ,,a"
w latach 1965—1968, osadzonego w gruntach mineralnych

Strefa druga znajduje się poniżej 40 cm. Główną przy
czyną wywołującą tu pionowe ruchy warstw są zmiany
wilgotności oraz zmiany poziomu wody gruntowej. Prze
prowadzone badania [4] wykazały, że na terenie Żuław
Wiślanych pionowe ruchy warstw gruntu wywołane tymi
czynnikami zanikają zupełnie lub przyjmują wielkości nie
mające praktycznego znaczenia na pewnej głębokości za
leżnej od rodzaju gruntu. Dla gruntów organicznych głę
bokość ta wynosi około 3,5 m, zaś dla gruntów mineral
nych około 2,0 m. Ścisłe ustalenie niewątpliwego wpływu
wilgotności gruntu na przemieszczenia pionowe zachodzące
w poszczególnych jego warstwach jest w warunkach natu
ralnych trudne do ustalenia, bowiem na grunt działa szereg
czynników. Wpływ ten można w przybliżeniu ustalić łącz
nie z wpływem zmiennego poziomu wody gruntowej. Na
terenie Żuław Wiślanych zmiany poziomu wody gruntowej
są w ścisłej korelacji z ruchami pionowymi zachodzącymi
w warstwach gruntu oraz ze zmianami wysokościowymi
znaków osadzonych w tym gruncie. Każdej zmianie pozio
mu wody gruntowej odpowiadają zmiany wysokości zna
ków. Wielkości ruchów warstw zależne są od wielkości
wahań poziomu wody gruntowej, rodzaju gruntu oraz od
głębokości położenia warstwy i można je obliczyć za po
mocą odpowiednich wzorów [4],
Kolejnym czynnikiem mogącym wywołać ruchy pionowe
znaków wysokościowych jest pęcznienie mrozowe gruntu.
Przemieszczająca się do strefy przemarzania w znacznych
ilościach woda, powoduje wzrost objętości gruntu. Występu
jące przy tym siły pęcznienia wynoszące według niektó
rych autorów 0,5—1,0 kg/cm2 mogą powodować podnosze
nie się znaków wysokościowych ku górze. Jeżeli przy tym
pustą przestrzeń jaka powstanie pod podstawą znaku wy
pełni grunt, nie wraca on wówczas do położenia wyjścio
wego. Wielkość pęcznienia mrozowego zależy przede wszy
stkim od rodzaju gruntu, ale również zależy też od głę
bokości poziomu wody gruntowej, temperatury powietrza,
szybkości przemarzania, wilgotności itd.
Pęcznienie mrozowe gruntów żuławskich jest znaczne,
bowiem z reguły cała warstwa gruntu zamarzającego znaj
duje się w strefie podciągania kapilarnego. Jednakże wpły
wu pęcznienia mrozowego warstw przypowierzchniowych
na zmianj’ wysokościowe obserwowanych znaków nie za
uważono. Tłumaczyć to należy tym, że silnie nawodnione
grunty żuławskie przemarzają stosunkowo płytko, co jest
między innymi wynikiem tego, że zawierają one dużo czę
ści organicznych o małym współczynniku przewodności
cieplnej, wynoszącym 0,0011—0,0021 cal/cm/sek.
Według normy PN-59/B=03020, podającej głębokości prze
marzania gruntów dla celów fundamentowania, głębokość
ta na terenie Żuław Wiślanych nie przekracza 80 cm. Jed
nakże według obserwacji autora w czterech kolejnych okre
sach zimowych maksymalna głębokość przemarzania nie
przekroczyła 40 cm, a według obliczeń przy najbardziej
niekorzystnych warunkach klimatycznych głębokość ta nie
powinna przekroczyć 60 cm [5].

W odniesieniu do badanych znaków można stwierdzić, że
siły tarcia i oporu znaków, jak również ich ciężar oraz
ciężar gruntu skutecznie przewyższały siły występujące w
pęczniejącym przemarzniętym gruncie.
4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan można sformuło
wać następujące wnioski:
1. Na obszarze Żuław Wiślanych charakteryzujących się
wysokim i zmiennym poziomem wody gruntowej oraz nie
wielkim przemarzaniem gruntów, płytko posadowione
ziemne znaki wysokościowe podlegają cyklicznym ruchom
pionowym w okresie 12 miesięcy.
2. Wielkość przemieszczeń pionowych znaków zależy od
rodzaju gruntu, w którym zostały one osadzone oraz od
wielkości wahań poziomu wody gruntowej i kształtu zna
ku wysokościowego.
3. Na badanym obszarze przemarzanie gruntu i związane
z tym pęcznienie mrozowe nie ma istotnego wpływu na
zmiany wysokościowe znaków posadowionych na głębo
kości 110 cm.
4. Spośród trzech badanych typów znaków ziemnych naj
bardziej stałe są znaki typu „b” (zwężające się ku górze
slupy betonowe), które swoim ciężarem skutecznie przeciw

stawiają się ruchom pionowym, występującym w przypo
wierzchniowych warstwach gruntu.
5. Znaki wysokościowe typu „b”, osadzone w gruntach
mineralnych, charakteryzujących się ustabilizowanym po
ziomem wody gruntowej, mogą być przyjęte jako punkty
odniesienia dla szeregu prac z dziedziny realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych pomiarów wysokościowych.
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Bytom — Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego

Zastosowanie laserów w służbie geodezji górniczej
w świetle najnowszych badań
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat daje się za
znaczyć intensywny rozwój laserowych urządzeń. Bardzo sze
roki zakres zastosowania przyrządów laserowych w nauce
i technice ma także swoje odzwierciedlenie w górnictwie,
a w szczególności w geodezji górniczej. Długoletnie doś
wiadczenia nad badaniami wykorzystania promieni lase
rowych w pomiarach kopalnianych i wyrobiskach górni
czych pionowych potwierdziły słuszność metod wprowadze
nia laserów w górnictwie. W geodezji górniczej szczególne
zainteresowanie wzbudzają pionowniki laserowe, które po
zwalają na osiągnięcie dokładności zaspokajające potrzeby
górnictwa.
Główne zalety wspomnianych urządzeń laserowych,
to obniżenie kosztów pomiarów w stosunku do metod sta
rych oraz duże uniezależnienie przebiegu pomiaru od ro
bót górniczych.
Spośród wielu opracowanych dotychczas systemów urzą
dzeń laserowych i mających zastosowanie w geodezji gór
niczej są urządzenia pracujące na zasadach wytwarzania
w laserze procesów emisji wymuszonej promieniowania.
Laser wytwarza światło spójne monochromatyczne i skolimowane, odznaczające się dużą intensywnością oraz równo
ległością wiązki promieni. Lasery dzieli się według rodzaju
zastosowanych tworzyw czynnych na: stałe, gazowe, cie
czowe i półprzewodnikowe.
W niniejszym artykule najwięcej uwagi poświęcimy prze
de wszystkim laserom gazowym, najczęściej stosowanym w
geodezji górniczej.
Wszystkie urządzenia laserowe stosowane dotychczas w
geodezji można podzielić na:
— stosowane do nadawania kierunku w płaszczyźnie po
ziomej,
— stosowane do pomiarów wysokościowych,
— służące do przenoszenia punktu względnie kierunku
w pionie.
Zachowanie się promienia laserowego w przestrzeni otwar
tej

Przy pomiarach geodezyjnych względnie pomiarach kon
trolnych zachodzi nieraz konieczność uzyskania względnej
dokładności 10-6 m albo nawet i wyższej, dla określenia
punktów pomiarowych, względnie odkształceń konstrukcji
inżynieryjnych.

Mała moc (1—25 mW) He-Ne lasera o nieprzerwanej
energii promieniowania i równoległej wiązki promienia,
znajduje zastosowanie w różnych rozwiązaniach geodezyj
nych.
Termiczne prądy turbulencyjne znajdujące się w atmo
sferze powodują odchylenie (niewielkie) promienia lasera
i mają niewątpliwie wpływ na uzyskanie lepszej dokład
ności.
Badania interferometrem albo innymi przyrządami (na
przykład MODEL CD-I — Kanada) dały co prawda do
kładność 10-6 m, a nawet i większą w warunkach labo
ratoryjnych, ale są bezużyteczne na otwartej przestrzeni już
na odległość 100 m. Drgania i nieregularność promienia la
sera w turbulentnej atmosferze powoduje niedokładność określenia wyznaczenia środka plamki lasera.
Nad przyczynami tego zjawiska i sposobem jego usu
nięcia pracowali Chrzanowski i Ahmed, przeprowadzając
pomiary laserem w niespokojnej atmosferze i w różnych
warunkach topograficznych, oraz na różnych odległościach
powyżej 5 km. Do badań użyto lasera He-Ne o mocy wyjś
ciowej 2 mW z 6 cm średnicą teleskopu. Wyniki tych ba
dań można by ująć następująco:
1. Krzywa rozkładu intensywności światła lasera na od
ległej tarczy jest symetryczna, jeśli przeciętna (scałkowana) zostanie określona przez dostatecznie długi odstęp cza
su.
2. Dla określenia środka plamki lasera na tarczy, wy
starczy 5” czasu. Błąd względny wyznaczenia środka plam
ki wynosi wtedy 10-6 m.
3. Srodek energii plamki lasera może być wyznaczony za
pomocą układu fotogalwanicznych komórek równej wiel
kości i równej czułości światła.
Zasadę centrowania plamki lasera z całkującym wykry
waczem pokazano na rys. 1. Srodek ciężkości energii świe
tlnej plamki lasera określa się za pomocą układu fotogal
wanicznych komórek równej wielkości i równej czułości
światła. Położenie środka intensywności promienia lasera
jest wyznaczone w układzie współrzędnych fotokomórki.
Całkujący wykrywacz wybierający

Rys. 2 przedstawia prototyp całkujący wykrywacza wy
bierającego. Krzemowa komórka o wymiarach 10 × 18 mm
jest wmontowana na wózeczku, który może być przesu
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wany w dwu prostopadłych kierunkach na dwóch kalibro
wanych ramionach określających współrzędne XiYw da
nym układzie. Soczewka skupiająca, ze zmiennym prosto
kątnym otworem jest osadzona w przedniej fotokomórce
tak, aby zbiorcza powierzchnia światła lasera mogła być
na każde życzenie Zwymiarowana bez względu na wymiary
Y

Rys 1
Uklad

(Otogalwanicmy komórek

środka

energii

promieni

dla wyznaczenia

lasera

Rys. 1. Układ fOtogalwaniczny komórek dla wyznaczenia środka
energii promienia lasera

fotokomórki. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia raczej
swobodną zmianę rozwartości optycznej soczewki aniżeli
zmianę fotokomórki, w przypadku kiedy pożądana jest in
na szerokość lub wysokość obrazu w różnych położeniach
centrowania.
Dla przeprowadzenia badań, użyto lasera o mocy wyjś
ciowej 2 raW oraz zastosowano różne lunety kolimacyjne
tak, że czasem wielkość plamki lasera na krótkich odle
głościach była większa aniżeli na dłuższych. Wielkość otworu przy soczewce skupiającej fotokomórki 10 × 60 mm
była utrzymana przez cały czas pomiarów.
Dla każdej odległości od 100 do 1500 m wzdłuż poziomej
osi, dla określenia środka plamki lasera przeprowadzono
po pięć obserwacji, w odstępach czasu 5”, mierzonych sto
perem. Wyniki tych badań pokazano w tablicy 1.
Tablica 1. Normatywne błędy centrowania osiągnięte całkującym wybierającym wykr “
waczem laserowym
średnica
planiki lasera

m

mm

100
120
300
400
500
600
800
1000
1500

110
125
68
90
140
140
150
170
70

Liniowa
normatywna
odchyłka
mm

0,14
0,15
0,43
0,40
0,40
0,64
0,38
0,80
1,50

Kątowa normatywna
w sek miary łukowej

0,28"
0,25"
0,29"
0,20"
0,16"
0,21"
0,09"
0,16"
0,20"

Urządzenia laserowe stosowane do nadawania kierunku w
płaszczyźnie poziomej

Laser He-Ne, dający równoległą wiązkę światła, odzna
czający się małą rozbieżnością i wysoką intensywnością,
znalazł zastosowanie w górnictwie.
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Rys. 3

Rys. 2

Odległość

Pierwsze próby zastosowania lasera pod ziemią na kon
tynencie europejskim przeprowadzili geodeci niemieccy w
1965 r., używając lasera He-Ne firmy Spectra Physics —
Kalifornia, model 130.
Pierwsze próby w Polsce przeprowadzono laserem He-Ne,
konstrukcji WAT (rys. 3), w Zjednoczeniu Budownictwa
Kopalń Rud, w 1967 r. oraz na zautomatyzowanej Kopalni
Węgla Kamiennego „JAN” w Katowicach. Laserem He-Ne,
również konstrukcji WAT (grupa pomiarowa Przedsiębior
stwa Miernictwa Górniczego w Bytomiu, w 1970 r.). W jed
nym i drugim przypadku uzyskano wyniki pozytywne, co
pozwala wnioskować o zastosowaniu go w szerszych za
gadnieniach geodezji górniczej.
Szczegółowy opis i wyniki uzyskane laserem WAT w
Zjednoczeniu Budownictwa Kopalń Rud znajdą czytelnicy
w nr 11 z 1970 r. Przeglądu Geodezyjnego.
Na zautomatyzowanej Kopalni Węgla Kamiennego „JAN”
przeprowadzono pomiary inwentaryzacyjne na chodniku o
długości 1000 m. Pomiary przeprowadzono metodą klasy
czną i za pomocą lasera zawieszonego na obudowie stalo
wej, na specjalnie dla niego przystosowanym zawiesiu (rys.
3a). Wykazane różnice były minimalne, w granicach paru
milimetrów. Metoda laserowa w porównaniu z klasyczną
jest bardziej ekonomiczna (skraca czas pracy i zmniejsza
ilość osób), wygodniejsza i daje lepsze wyniki.

'

Rys. 3a

Drugi pomiar przeprowadzono przy badaniu odkształceń
zasobnika rewersyjnego, zakładając po obu stronach zbior
nika punkty obserwacyjne w ilości 23 po każdej stronie.
Pomiar wykonano w dwóch wersjach:
a. Zaniwelovzano promień lasera na początku i końcu,
a następnie obliczono jego nachylenie i wysokość nad po
szczególnymi punktami obserwacyjnymi.
b. Promień ustawiono w poziomie za pomocą niwelacji
na początku i końcu.
Poza tym wykonano pomiar za pomocą niwelatora KONI
007 (techniczną I klasy). I w tym przypadku osiągnięto
zgodność pomiarów, metoda laserowa natomiast zdecydo
wanie skraca czas pracy i zmniejsza liczbę osób zatrud
nionych przy pomiarze. Dodatkową zaletą jest możliwość
natychmiastowej rektyfikacji zasobnika.
W podobny sposób można obserwować odkształcenia
przesunięć poziomych konstrukcji w stosunku do promie
nia laserowego usytuowanego prostopadle do osi wału na
pędu głównego.
Szczegółowa analiza efektów ekonomicznych i dokładnościowych opracowana zostanie po uzyskaniu większej Iicz-
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by pomiarów przy różnych warunkach lokalnych i stoso
wanych metod.
Z innych laserów He-Ne zasługujących na uwagę nale
żałoby wymienić:
1. Laser He-Ne firmy Spectra Physics — C.N. ROOD Μ.
Lasser Model LT-3 (rys. 4).

2. Laser He-Ne firmy Siemens — NRF. Model ten znalazł
szerokie zastosowanie w kopalniach węgla kamiennego w
NRF oraz w innych krajach. Został on wyprodukowany w
dwóch wersjach.

Dane techniczne

— 5 mW
— 11 Vd.c. do 24 Vd od zewnętrzne
go źródła
— 110 V ± 20 V, 50 do 400 Hz 30
Prąd zmienny
voltamperes
— 150 V, 5 minut
Nadnapięcie
Wielkość plamki
— na 300 m — 31,7 mm na 1600 m
— 1000 mm
Kąt nachylenia
— ± 30c
------ 20 0 do + 65 0C
Temperatura
— 60”
Czułość Iibelli
__ g ]ig
Waga
— 3020 US Dollars (ok. 182 000 zło
Koszt
tych)
Zastosowanie lasera LT-3 przy robotach górniczych oraz
powierzchniowych przedstawiono na rys.: 4a, 4b, 4c i 4d.
Moc wyjściowa
Prąd stały

I

∕^∙jczf«

-'>.v*.C";a poa punktem

Luneta Cetoemicta
z krzyzem nljtje
Nastawianie ostrmci obrazu

Sruba zcsisnowa
da nχh∕ema urządzenia

!

ILuneta

«

Dodatkowe urządzenie
do regulacji plamki

Model: Laser He-Ne LG-661 i ds LG-64 — przeciwwybuchowy.

libella pudełkowa do
ustawienia podstawy urządzęnią do poziomu___________ J

śruba 1er..wkowa do
do Ooktaanego ustawienia
kota pionowego

Sruba zaciskowa od
Ma pozu

Dane techniczne
zasilenia

Sruba Iemwkowa
do Ooktaanego ustawienia
Ma poziomego _____

Sruby ustawcze

Rys. 4. Model Lasera LT-3
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*

'r)

Model dsLG-64
Model LG-661 (przeciwwybuchowy)
Moc wyjściowa
5 mW
10 mW
Średnica wiązki
1,2 mm
1,4 mm
Rozbieżność promienia
2
1,5
Długość fali promienia
632,8 nm
632,8 nm
Waga samego lasera
9,6 kg
15 kg
Napięcie anodowe dla
wyładowania gazowego
w rurze lasera
1,5 kV
1,5 kV
Zasięg
ponad 206 m ponad 200 m
Zasilanie
110—220 V
110—220 V z sieci
z sieci
lub baterii
Koszt samego lasera
(bez wyposażenia)
7950 DM
—

Rys. 4a. Zastosowanie lasera LT-3 przy drążeniu wyrobiska: a) tar
cza kontrolna dla operatora; b) znak kontrolny (płytika z otworem
i krzyżem nitek) umocowany na końcu maszyny drążeniowej; c)
laser LT-3 usawiony na konsolce, na ociosie chodnika. W przypad
ku jeśli plamka lasera na tarczy kontrolnej w „a” zmniejsza się,
operator przez odpowiedni mechanizm kierujący naprowadza ma
szynę na właściwy kierunek; d) stanowisko operatora; e) znak
kontrolny z otworkiem wielkości plamki laserowej, przez który
przechodzi wiązka promieni lasera. Zanik plamki lasera na tar
czy kontrolnej w „a”, daje znak operatorowi, że jest na niewłaś
ciwym kierunku

r

i
Rys. 5

Urządzenie laserowe służące do przenoszenia punktu wzglę
dnie kierunku w pionie

Rys. 4b. Zastosowanie urządzenia laserowego przy układanlu rur

Zasadniczego znaczenia nabiera stosowanie urządzeń la
serowych przy budowie i głębieniu szybów, pomiarach giToteodolitowych w szybach, badaniach deformacji uzbrojeń
szybowych oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność
przeniesienia punktów na dolne poziomy. Przy rozwiązy
waniu problemów techniki laserowej dla zagadnień piono
wania w szybach należało się zastanowić nad następującymi trudnościami:
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kę od rozdzielacza promieni do zwierciadła pokryje się ze
środkiem siatki nitek w lunecie (rys. 6).
3. Przyrząd uważa się za Spionowany, gdy odbita od
rtęci i od rozdzielacza wiązki promieni plamka lasera koincyduje z linią znaczka lunety i z promieniem odbitym od
płaskiego zwierciadła (rys. 6).
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Rys. 6. 1) laser He-Ne; 2) płaskie zwierciadło; 3) rozdzielacz wiąz
ki promieni; 4) luneta; 5) zbiorniczek z rtęcią, 6) warstwa oleju
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Rys. 5b

1. Jak ustawić wiązkę promieni laserowych w kierunku
pionu?
2. Jak odnaleźć środek plamki laserowej na znacznych
głębokościach przy niespokojnej atmosferze w rurze szy
bowej ?
3. Jak pokonać problem refrakcji?
Pierwsze dwa problemy zostały rozwiązane w Depar
tamencie Pomiarów Inżynieryjnych na Uniwersytecie w
New Brunswick — Kanada.
Refrakcja promienia laserowego w szybie kopalnianym
wymaga dalszych badań i jej temat nie jest w tym arty
kule omawiany. Można jedynie stwierdzić, że na podstawie
przedwstępnych badań, wpływ refrakcji nie jest aż tak nie
bezpieczny jak to niektórzy autorzy przyjmują. W więk
szości przypadków strumień powietrza w szybie jest turbulentny w ciągłym ruchu, izotermiczne powierzchni falu
ją i odchylenie promienia lasera jest tylko przypadkowe
a nie systematyczne.
Optyczny pionownik laserowy

Wynaleziony i opisany przez Chrzanowskiego w Oddzia
le Pomiarów Inżynieryjnych Uniwersytetu w Brunswicku,
w Kanadzie. Na rys. 6a pokazano prototyp tego pionownika. Głównymi częściami tego przyrządu są: 1) rura lasera
He-Ne, 2) płaskie zwierciadło rezonatora, 3) rozdzielacz
wiązki promieni, 4) luneta (teleskop), 5) zbiorniczek rtęci.
Przyrząd posiada trzy regulacje (nastawy): 1) położenia
płaskiego zwierciadła względem lunety, 2) położenia rury
laserowej WZgledem rozdzielacza wiązki promieni. 3) poło
żenia całego instrumentu w stosunku do konstrukcji pomoc
niczej.
Czynności przy regulacji wiązki promieni laserowych są
następujące:
1. Płaskie zwierciadło rezonatora należy ustawić koincydencjonalnie z siatką nitek Iunetv z odbitym obrazem.
2. Laser należy ustawić w położeniu, w którym plamka
światła laserowego utworzona przez częściowo odbitą wiąz
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Po tych czynnościach instrument jest sprawny do użyt
ku i po usunięciu zbiorniczka z rtęcią, wiązka promieni
lasera będzie skierowana w kierunku pionu.
Laserowy pionownik optyczny może być również użyty
do przenoszenia punktu z dołu do góry. Wymaga to uży
cia lasera z drugim bocznym współosiowym wyjściem lub
zastosowanie drugiego rozdzielacza wiązki promienia (rys.
7). W pomiarach nie wymagających dużej dokładności przy
rząd ten może być pionowany za pomocą libelli. Do usta
wienia osi poziomej libelli prostopadle do wyjścia wiązki
promieni laserowych należy instrument obracać dookoła
pionowej osi.
Prototyp pionownika laserowego przedstawiony na rys.
6a daje odchylenie laserowego promienia od pionowego kie
runku, przy użyciu zbiornika rtęciowego rzędu 0,5”, zaś
przy użyciu czułej libelli około 1,5”.
Prototyp pionownika laserowego He-Ne (rys. 7) o 1 mW
mocy wyjściowej i 10” rozbieżności autokolimacyjną lune
tę Wilda T-3, 8 μm grubości filmu jako rozdzielacz wiąz
ki, jest stosowany do przenoszenia punktu z dołu do gó
ry.
Regulacja położenia rury lasera wobec rozdzielacza wiąz
ki promienia jest wykonywana za pomocą obrotu albo ku
listego złącza. Specjalny 8 μm film został zastosowany ja
ko rozdzielacz wiązki i zastosowanie go dało daleko mniej
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sze wewnętrzne odbicie i wyższą dokładność aniżeli szkla
na płyta rozdzielacza.
Do chwili obecnej prowadzone są próby laboratoryjne
z tym instrumentem przy użyciu zbiornika rtęciowego.
Dla obserwacji koincydencji jasnej plamki lasera, za po
mocą siatki nitek lunety, użyto niebieskiego filtru. Osiąg
nięcie 1” dokładności jest mało dokładne w stosunku do
założeń 0,5”, ale powstało to na skutek zastosowania me-

Dla uzyskania większej dokładności, dolny wykrywacz
posiada dodatkowy mały otworek fotoczujnikowy i zestaw
czterech fotokomórek (rys. 9).
Maly otwór (200 μm) czujnika jest potrzebny do wykry
wania maksimum natężenia obrazu dyfrakcyjnego oraz do
datkowo dla zerowania wyniku czterech fotokomórek wy
krywacza. Dokładność mś ustawienia pionowego lasera
zależy od dokładności mc koincydencji wyjściowej i odie-
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Rys. 7. 1) laser; 2) luneta;
3) zwierciadło płaskie rezo
natora; 4) zbiorniczek z
rtęcią; 5) rozdzielacz

Chanizmu Hiikrometryrariego nastawienia płytki zwierciadlanej, która okazała się mniej precyzyjna. W celu uzyskania większej dokładności koincydencji zastosowano lepszej
jakości filtr (o mniejszym współczynniku przepuszczania
pasma). Proponuje się zastosowanie fotoelektrycznego urzą
dzenia dla obserwacji koincydencji. Po wprowadzeniu tych
niewielkich zmian, autor spodziewa się uzyskać 0,5” do
kładności w przyszłych badaniach na kopalni doświadczal
nej.
Optyczny laserowy pionownik został opatentowany w Ka
nadzie i USA — The Optic Saence Corporation of Colum
bia, Maryland, USA i przeznaczony dla potrzeb górnictwa
i innych pomiarów precyzyjnych.

Rys. 8a. Schemat elektronicznego pionownika laserowego

głości S, to znaczy odległość środka promienia laserowego
od zbiorniczka rtęciowego do fOtowykrywacza. Określa to
wzór:

Interferencyjny pionownik laserowy — Ahmeda

W interferencyjnym pionowniku laserowym Ahmeda za
stosowano zjawisko dyfrakcji i dwudrogowy fotowykrywacz (rys. 8) składający się z dwóch zestawów czterech
Rys. 9. Widok od dołu Uwudrogowieg<> wykrywacza w elektronicz
nym pionowniku laserowym

CaIkujacy wykrywacz samocentrujący — Chrzanowski —
Ahmed

Rys. 8. Prototyp elektroniczny Pionownika laserowego

fotokomórek osadzonych po obu stronach płytki, z kołową
szczeliną dyfrakcyjną osadzoną w środku między fotoko
mórkami. Górny zestaw fotokomórek służy do centrowania
szczeliny dyfrakcyjnej w stosunku do środka wyjścia wiąz
ki lasera. Dolny zestaw służy do wykrywania wzornika
dyfrakcji odbitego od rtęci. Środek interferencyjny koło
wego wzornika odbity od rtęci jest doprowadzony do ko
incydencji ze środkiem obrazu dyfrakcji kołowej za pomo
cą przekładni ślimakowej do momentu, kiedy odczyt na
przyrządzie pomiarowym (miliamperomierzu) jest równy
zeru.

Przeciętne helowo-neonowe lasery, jakie ukazały się na
rynkach, dają przy wyjściu około 10 mm średnicę plamki
i 10” — 20” rozbieżności promienia. To odpowiada plamce
o średnicy około 6—10 cm na odległość 100 metrów. Wsku
tek wahań gęstości powietrza wzdłuż promienia laserowe
go rzut plamki światła, obracającej się dokoła tarczy wa
ha się w granicach kilku centymetrów. Wzrokowe rozgra
niczenie środka plamki światła jest możliwe z dokładnością
3—5 cm. Fotokomórki wykrywaczy dostępne na rynku są
bardzo drogie (§ 600 — S 1000) i są praktycznie bezuży
teczne przy odległościach ponad 100 m, chyba że stany
atmosferyczne są niezwykle spokojne i jednorodne.
Istnieje potrzeba, ażeby prosty wykrywacz posiadał mo
żliwość rozgraniczania środka plamki z dokładnością 1—2
mm na odległość ponad 100 m.
Na rys. 10 przedstawiono prototyp wykrywacza wynale
zionego i skonstruowanego przez A. Chrzanowskiego i F.
Ahmeda. Zbierająca soczewka i fotokomórka osadzone są
razem w odpowiedniej odległości od siebie, na specjal
nym wózku, który może być poruszany prostopadle w dwu
kierunkach wzdłuż milimetrowej podziałki. Dla znalezie
nia środka wiązki promieni lasera, soczewkę i fotokomórkę
umieszcza się dokładnie na brzegu plamki światła. Kiedy
wózek posuwa się wolno wzdłuż wiązki promieni lasera
w kierunku, do środka, miliamperomierz połączony z foto
komórką rejestruje zmiany natężenia wiązki. Przybliżoną
połowę drogi. między krawędzią wiązki promieni i szaco
wanym środkiem odczytuje się z Iniliamperomierza i mili
metrowej podziałki wskazującej położenie fotokomórki. Na
stępnie wózek, przesuwa się do symetrycznego punktu po
przeciwnej stronie środka, aż wskazanie Hiiliamperomierza
i odczyt. na milimetrowej podziałce będą takie same jak
poprzednio. Średnia wartość dwu odczytów na milimetro
wej podziałce odpowiada położeniu fotokomórki dla ma
ksimum intensywności lasera wzdłuż jednej pionowej osi.

513

Powtarzając tę samą procedurę wzdłuż prostopadłej podziałki, fotokomórkę z soczewką, środek wiązki promienia
lasera może być umiejscowiony w pionie. Optyczny środek
soczewki, który jest oznaczony, wskazuje fizyczny środek
wiązki promieni lasera. Natężenie intensywności wiązki

promieni lasera można oprzeć na krzywej Gaussa. Wskutek
drgań wiązki lasera krzywa intensywności podobna jest do
krzywej na rys. 11. Soczewka w każdym położeniu foto
komórki zbiera dużą część wiązki promieni lasera, spełnia
jąc przy tym podwójną rolę:
1) pracuje jako wzmacniacz przez ogniskowanie dużych
ilości promieni lasera na powierzchni czynnej fotokomórki;
2) stabilizuje zmienną intensywność promieniowania, wy
gładzając zjawisko ruchliwej wiązki na wskazówce miliamperomierza.
Próbne doświadczenia z prototypem tego instrumentu
(rys. 12) wykonano na odległość ponad 500 m, przy szybko
zmieniającym się stanie atmosfery, przy użyciu lasera helowo-neonowego (He-Ne), o mocy wyjściowej 1 mW i 20”
rozbieżności z soczewką zbierającą o średnicy 5 cm i ogni
skowej j = 10 cm. Odczytując położenie soczewki z fotoko
mórką na podziałce milimetrowej, za pomocą noniuszy z
dokładnością 0,1 mm, wyznaczono błąd średni promieni la
sera z kilku pomiarów, z dokładnością 0,5 mm.
Części składowe tego lasera samocentrującego są nie
drogie, proste do zmontowania i proste w użyciu.
Przeniesienie współrzędnych przy pochylonym laserze

Metoda ta może być stosowana w szybach stromo na
chylonych lub odkształceniach oraz w przypadku, kiedy
nie ma możliwości połączenia ciągiem poligonowym powierz
chni z dołem. Jej zasadę wyjaśnia rysunek 13, w oparciu o
następujący zestaw urządzeń: 1) rura lasera; 2) dwa fotowykrywacze poruszające się wzdłuż dwu prostopadłych pro
wadników z milimetrowymi podziałkami i noniuszami; 3)
zbiornik rtęciowy, umiejscowiony kilka metrów poniżej la
sera.
Wiązka promieni lasera, po odbiciu się od płaszczyzny
rtęci w punkcie C jest skierowana do punktu B, w którym
znajduje się pierwszy fOtowykrywacz. Drugi fOtowykrywacz
jest Scentrowany w punkcie A. Odległości A—B i H są po
mierzone. Głębokość H powinna być znana (jest to odleg
łość od osi Iibelli na powierzchni i na dole).
Azymut A-B w powierzchniowym układzie współrzęd
nych jest wyznaczony przy użyciu teodolitu pomocniczego.
Ponieważ długość i azymut boku AB są znane, Xab i
Yab są obliczone, a ostateczne współrzędne Xd i Yd doło
wego stanowiska D można obliczyć ze wzorów:
Xd = Xλ+∙≤∙(Xb-XΛ

Przykład. Nachylenie szybu: = 70 0
AXab = 2 m

JAB = 0
H = 500 in
h — 3.0 m
σXo = F162 + IO2+ 562 = 58
σYj} =

j∕162 — 16 mm

σAX = OAy =

a¡¡ =

Oh

0,2 mm

100 mm

= 1 mm

Rys. 13

Urządzenie laserowe w zastosowaniu do pomiarów wyso
kościowych

W niektórych zagadnieniach przy wykonywaniu pomia
rów wysokościowych wymagane są dokładności rzędu dzie
siętnych części mm, a nawet i większych. Do tego celu,
przy użyciu lasera skonstruowano nowy prototyp fotoelektrycznego lasera niwelacyjnego, opracowany przez Chrza
nowskiego i Ahmeda (rys. 14).
1 Przekładnia ślimakowa

2 Zawieszenie

3 Kolimator

Promień lasera

Dokładność wyznaczenia Xd i Yd zależy głównie od do
kładności zmierzenia odległości AB i pomiaru wielkości h
i H. Zastosowując przymiar kreskowy, błąd przeniesienia
można napisać w następującej formie:
, ∕/ H
V / JX
1« / 2JXH V
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przyrząd do otrzymania wiązkA

(

promieni równoległych

/

4 FotocenIrujący wykrywacz Ifotowykrywacz )

τχ10 Przyrząd

Rozdzielacz
wiązki promienia

pomiarowy

6⅛⅛ugca (nastawiana na ostrość!

Blokowanie
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.
Sworzen centrujący

Yd = Ya + ^(Yb~Ya)

kardanowe

8 Odsyłacz lustrzany
9 R,eć

Rys. 14. Schematyczny przekrój modelu lasera niwelacyjnego

Wytworzony promień lasera przez prostopadle zawieszo
ną rurę, przechodzi przez rozdzielacz wiązki promienia, od
bija się od powierzchni zwierciadła pływającego na po
wierzchni naczynia z rtęcią i zdąża do fotocentrującego
wykrywacza.
Ustawienie rury lasera jest regulowane za pomocą prze
kładni ślimakowej i zawieszania kardanowego do momen
tu, kiedy odbity promień lasera znajdzie się w środku fo-

towykrywacza. Po tych czynnościach urządzenie jest przy
stosowane do pomiaru. Ewentualne odchylenie promienia od
poziomu (nie mające praktycznego znaczenia) jest wielkoś
cią stałą dla wszystkich kierunków obrotu instrumentu, pod
warunkiem, że promień lasera będzie stale utrzymywany
na środku fotocentrującego wykrywacza. Zbiorniczek z rtę-

Z innych zastosowań należałoby wymienić wprowadzenie
He-Ne lasera do powszechnie znanego niwelatora Zeissa
Ni-007 (rys. 15).
Pomiary wykonane takim niwelatorem laserowym na dłu
gości 1200 rn linii doświadczalnej dały błąd rzędu ± 0,7
mm/km, przy użyciu celowych 200-metrowych. Jeszcze wię
ksze dokładności można uzyskać w przypadku zastosowania
Samonastawczego centrującego wykrywacza w połączeniu
z inwarowym prętem stalowym (rys. 16). Adaptacja nowo-

Rys. 16. Schemat samona
stawnego niwelatora Ni-007

czesnych niwelatorów samopoziomujących do urządzeń la
serowych ma niewątpliwie wielką przyszłość, a przede
wszystkim w uzyskaniu większych dokładności i zwiększe
nia długości celowych.
Rys. 15
____

cią wraz z pływającym odsyłaczem lustrzanym jest złą
czony na stałe za pomocą rury z rozdzielaczem promie
ni i fotocentrującym wykrywaczem.
Dla uniknięcia wahań pływającego odsyłacza lustrzanego
w czasie obrotu instrumentu, odsyłacz jest przytrzymywa
ny przez trzy sworznie, które utrzymują go w utrwalonym
środkowym położeniu w zbiorniku rtęci.
Dokładność niwelacji niwelatorem laserowym zależy od
czułości centrowania fotowykrywacza i jego odległości od
odsyłacza lustrzanego.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów badawczych uzy
skano odchyłkę rzędu 2 m (2 X 10^3 mm). Odległość zbior
nika z rtęcią od fotowykrywacza zmieniała się od 40 cm do
1,5 m
2x 10-3 × 206265
me =----------------------------------------- f¾i 0.13
2 X 1500
Odpowiada to błędowi niwelacji 0,02 mm między dwoma
punktami oddalonymi od siebie o 50 m. Dokładność tę moż
na by przyrównać do dokładności uzyskiwanych niwelacją
hydrostatyczną.
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Teodolit laserowy Kern DKM 2-A

i
Na wystawie sprzętu geodezyjnego zorganizowanej w ra
mach Międzynarodowej Konferencji Geodezyjnej w Buda
peszcie (17—22.VIII.1970 r.), firma Kern zaprezentowała
teodolit laserowy DKM 2-A. Jest to kombinacja teodolitu
sekundowego DKM 2-A z laserem gazowym (helowo-neonowym). Źródło światła laserowego można zamontować na
statywie lub ustawić w pobliżu instrumentu (rys. 1).
Schematyczny przekrój lunety teodolitu DKM 2-A oraz
podstawowe elementy związane z pracą lasera przedsta
wiono szkicowo na rysunku 2. Światło wytwarzane przez
laser (1), po przejściu przez obiektyw (2), zostaje skoncen
trowane w postaci plamki o średnicy mniejszej od 0,1 mm.
Stąd promień laserowy (prawie bez strat światła) zostaje
skierowany do giętkiego światłowodu o średnicy wewnę
trznej 0,08 mm, który kieruje go wprost na płytkę (4). Jak
widać na rysunku 2, światłowód (3) — jak każdy prze
wód — zajmuje dowolne położenie w przestrzeni, w tym
przypadku różne od linii prostej. Płytka (4) zwana kresko
wą, stanowi jedną z płaszczyzn sześcianu (5) rozdzielającego

światło. Na niej naniesiony jest krzyż, widoczny później
w plamce laserowej. Światło laserowe służy tutaj zasadniczo
tylko do oświetlenia tego krzyża. Dlatego do pomiaru nie
używa się plamki laserowej, lecz wyeksponowanego świa
tłem laserowym krzyża. Płaszczyzna załamująca, leżąca
wewnątrz sześcianu (5), nachylona jest do płytki kresko
wej pod kątem 45 0 i kieruje obraz plamki laserowej wraz
z wyeksponowanym krzyżem do osi optycznej lunety teodo
litu. Oś optyczna lunety i promień laserowy pokrywają się,
wobec czego nie zachodzi obawa wystąpienia ekscentru
tych elementów. Część światła laserowego odbija się w
kierunku okularu, gdzie zostaje wchłonięta przez specjalny
filtr (6) i dzięki temu nie stanowi niebezpieczeństwa dla
obserwatora. Takie rozwiązanie pozwala — mimo włączo
nego lasera — pracować lunetą jak w tradycyjnym teodo
licie. Oczywiście można także wyłączyć laser i pracować
samym teodolitem, lub w razie potrzeby korzystać tylko
z lasera. W tym ostatnim przypadku promień laserowy
można skierować pod żądanymi kierunkami w przestrzeni,
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wykorzystując nastawione do. tego celu odczyty kół Ilz
i V.
W punkcie celu widoczny jest ślad promienia laserowego
jako jasna, czerwona plamka z wyeksponowanym krzyżem.
Do pomiaru używa się krzyża, a nie plamki laserowej,
gdyż jak widać na rysunku 3, plamka ta ma nieregularny
kształt. Właściwą ostrość plamki laserowej (wraz z krzy
żem) można uzyskać dla dowolnej odległości (oczywiście w
przedziale 1,7 m — 400 m) przez odpowiednie zogniskowa
nie lunety.

tywaniu stopni (lub gradów) aż do dziesiątek sekund,, ob
serwator korzysta bezpośrednio z cyfr. Dopiero jednostki
sekund (lub ich części) odczytywane są z podziałki mikro
metru. Na rysunku 4 przedstawiono pole widzenia mikro
skopu odczytowego. Rys. 4a obrazuje moment odczytu koła
poziomego (podział gradowy), a rysunek 4b — moment od
czytu koła pionowego (podział stopniowy). Dwa okienka
górne (duże i małe) dotyczą koła pionowego. Dwa niższe
okienka (małe i duże) obrazują odczyty koła poziomego.
Pod wspomnianymi czterema okienkami widoczna jest ska-

Rys. 4. Pole widzenia mikroskopu odczy
towego a) Hz = 56g33c34ce, V ~ 85o35'14"
ka kreskowa; 5 — sześcian rozdzielający
światło; 6 — filtr; 7 — zasilacz; S —
źródło prądu

Rys. 1. Widok ogólny teodolitu
laserowego Kern DKM 2-A
wraz z przystawką laserową
i zasilaczem

Płaszczyzna sześcianu (5) prostopadła do płytki kreskowej
(4), a leżąca od strony okularu, stanowi właściwą płytkę
ogniskową lunety. Na niej znajduje się krzyż służący do
pomiaru teodolitem, sposobem tradycyjnym.
Światło laserowe podlega prawom optyki geometrycznej
i jest zależne od wpływu czynników atmosferycznych
(mgła, turbulencja powietrza itp.) lub innych zjawisk ze
wnętrznych. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
i zastosowaniu specjalnych tarcz celowniczych (rys. 3) moż
na przy celowej o długości 400 m uzyskać dokładność ce
lowania rzędu kilku milimetrów.
Teodolit laserowy Kern DKM 2-A może być stosowany
jako:
— teodolit tradycyjny (bez lasera),
— teodolit laserowy (wykorzystanie samej wiązki lasero
wej),
— kombinacja dwóch powyższych przypadków.
Oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z laserem, w
teodolicie DKM 2-A na uwagę zasługuje system odczyto
wy kół Hz i V oraz kompensator koła pionowego.
System odczytowy

System odczytowy teodolitu Kern DKM 2-A zaliczyć mo
żna do grupy systemów cyfrowo-analogowych. Przy odczy-

Ia mikrometru wspólnego dla Hz i V. Elementami nieru
chomymi są cyfry 0, 1, 2...9 lub 0, 1, 2...5 (zależnie od po
działu) widoczne w dużych okienkach oraz indeks mikro
metru. Na ich tle pojawiają się wartości stopni, znaczek
(czarny prostokąt) oznaczający dziesiątki minut oraz podziałka mikrometru. Oddzielnego objaśnienia wymagają
dwa małe okienka. Pojawia się w nich obraz kresek Iimbusa, które tworzą na kole dwa koncentryczne pierścienie.
Jeden pierścień zawiera kreski pojedyncze, drugi — kreski
podwójne. Promień świetlny przechodząc przez krąg prze
bija najpierw pierścień kresek pojedynczych, na przykład
w okolicy 10κ, a następnie w okolicy 210® pierścień kre
sek podwójnych, przenosząc dalej obydwa obrazy do mi
krometru. Obydwa obrazy (kreski pojedyncze i podwójne)
tworzą bisektor. Po wycelowaniu obrazy kresek ustawio
ne są dowolnie. Dopiero ruch mikrometru pozwala wpro
wadzić obraz kreski pojedynczej pomiędzy obrazy kresek
podwójnych (zasada bisekcji). Podczas tego ruchu przesu
wa się również czarny prostokąt, zajmując w momencie bi
sekcji kresek symetryczne położenie względem odpowied
niej cyfry oznaczającej dziesiątki minut. Ustalenie bisekcji
kresek w małych okienkach jest momentem odczytu od
powiedniego koła. Przykłady odczytów podano pod rysun
kami 4a i 4b.
Kompensator koła pionowego

Rys. 3. Tarcza celownicza z widoczną plamką światła laserowego
z wyeksponowanym krzyżem: a) przed wycelowaniem, b) po wy
celowaniu
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Tradycyjną libelę kolimacyjną koła pionowego zastąpio
no w teodolicie DKM 2-A kompensatorem cieczowym (rys.
5). Liczne badania wykazały, że kompensator ten nie wy
maga urządzenia do tłumienia, ponieważ użyta ciecz (oli
wa) ustala swoją powierzchnię samoczynnie dokładnie w
poziomie. Kompensator jest na stałe związany z instrumen
tem i nie podlega oddziaływaniom mechanicznym (na przy
kład ścieraniu), które mogą wystąpić w kompensatorach
wahadłowych. Zalety te czynią kompensator cieczowy nie
wrażliwy na wstrząsy czy uderzenia. Podczas pomiaru po
wierzchnia kompensatora zajmuje ściśle poziome położenie.
Promień świetlny niosący obraz jednego miejsca koła pio
nowego, na przykład A, pada na pryzmat P1, następnie
przechodzi przez układ optyczny (obiektyw) O, i zostaje
skierowany do kompensatora, gdzie w punkcie K podlega
całkowitemu odbiciu. Po wyjściu z kompensatora, promień

niosący obraz Λ -przechodzi przez układ O2, a następnie
przez pryzmat P2, który kieruje go w kierunku drugiego
(diametralnie położonego) miejsca koła B. Stąd obraz dwóch
miejsc koła pionowego (A i B) wędruje do pola widzenia
mikroskopu odczytowego.

trzy ośrodki, to jest; oliwę, szkło i powietrze. Jego wartość
Wynosi: Λ =⅛ 1,28. Ogniskowa f układu O2 jest stosunkiem
promienia r okręgu wyznaczonego przez kreski podziałowe
na Iimbusie do wspomnianego całkowitego współczynnika
r
załamania (f = —).
X
Uane techniczne teodolitu:

—
—
—
—

—
—
—
—
Rys. 5. Schemat kompensatora koła pionowego

Przytoczony tutaj opis jest oczywiście uproszczony. Ry
sunek 5 obrazuje przypadek, gdy oś główna instrumentu nie
zajmuje pionowego położenia, ale jest odchylona od pionu
tak, jak to często ma miejsce podczas pomiaru. Wychyle
nie osi głównej instrumentu od pionu nie może jednak
przekroczyć granicznych wartości zakresu kompensatora, to
jest ± IOc lub ± 5'. Analiza biegu promienia (którą tutaj
pomijamy) prowadzi do konkluzji, że kompensator pracu
je prawidłowo w położeniu osi głównej instrumentu nawet
odchylonej od pionu, pod warunkiem, że odchylenie to
mieści się w granicach dokładności Iibeli alhidadowych.
Należy jeszcze zaznaczyć, że całkowity współczynnik za
łamania uwzględnia przejście promienia świetlnego przez

powiększenie lunety
czynny otwór obiektywu
najkrótsza celowa
wartość kątowa jednej działki
mikrometru kół Hz i V
wartość kątowa jednej działki
mikrometru oszacowana
zakres kompensatora
dokładność kompensatora
czas ustawienia

30*
45 mm
1,7 m
2« lub 1"

0,5cc lub 0,1"
± IOcc lub ± 5'
± Iec lub ±0,3"
3 sekundy

Dane techniczne lasera:

laser gazowy (He-Ne) typ
120 T
moc wyjściowa
5 mW
długość fali świetlnej
632,8 nm
zasilacz
110/220 V
dla 12 V baterii
50/60 Hz
i podłączenia do sieci
50 VA
— zasięg pomiaru
400 m
— grubość krzyża przy odległości celu:
50 m — 3 mm
300 m — 20 mm
100 m — 7 mm
400 m — 27 mm
200 m — 14 mm

—
—
—
—
—

Całkowity ciężar wyposażenia — 28,5 kg.

Mgr inż. BOGUSŁAWA KALINOWSKA
Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej
Politechniki Warszawskiej

Kilka uwag o znaczeniu znajomości języków obcych dla
współczesnego inżyniera geodety
Czasy dzisiejsze cechuje niezwykle szybki rozwój nauki
i techniki, niektóre dziedziny rozwijają się w sposób nie
mal żywiołowy. Wiele pracy i wysiłku wymaga dzisiaj
nadążanie za ogólnym światowym postępem, jeszcze więcej
trudu trzeba włożyć, aby znaleźć się w czołówce światowej
techniki. Zaistniałe warunki stawiają przed współczesnym
inżynierem nowe wymagania. Aby dzisiejszy technik lub
inżynier mógł sprostać tym zwiększonym zadaniom musi
na bieżąco i wnikliwie studiować światową literaturę fa
chową, musi nieustannie śledzić rozwój badań naukowych
i stale zapoznawać się z najnowszymi rozwiązaniami kon
strukcyjnymi w interesującej go dziedzinie.
Otrzymanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej nie ozna
cza dzisiaj zakończenia procesu uczenia się, studiowania.
Dzisiaj — jak nigdy dotąd — publikuje się w różnych
językach wiele prac na tematy fachowe, a jest to wyni
kiem owego niezwykle szybkiego rozwoju myśli technicznej
we wszystkich dziedzinach techniki.
Niezbędną pomocą w realizacji zwiększonych zadań
współczesnego inżyniera, związanych z ogromnym tempem
życia, niejako niezbędnym jego narzędziem, jest opanowa
nie języków obcych w takim stopniu, który pozwoliłby na
swobodne korzystanie z obcej literatury fachowej. Należy
nawet dążyć do tego, żeby uzyskanie dobrej biernej zna
jomości języków obcych wchodziło w zakres programu
minimum wykształcenia współczesnego inżyniera. Czynne
opanowanie języka obcego jest natomiast nieodzownym
warunkiem nawiązywania bliższych kontaktów personal
nych nie tylko naukowych, ale także i osobistych.

Że sprawy te nie są bynajmniej błahe i że są uwzględ
niane przy opracowywaniu programów kształcenia kadr
technicznych świadczy fakt przeznaczenia dość dużych
środków finansowych na organizowanie, utrzymywanie
i rozwijanie studium języków obcych na wyższych uczel
niach i wyposażania ich na miarę naszych możliwości w
nowoczesny sprzęt do nauki języków. Również we wpro
wadzeniu egzaminu z języka obcego do obowiązujących
egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, należy widzieć
wyraz podniesienia wagi i znaczenia ich nauczania.
Efekty tego nauczania są — jak dotychczas — różne.
Niepokojący jest fakt, że ciągle zbyt duży procent stu
dentów, nawet lat starszych, nie posiada opanowanego żad
nego języka obcego w stopniu zadowalającym. Daje się to
szczególnie zauważyć przy okazji opracowywania przez
nich prac dyplomowych i tematów seminaryjnych. Powo
dem tego — jak sądzę — są z jednej strony pewne wady
w metodach nauczania języków w szkołach średnich i wyż
szych oraz w stosowaniu nieodpowiednich dla uczelni tech
nicznych pomocy naukowych. Z drugiej strony powodem
jest także niezaangażowany stosunek studenta do studio
wania języka, będący zbyt często wynikiem traktowania
studium językowego jako przedmiotu marginesowego.
Bardzo pożądane byłoby częstsze zachęcanie studentów
przez wszystkich wykładowców, w ciągu całego okresu stu
diów, do korzystania z różnych obcych materiałów źródło
wych, co zmuszałoby studiującego do poważniejszego trak
towania nauki języków obcych i doceniania ich znaczenia.
Wszystkie wyżej wspomniane uwagi odnoszą się również
do wykształcenia inżyniera geodety, musi on bowiem bacz
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nie śledzić światowy rozwój nowych gałęzi geodezji.
O istnieniu takiej konieczności nie trzeba chyba nikogo
przekonywać. Wystarczy tu wspomnieć gwałtowny rozwój
różnych zastosowań elektroniki w instrumentach geode
zyjnych, szybki rozwój nauk pokrewnych: grawimetrii,
geofizyki, astronomii geodezyjnej, wreszcie niezwykły roz
wój niektórych nowych dyscyplin geodezyjnych, na przy
kład geodezji satelitarnej.
Każde fachowe pismo geodezyjne przynosi wiele cieka
wych artykułów przedstawiających oryginalne osiągnięcia
naukowe.
Jakich języków obcych powinien uczyć się geodeta? Ja
kie języki powinien opanować w stopniu przynajmniej
biernym?
Sądzę, że dzisiejszy inżynier geodeta, mający ambicje
uczestniczenia w rozwoju interesujących go dziedzin geo
dezji, powinien znać dwa języki obce: rosyjski i jeden
z języków zachodnich. W języku rosyjskim istnieje bardzo
bogata i oryginalna literatura geodezyjna. Jest to wyni
kiem specyfiki położenia i obszaru terytorium Związku
Radzieckiego oraz niezwykle szybkiego rozwoju nauki
i techniki radzieckiej. W języku rosyjskim ukazuje się
również wiele wartościowych prac tłumaczonych z języ
ków zachodnich. Wreszcie nie bez znaczenia są względy
ekonomiczne i fakt, że książki i prasa techniczna w tym
języku są łatwo u nas dostępne.
Z języków zachodnich w grę powinny wchodzić przede
wszystkim: niemiecki, angielski i francuski. Od wielu lat
prężne niemieckie ośrodki geodezyjne publikują prace, nie
rzadko o światowym znaczeniu, i będące często jednym
z podstawowych źródeł ogólnej wiedzy geodezyjnej. Wspom
nieć tu można choćby ostatnie 10-tomowe wydanie pod
ręcznika Handbuch der Vermessungskunde — Jordan-Eggert-Kneissla.
Znajomość języka angielskiego i francuskiego, będących
oficjalnymi językami międzynarodowych zjazdów i kon
ferencji, ułatwia korzystanie ze wszystkich raportów i pub
likacji przygotowanych na te zjazdy. Stanowią one zawsze
zbiór najbardziej aktualnych informacji o stanie prac geo
dezyjnych na świecie. W językach tych publikowane są
artykuły Międzynarodowej Unii Geodezyjnej i Geofizycz
nej — „Bulletin Géodésique” — wydawany w Paryżu. Zna
jomość języka angielskiego pozwala też na korzystanie
z oryginalnych źródeł amerykańskich przedstawiających
rozwój niektórych nowoczesnych działów geodezji (grawi
metria, geodezja satelitarna).
We Francji, głównie w Paryżu, znalazło swe siedziby
wiele instytucji międzynarodowych, których funkcjonowa
nie związane jest z bogatą działalnością wydawniczą. Wy
mienić tu należy przede wszystkim Międzynarodowe Biuro
Miar i Wag (Bureau International des Poids et Mesures)
w Sèvres pod Paryżem. Równie bogatą działalność wydaw
niczą posiadają francuskie instytucje geodezyjne (Institut
Géographique National, Centre National d’Études Spatiales
1 in.) będące inicjatorami badań naukowych i prac geo
dezyjnych o krajowym i światowym znaczeniu.
Wydaje się, że znajomość jednego z trzech podstawo
wych języków zachodnich, o których była mowa wyżej,
jest obok znajomości języka rosyjskiego niezbędna dla dzi
siejszego inżyniera geodety.
Inne zachodnie języki: włoski, hiszpański czy portugalski
nie mają dla inżyniera geodety takiego znaczenia jak po
przednie.
Wszyscy chętni do nauki języków obcych mają u nas
obecnie duże możliwości wyboru odpowiedniego dla siebie
kursu językowego. Nauczaniem języków obcych zajmują
się wyspecjalizowane spółdzielnie, niektóre zakłady pracy
prowadzą ukierunkowane lektoraty dla swoich pracowników.

Organizowane są też obozy (wczasy) językowe. Inną for
mą nauki języka obcego, a właściwie udoskonalania za
awansowanej już znajomości obcego języka są zagraniczne
staże językowe organizowane przez niektóre instytucje na
zasadach wymiennych, bezdewizowych. Jest to forma god
na szczególnego poparcia, którą powinny zainteresować się
również i nasze organizacje geodezyjne (Stowarzyszenie
Geodetów Polskich). Forma ta jest bardzo atrakcyjna, daje
największe efekty i stwarza możliwości nawiązania bez
pośrednich kontaktów z zagranicznymi geodezyjnymi in
stytucjami naukowymi.
W bieżącym roku miałam możność uczestniczyć w jed
nym z takich stażów językowych na Uniwersytecie „Paul
Valery” w Montpellier we Francji. Organizatorem wyjazdu
grupy polskiej, składającej się głównie z pracowników na
ukowych Polskiej Akademii Nauk, było Biuro Współpracy
Naukowej z Zagranicą PAN. Do grupy tej dołączono też
kilku pracowników wyższych uczelni zakwalifikowanych
na wyjazd przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyż
szego. Staże językowe w Montpellier organizowane są co
rocznie przez CERAVUM (Centre d’Études et de Recherches
Audio-Visueles de FUniversite de Montpellier). Biorą w
nich udział grupy z różnych krajów świata (w bieżącym
roku obok grupy polskiej odbywali staż naukowcy z: ZSRR,
Libii, Hiszpanii i Turcji).
Ośrodek w Montpellier jest jednym z najlepszych cen
trów nauki języka francuskiego na świecie. Odbywają tam
staż językowy również lektorzy języka francuskiego i pro
fesorowie romanistyki z różnych krajów.
Organizatorem pobytu tych grupy był CREDIF (Centre
de Recherche et d’Études pour la Diffusion du Français)
podległy CERAVUM. Laboratoria Uniwersytetu, w którym
odbywa się nauka wyposażone są w najnowocześniejszy
sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami
audiowizualnymi. Każdy uczestnik kursu miał do dyspo
zycji urządzenia pozwalające na sprawdzenie poprawności
własnej wymowy, szeroko stosowane były magnetofony
(zestawy typu TECMA — Electronique LIS), aparaty pro
jekcyjne i rzutniki. Wykorzystywane było również uniwer
syteckie studio telewizyjne. Zajęcia prowadzone były przez
doświadczonych lektorów bardzo żywo i ciekawie. Obej
mowały one naukę poprawnej wymowy, zasad gramatyki,
umiejętności szybkiego budowania zdań oraz dyskusje na
różne aktualne tematy. Zajęcia uzupełniały wykłady geo
grafii regionalnej Francji, które stanowiły szczególne uroz
maicenie zajęć kursowych i pozwoliły zapoznać się z wie
loma ciekawymi osobliwościami, szczególnie południowych
regionów Francji. Dla uczestników kursu organizowane
były również wycieczki krajoznawcze do: Pezenas, Car
cassonne, Arles, Perpignan, Salon-de-Provence, Saint-Guilhem oraz w masyw Wschodnich Pirenei, podczas których
można było poznać historię, zabytki i piękno ziemi fran
cuskiej.
Uczestnicy kursu byli też obecni na kilku przedstawie
niach teatralnych sztuk francuskich wystawianych w ra
mach festiwali teatralno-muzycznych odbywających się w
Carcassonne i Avignon. Prócz tego w mieście Moliera —
Pezenas oglądaliśmy jego sztukę „Les fourberies de Scapin”.
Dla grupy polskiej zorganizowano również kilkudniowy
pobyt w Paryżu.
Należy też podkrślić, że grupa polska spotykała się
zawsze z serdecznym i życzliwym stosunkiem Francuzów.
Można stwierdzić, że wszyscy uczestnicy kursu wynieśli
duże korzyści praktyczne, pogłębiając znajomość języka
francuskiego.
Jeśli przeczytanie tych kilku uwag dyskusyjnych zachęci
czytelników do nauki języków obcych — cel autorki zosta
nie w pełni osiągnięty.

- TYLKO PRENUMERATA GWARANTUJE
STAŁE OTRZYMYWANIE CZASOPISMA
- CZYTAJ I PRENUMERUJ
PRZEGLĄD GEODEZYJNY
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Spotkanie z jubilatami
W ostatnim okresie pięciu zasłużo
nych członków Poznańskiego Oddzia
łu Stowarzyszenia Geodetów Polskich
obchodziło jubileusz 50-lecia pracy za
wodowej. Są to koledzy: Bonifacy Cał
ka, Władysław Chełmiński, Wiktor
Kołodziejczak, Marian Książyk, Ka
zimierz Krzyśko.
Rozpoczęli oni pracę w bardzo mło
dym wieku, w trudnym dla naszego
kraju okresie odbudowy po ponad
stuletniej niewoli. Uczestniczyli oni
bezpośrednio w organizowaniu polskiej
służby geodezyjnej na terenach byłego
zaboru pruskiego. Wiedzę zawodową
zdobywali w trudnych warunkach

bcakizacji

W dniu 20 września br. odbyło się
spotkanie Zarządu Oddziału z jubila
tami. W dowód uznania za długoletni
trud i ciężką pracę oraz działalność
stowarzyszeniową Zarząd Oddziału Po
znańskiego SGP wręczył jubilatom
okolicznościowe pamiątki w postaci
pięknych pater z dedykacją. Spotka
nie upłynęło w miłym nastroju przy
tradycyjnej lampce wina. Nie zabrakło
na nim również wspomnień i życzeń
dalszej pomyślności, tym bardziej że
wszyscy ci koledzy są nadal czynni
zawodowo.
Józef Mielcarek

drogą samokształcenia i szkolenia kur
sowego. Na podkreślenie zasługuje
fakt uzyskania przez dwóch z tych
kolegów tytułu inżyniera.
Równocześnie z pracą zawodową
tworzyli społeczne organizacje geode
zyjne, w których aktywnie działali.
Po drugiej wojnie światowej włączyli
się czynnie w nurt odbudowy zniszczo
nego kraju oraz w społeczną działal
ność w naszym Stowarzyszeniu. Na
przestrzeni tych lat pełnili różne
funkcje w kołach zakładowych i Za
rządzie Oddziału Poznańskiego SGP,
w którym kol. K. Krzyśko jest od
szeregu lat zastępcą przewodniczącego.

Poznań

Przedzjazdowe dyskusje
W dniu 18 października 1971 roku
odbyło się w Katowicach zebranie ple
narne Zarządu Oddziału Stowarzysze
nia Geodetów Polskich poświęcone
dyskusji nad wytycznymi KC PZPR
na Vl Zjazd Partii, w odniesieniu do
problematyki zawodowej. W zebraniu
plenarnym obok członków Zarządu
Oddziału SGP w Katowicach wzięli
udział przewodniczący i przedstawicie
le kół zakładowych z terenu woje
wództwa. Przewodniczył Władysław
Czerniecki.
W dyskusji głos zabierali:
— Edward Mecha, który omówił
dwa wnioski złożone do władz woje
wódzkich. Dotyczyły one współpracy
geodezji przy realizacji programu bu
downictwa oraz spraw organizacji te
renowej służby geodezyjnej.

— Adolf Piorecki — w sprawie sca
leń rolnych i upowszechnienia rozwią
zań i doświadczeń najlepszych wyko
nawców.
— Andrzej Wolniewicz — w spra
wie technologii opracowania map fo
togrametrycznych.
— Hubert Rak — odnośnie współ
pracy geodezji przy skróceniu cyklu
inwestycyjnego a także na temat ban
ku danych.
— Bogusław Machnik — na temat
zagadnienia szkolnictwa zawodowego
na terenie województwa katowickiego.
Dyskusja była interesująca i świad
czyła dobrze o zaangażowaniu śląskie
go środowiska geodezyjnego w spra
wy odnowy i dalszego rozwoju nasze
go kraju.
i

XIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki
W dniach od 18 do 24 sierpnia
1971 roku odbył się w Moskwie
XIII Międzynarodowy Kongres Histo
rii Nauki. Prace Kongresu były prze
prowadzane w następujących zebra
niach naukowych:
— posiedzeniach plenarnych, na któ
rych były wygłaszane referaty (komu
nikaty) autorów zaproszonych przez
komitet organizacyjny;
— kolokwiach na specjalne tematy,
na których również tylko zaproszone
osoby wygłaszały referaty;
— sekcjach, w których uczestnicy
kongresu wygłaszali referaty w jed
nej z wybranych sekcji.
Podczas posiedzeń kongresu odby
wały się także posiedzenia redaktorów
czasopism poświęconych historii nauki.
W pierwszym dniu obrad referaty
wygłosili:
— Prof. B. Kedrow (ZSRR) — Historia
nauki i zasady jej opracowania.
— Prof. G. Canguilhem (Francja) —
Historia nauki o życiu według Dar
wina.

— Prof. G. Seaborg (USA) — Historia
elementów transuranowych i spojrze
nie na ich przyszłość.
Zgodnie z programem w ramach
Kongresu zorganizowano następujące
kolokwia:
— Nauka i historia o wiedzy,
— Osobowość uczonego w historii
wiedzy,
— Starożytność i obecność,
— Wiedza w średniowieczu, wza
jemne stosunki między wschodem i
zachodem,
— Drogi rozwoju funkcji analitycz
nych,
— Główne etapy w rozwoju mecha
niki klasycznej (XVII—XX wieku),
— Geneza i rozwój fizyki względnej
i kwantowej,
— 100 rocznica urodzin E. Rutheforda i 75 rocznica nauki o radioak
tywności,
— Zastosowanie nowej techniki w
krajach rozwijających się (koniec
XVIΠ-√XX w.),
— Teorie ewolucji genetyki,
— Historia odkryć i rozwój Syberii.
Oprócz wyżej podanych, w ramach

kongresu odbyło się w Moskwie spe
cjalne posiedzenie poświęcone 500 rocz
nicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz
sympozjum
w Leningradzie (26—
28 sierpnia), poświęcone 400 rocznicy
urodzin J. Keplera.
Utworzone zostały sekcje:
— Powszechnych problemów historii
nauki i techniki
— Historii organizacji badań nauko
wych
— Historii nauki i techniki w śred
niowieczu
— Historii matematyki i mechaniki
— Historii fizyki i astronomii
— Historii nauk chemicznych (łą
czenie z farmacją)
— Historii nauk o ziemi (geografia,
geologia, oceanologia)
— Historii
nauk
biologicznych
(włącznie z teoretycznymi podstawa
mi medycyny)
— Historii nauk o człowieku (antro
pologia, psychologia, socjologia, etno
logia)
— Historii techniki (górnictwo, me
talurgia, gospodarka energetyczna, ra
dioelektronika, budownictwo, budowa
maszyn, komunikacja.
automatyka,
cybernetyka)
— Historii lotniczej, rakietowej i
kosmicznej techniki.
Referaty w sekcjach wygłaszano w
jednym z języków kongresowych: an
gielskim, francuskim, niemieckim i ro
syjskim. Prace kongresowe odbywały
się w budynkach Moskiewskiego Pań
stwowego Uniwersytetu im. Μ. W. Ło
monosowa na Leninowskich Górach.
Zagadnienia geodezyjne były oma
wiane głównie w sekcjach: Historii,
Fizyki/ Astronomii oraz Sekcji Nauk
o Ziemi, lecz jedynie jako dyscypliny
naukowej związanej z powyższymi za
gadnieniami, a nie w formie wydzie
lonej.
Z polskich referatów mogących za
interesować geodetów polskich nale
żałoby wymienić:
— Polscy podróżnicy i badacze Sy
berii — J. Babicz
— Jan Stanisław Kubary — polski
badacz Mikronezji — K. Wypych
— Studium nad mapami morskimi
Fryderyka Getkanta — J. Wereszczyński
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— Związki Mikołaja Kopernika z
Bernardem Wapowskim — A. Kempfi
— Korespondencja W. Struwego w
latach 1833—1934 z Μ. Weissem, dy
rektorem Obserwatorium Krakowskie
go — E. Rybka.
Na uwagę zasługuje eksponowana
na kongresie książka Z. K. Nowokszanowei-Sokołowskiej pt. Kartograficz
ne i geodezyjne prace w Rosji w
XIX i na początku XX wieku.

Na zakończenie kongresu, dnia
24 sierpnia odbyło się posiedzenie ple
narne, na którym z referatami wystą
pili:

Przewodniczącym delegacji polskiej
na Kongres był prof. I. Małecki.

G. Holton (USA) — Nowy pogląd na
historyczną analizę współczesnej fi
zyki.

W czasie trwania kongresu organi
zowane były wycieczki do moskiew
skich muzeów i teatrów, a po jego za
kończeniu — wycieczki samolotami do
różnych miejscowości w Związku Ra
dzieckim.

I. Małecki (Polska) — Rola historii
nauki w rozwoju nauki o nauce.

*

Uroczyste zebranie ZO SGP w Lodz’

Uroczyste zebranie ZO SGP w Łodzi — Prezydium zebrania

W dniu 24 września br., w Domu
Technika w Łodzi, odbyło się uroczy
ste zebranie szerokiego aktywu Od
działu Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w Łodzi, z udziałem prezesa
Głównego Urzędu Geodezji i Kartogra
fii mgr inż. Borysa Szmielewa, zastęp
cy przewodniczącego PRN w Łodzi i
wiceprzewodniczącego OW NOT dr
inż. K. Krassowskiego, przewodniczą
cego Zarządu Głównego SGP płk. dr
St. Pachuty, sekretarza generalnego
SGP mgr inż. Jana Kasowicza, na
czelnego redaktora Przeglądu Geode
zyjnego mgr inż. St. J. Tymowskiego
i przedstawicieli członków zbiorowych
SGP z terenu woj. łódzkiego.
W dniu tym aktywistom Stowarzy
szenia wręczono, przyznane przez Mi
nistra Spraw Wewnętrznych odznaki,
„Za zasługi w dziedzinie geodezji i
kartografii”.

Wręczenie odznaczeń ,,Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”. Prezes GUGiK dekoruje kol. L. Frąckiewicza

Złote odznaki otrzymali koledzy:
L. Frączkiewicz, N. Gugnacki, J. Lustych, J. Wereszczyński, St. Zbierajewski.

Srebrne odznaki otrzymali koledzy:
F. Baliński, Z. Głowacki, K. Janiak,
T. Telega.
Srebrną odznakę honorową NOT
otrzymał kol. J. Najdyhor.
W imieniu odznaczonych podzięko
wał doc. dr J. Wereszczyński.
Toast wzniesiony lampką wina za
pomyślność odznaczonych zakończył
pierwszą część uroczystości.
W drugiej części zebrania przewodniczący Zarządu Oddziału SGP w Ło
dzi wygłosił referat na temat rozwo
ju geodezji i organizacji społecznych
geodetów w regionie łódzkim w la
tach 1945—1971.

Referat uzupełnili własnymi prze
życiami i wspomnieniami weterani
naszego zawodu koledzy: Μ. Gór
ski, B. Kwieciński, E. Sperzyński i
L. Frąckiewicz. Ostatni z nich, mimo
swoich 82 lat, ujawnił wysokie walo
ry poetyckie, rzadko spotykane wśród
geodetów, a odnoszące się do wyraża
nia piękna natury, wspomnień zawo
dowych i środowiska w wierszach
lirycznych. Przyjęte to zostało przez
zebranych gorącymi oklaskami.
Na zakończenie zebrania, gościom w
nim uczestniczącym wręczono ręcznie
wykonane pamiątkowe oddziałowe pro
porczyki z emblematami Stowarzysze
nia Geodetów i miasta Łodzi oraą
książki wydawnictwa OW NOT „Roz
wój Łodzi i regionu w 25-leciu PRL”.

Fabian Grzybowski
Łódź

Doroczne spotkanie geodetów-seniorów w Białymstoku
Tradycyjne już, trzecie z kolei do
roczne spotkanie geodetów-seniorów.
przebywających na emeryturach i
rentach, odbyło się w dniu 16 września
br. w Białymstoku. Spotkanie zorga
nizowała Komisja Pracy Zawodowej
przy Zarządzie Oddziału SGP w Bia
łymstoku, w świetlicy Białostockiego
Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierni
czego.
W spotkaniu udział wzięli: przed
stawiciele Zarządu Głównego SGP,
przewodniczący
Zarządu
Oddziału
SGP w Białymstoku — kol. Jan Kow
nacki, zastępca przewodniczącego kol.
Eugeniusz Jelisiejew oraz członkowie
Zarządu tegoż Oddziału.
Po powitaniu przybyłych na spotka
nie gości przez kol. E. Jelisiejewa, kie
rownik pracowni reprodukcji kol. Ja
nusz Szymankiewicz wygłosił odczyt
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o osiągnięciach i dorobku reprodukcji
w geodezji, po czym zebrani zwiedzili
pracownię reprodukcyjną zapoznając
się z nowoczesnymi urządzeniami do
reprodukcji i przetwarzania map.
Pracownia reprodukcyjna wzbudziła
zrozumiałe zainteresowanie uczestni
ków spotkania, pamiętających jeszcze
okres, kiedy matryce z pierworysów
sporządzało się tradycyjnie za pomo
cą grafionu i piórka kreślarskiego.
W dalszej części spotkania, przy
czarnej kawie i lampce wina, kol. Mie
czysław Kulczakowicz podzielił się z
zebranymi wrażeniami z VI Kongresu
Techników Polskich. Przy tym tema
cie wywiązała się fachowa dyskusja
i wymiana poglądów.
Przedstawiciel Zarządu Głównego
kol. J. Górski zapoznał zebranych z
działalnością Rady Seniorów przy Za

rządzie Głównym SGP oraz o zorga
nizowaniu spółdzielni pracy emery
tów i rencistów, w której będą oni
mogli uzyskiwać zarobki uzupełniają
ce ich emerytury i renty.
Ten temat wzbudził duże zaintere
sowanie zebranych, a Rada Seniorów
przy ZO SGP w Białymstoku przeję
ła zagadnienie dodatkowej pracy eme
rytów i rencistów w województwie
białostockim w swoje ręce.
W zakończeniu spotkania przewod
niczący ZO SGP w Białymstoku kol.
Jan Kownacki podziękował w ser
decznych słowach organizatorom za
duży wysiłek w przygotowaniu i zor
ganizowaniu ciekawego spotkania. W
sumie była to udana impreza, której
tradycja powinna być kontynuowana
w latach następnych.
Mieczy sław Sowiński BOPM — Białystok
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Rozwiqzanie zadania nr 97
skąd
Rozwiązanie zadania nadesłało 29
osób, oceniając je jako dość łatwe, a
według słów kol. Wojciecha Michal
skiego z Ostrowi Mazowieckiej — „po
zwalające się w sposób przyjemny
rozwiązać dzięki niezbyt żmudnym
obliczeniom”. Prawidłowa odpowiedź
jest następująca:

R = 208,063 m

2P
CE =----- = 170 m
AB

Wzór ten będący uogólnieniem zamie
szczonych wyżej operacji podali: Ste
fan Tyliński z Pustelnika koło War
szawy, koledzy z Miejskiej Pracowni
w Jeleniej Górze, Leszek Cieciura z
Pułtuska, Jan Starek z Wrocławia.
Henryk Szczepaniak z Wrześni, kole
dzy z Grupy Machów Rzeszowskiego
OPM i Stanisław Hetnał z Wrocławia.

DC = 243,93 uɪ

*

Ponieważ DC jest środkową trójką
ta ABC więc odpowiedź można dać od
razu w postaci wzoru:
DC = ɪ y/2(AC1+ BC1) -AB1

Jednakże obliczenie AC i BC, a do
piero następnie DC jest bardziej pra
cochłonne niż w następującym sposo
bie przyjętym przez większość rozwią
zujących (rys. 1).

Jak widać rozwiązanie zadania wyma
ga tu znacznie mniej obliczeń. Można
je zresztą podać w postaci uogólnio
nej, a mianowicie:

AD = DB =----- = 200 m

DD = FE ∣∕R2 -AD1 = 57,36 ni

CF = CE - FE = 112,64 m
DF = DE = √R2 - CF1 = 174,935 m

DC = √DE2 + CE1 = 243,93 m

W wyniku losowania nagrodę w po
staci wydawnictwa Zarys historii or
ganizacji społecznych geodetów pol
skich — od Stowarzyszenia Geodetów
Polskich, otrzymali koledzy z Miejskiej
Pracowni Geodezyjnej w Jeleniej Gó
rze.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w wyniku lo
sowania otrzymali koledzy: Leszek
Cieciura z Pułtuska, Zbigniew Dreszer
z Tarnowa, Józef Chociej z Grajewa.
Jerzy Dąbek z Poznania, Stanisław
Hetnał z Wrocławia.
St. J.T.

ZADANIE NR 97 NADESŁALI

Witold Kuckiewicz (Warszawa), Stefan Ty
liński (Pustelnik koło Warszawy), Grzegorz
Krawczyk (Szczecin). Miejska Pracownia
Geodezyjna (Jelenia Góra), Remigiusz Szcze
paniak (Warszawa), Kazimierz Kowalewski
(Gliwice), Roman Arabski (Łódź), Wiktor
Pietrulan (Szczecin). Leszek Cieciura (Puł
tusk), Jan Starek (Wrocław), Zbigniew Dre

szer (Tarnów), Henryk Liberek (Jarocin
Poznański), Paweł Bednarz (Kozienice), Lon
gin Strutyński (Blachownia Śląska), Józef
Chociej (Grajewo),
Zbigniew Sanigórski
(Wrocław), Kamil Kasprzycki (Bielko-Biala),
Stanisław Jaskowiec (Prudnik). Wojciech
Michalski (Ostrów Mazowiecka). Bernard
Sieracki (Wrocław), Henryk Szczepaniak

(Września), Józef Dąbek (Poznań). Krystyna
Turzyńska (Wrocław), Rzeszowskie Okręgo
we Przedsiębiorstwo Miernicze — Grupa
Machów (Rzeszów), Zbigniew Zagłoba (Prud
nik), Stanisław Hetnal (Wrocław), Jan Gal
ier (Świnoujście — Rybaki). Jan Sliz (Wełecz), Józef Zdyb (Ostrowiec Świętokrzyski).

Zadanie nr 102

NAGRODA

Dany jest trójkąt prostokątny ABC,
w którym kąt C jest prosty, kąt A = a,
bok BC = a.

Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci wydawnictwa „Zarys
historii organizacji społecznych geode
tów polskich” — od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wy
niku losowania 5 nagród dodatkowych
w postaci książek od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.

Okrąg, którego cięciwą jest wyso
kość CD trójkąta, przecina przyprostokątna AC i BC w punktach E i F
tak, że CE = BC = a.
Obliczyć długość odcinka CF.
Zadanie nadesłał kol. Roman Arab
ski z Łodzi.

Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 10 marca 1972 r.

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.
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ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT
FÜR VERMESSUNGSWESEN
Nr 2 — kwiecień-maj

1971

r.

—

r.

—

E. Grafarend — Teoria prawdopo
dobieństwa
Iielmertowskiego
błędu
punktu. — E. Senftl — Przyczynek
do udowodnienia młodych geologicz
nych ruchów ziemi we wschodnich
Alpach.
Nr 3 — czerwiec-lipiec

1971

W. Embacher — Pomiary i waże
nie w górach. — J. Zeger — Pomia
ry porównawcze geodimetrem w głów
nej alei Prateru w Wiedniu.

SCH W EIZERISCHE’ ZEITSCHRIFT
FÜR VERMESSUNG
KULTURTECHNIK
UND PHOTOGRAMMETRIE
Nr 5 — maj 1970 r. — R. Conzett

— Nowoczesne metody geodezyjne. —
J. Bovier — Informacja i pomiary
katastralne.
Nr 6 — czerwiec 1970 r. — W. Hotz

— Stan i zadania melioracyjne w
kantonie Zurych. — J. Styger —
Metody melioracji i wyłączenia te
renów
w
kantonie
Zurych.
—
H. Braschler — Ochrona przyro
dy i gospodarka rolna.
Nr 7—8 — lipiec-sierpień 1970 r. —

W. K. Bachmann i inni — Instruk
cja do przeprowadzenia pomiarów hi
potecznych z automatycznym opraco
waniem danych.
Nr 9 — wrzesień 1970 r. — A. A n-

s e r m e t — Wyznaczenie punktów 0
tym samym profilu w terenie usuwistym.

ZEITSCHRIFT
FÜR VERMESSUNGSWESEN
Nr 7 — lipiec 1970 r. — W. Hof

mann i inni — Przegląd literatury
geodezyjnej z r. 1969 z niektórymi do
datkami. — B. Wróbel — Oblicze
nie interpolowanych odchyleń pionu
na podstawie interpolowanych ano
malii siły ciążenia. — H. Dietrich
— Różnice położenia przy scalaniu
na podstawie skali powierzchni. —
H. Grabe — Ujednolicenie porównawszych cen terenów budowlanych.
Nr 8 — sierpień 1970 r. — F. Hun
ger — Geodezyjna krzywizna linii
współrzędnych ortogonalnych siatek
na elipsoidzie i kuli. — K. Marzahn
— Korelacje sumowanych niezależ
nych różnic obserwacyjnych i ich
znaczenie przy dowodzeniu istnie
nia wpływów systematycznych. —
R. Greiff — Stereofotogrametryczne
wyznaczenie zniekształceń pod ziemią.
— R. Burkhardt — Stereoskopowe
linie jednakowego zaczernienia na
aerofotosach. — H. Hartlieb —
Miejska autostrada i obsługa geode
zyjna. — K. H. Lehmann — Pry
watna własność ziemska i prawo bu
dowlane w Niemczech i innych kra
jach.
Nr 9 — wrzesień 1970 r. — J. Kemp i n — Przejście przez rzekę 0 wiel
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kiej szerokości za pomocą hydrodyna
micznej niwelacji. — K. Kraus
— Interpolacja według najmniej
szych kwadratów w fotogrametrii. —
T. Ziegler — Geodezja i kataster
w Wielkiej Brytanii. — W. Reek —
125 lat pomiarów miejskich i kata
stralnych w Hamburgu.

Mgr inż. W. Chojnicki

Geodeticka
a Kartograficky obzor
Nr 1 — styczeń 1971 r. — F. Kou-

b e k — Czeski Urząd Geodezji i Kar
tografii w piątej 5-latce. — O. Michalko — Słowacki Zarząd Geode
zji i Kartografii na progu piątego pla
nu 5-letniego. — A. Sedlaczek —
Przyczynek do rozwiązywania zadań
transformacji współrzędnych w geode
zji. — J. Szutti — Prawo przeno
szenia się błędów wielkości mierzonych
oraz wyrównanych. — J. Jachimski — Przyczynek do geometrycznej
interpretacji współczynnika transfor
macji afinicznej. — Z. Souczek —
Pierwsze doświadczenia z automatyza
cji obliczeń przy utrzymaniu w aktual
ności map ewidencji nieruchomości we
dług nowych założeń.
Nr 2 — luty 1971 r. — O dalszy
rozwój prac naukowo-badawczych re
sortu Czeskiego Urzędu Geodezji i
Kartografii w piątej 5-latce 1971—
1975. — J. Kukucza — Plan roz
woju nauki i techniki w resorcie Sło
wackiego Zarządu Geodezji i Kartogra
fii w okresie 1971—1975. — V. Ra
do u c h — Wzajemne wyrównanie ob
serwacji zależnych (korelowanych). —
J. Krcho — Zastosowanie kompute
rów do konstrukcji map morfometrycz
nych — rozważania na podstawie as
pektu geometrycznego teorii pola
(część I). — Z. Marszik — Affiniczna transformacja w fotogrametrii
analitycznej. — P. Viszinovsky —
Zastosowanie metod fotogrametrycz
nych w gospodarstwie leśnym Słowacji.
Nr 3 — marzec 1971 r. — J. Koub a — Kompleksowa socjalistyczna
racjonalizacja w resorcie Czeskiego
Urzędu Geodezji i Kartografii. —
J. Lenko — Kompleksowa socjalis
tyczna racjonalizacja w resorcie Sło
wackiego Zarządu Geodezji i Kartogra
fii. — F. Prochazka — 20 lat
średniej szkoły przemysłowej geodezyj
nej w Pradze. — J. Janeczek —
17 lat studium dla pracujących w
średniej szkole przemysłowej geode
zyjnej w Pradze. — Z. Maszin —
Nauczanie praktyczne w średniej prze
mysłowej szkole geodezyjnej w Pra
dze. — J. Krcho — Zastosowanie
komputerów do konstrukcji map mor
fometrycznych — rozważania na pod
stawie geometrycznego aspektu teorii
pola (część II).
Nr 4 — kwiecień 1971 r. V.

Sl a-

b 0 c h — Koncepcja badań systemu
informacji w geodezji i kartografii. —
J. Michał — Systemowa analiza

współczesnej działalności ośrodków
geodezyjnych (część I). — J. Jakub
ka — Bezpośrednie obserwacje pionowości osi komina fabrycznego spo
sobem optycznego pomiaru. Autor ob
jaśnia sposób bezpośredniego określa
nia ekscentru poszczególnych punktów
bez potrzeby dokonywania obliczeń (od
tłumacza). — D. Makovnik — Po
ziomowanie instrumentów geodezyj
nych.
Nr 5 — maj 1971 r. J. Kabelacz
— Określanie elementów wewnętrznej
i zewnętrznej orientacji fototeodolitu
z fotografii gwiezdnego nieba. — Μ.
Herda — Określanie wartości rek
tyfikacyjnych wielkich urządzeń prze
mysłu maszynowego przy zastosowaniu
metod pomiaru geodezyjnego i optycz
nego. — S. Michalczak — Do
świadczenia z określaniem granicznych
możliwości dalekomierzy teodolitową.
— J. Michał — Systemowa anali
za współczesnej działalności ośrodków
geodezyjnych (zakończenie). — K. Kuc z e r a — Uwagi 0 centrowaniu teo
dolitu.

Geodetski

list

Nr 1—2—3 — styczeń—luty—marzec
1970 r. — J. Stefanovic — Pośred

nie wyrównanie kątów w triangulacji.
— V. Petkovic — Dalmierze elek
tromagnetyczne do pomiaru krótkich
odległości. — K. Mihailovic —
Jeszcze jedno spojrzenie na zastosowa
nie formuły Ferrero przy określaniu
średniego błędu kąta. — N. Neih a r d t — Aproksymacja kątów dyrekcyjnych przy obliczaniu współrzęd
nych w poligonach. — A. Sindik —
Liniowa trójwymiarowa transformacja
w fotogrametrii. — D. Kovaczevic
— Tyczenie osi tunelu wzdłuż krzywej
metodą analityczno-graficzną.
Nr 4—5—6 — kwiecień—maj—czer
wiec 1970 r. — K. Mihailović —

Dokładność określenia elementów eks
centru. — N. Redżić — Prace geo
dezyjne przy budowie elektrociepłowni
Kakań. — D. Skoko — Kontrola
montażu stalowej konstrukcji hali
składowej „A” kombinatu OKI w Za
grzebiu. — Program robót Zarządu
Geodezji SR Chorwacji na okres
1971—1975.
Nr 7—8—9—10—11—12 — lipiec—
sierpień — wrzesień — październik — li
stopad— grudzień 1970 r. — Μ. G r a-

s z i ć — Podstawowe prace grawime
tryczne w 1969 r. — Μ. NeihardtBłąd względny formuły Herona. —
Μ. Jankovic — Geodezja inżynie
ryjna przy realizacji projektów energetyczno-melioracyjnych. — Μ. B 0 ż ι
ό n i k — Problematyka automatyzacji
opracowań katastralnych w Chorwacji.
—S. M i t i ć — Fotogrametria archi
tektoniczna. — J. Vezenkov — Diagramny tachymetr Wild RDS, ze spe
cjalną łatą.
Mgr inż. W. Barański

PolSkieOo

towarzystwa FOTOGRAMETRYCZNEGO

Mgr inż. DANIEI. RUTKOWSKI, mgr inż. TADEUSZ WRONA
Kraków

Urządzenia nastawczo - sterujące lotniczych kamer fotograficznych
Przy wykonywaniu zdjęć lotniczych dla celów topogra
ficznych istnieją dwa zasadnicze założenia, istotne z punk
tu ekonomicznego widzenia, a to:
1) negatywy muszą być dobrej jakości oraz
2) żądany obszar powinien być pokryty minimalną ilo
ścią zdjęć, przy zachowaniu warunków pokrycia.
Uzyskanie dobrej jakości zdjęć zależy od stosowania
dobrej kamery wyposażonej w obiektyw o wysokiej zdol
ności rozdzielczej, wolny od błędów (głównie dystorsji)
oraz od zastosowania odpowiedniego materiału światłoczu
łego. Te warunki techniczne są przy dzisiejszym stanie
techniki możliwe do spełnienia. Warunki meteorologiczne,
wpływające również w sposób decydujący na jakość zdjęć,
mogą być właściwie dobrane przez wybór odpowiedniej
pory nalotu.
Spełnienie drugiego wymogu, to jest właściwego pokry
cia zdjęciami mierzonego terenu wiąże się ściśle z techniką
nalotu. Wystąpią tu trzy specjalistyczne czynności, a to:
1) pilotowanie (odpowiednie sterowanie statkiem po
wietrznym),
2) nawigacja (bieżące ustalenie położenia statku w prze
strzeni),
3) obsługa kamery (zbiór czynności koniecznych do
otrzymania zdjęcia o założonych parametrach).
Powyższe czynności wykonywane są zazwyczaj przez
obsługę dwu- lub trzyosobową i dlatego wymagany jest
wysoki stopień koordynacji i mechanizacji pracy. Nawet
wysokie kwalifikacje personelu obsługi nie zawsze za
pewniają w tych specyficznych warunkach pracy właściwe
wyniki, dlatego obserwuje się znaczną automatyzację tych
czynności. Istnieje bowiem możliwość zastosowania tak
zwanego pilota automatycznego — urządzenia wypróbo
wanego od lat, które przejmuje większość funkcji pilotażu.
W nawigacji są również możliwości znacznej automatyza
cji oparte na systemach elektronicznych, na przykład: sy
stem Rodan Doppler. Wydaje się, że ich powszechne zasto
sowanie związane z bardzo wysokimi kosztami będzie ogra
niczone. Metody wizualnej nawigacji w nalotach fotogra
metrycznych długo jeszcze będą stosowane, ponieważ loty
odbywają się w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Automatyzacja procesu fotograficznego polega na wyeli
minowaniu bezpośredniej ingerencji obsługującego w dzia
łanie kamery w czasie nalotu, ograniczając jego funkcje
jedynie do kontroli i ewentualnej korekty.
Założenia maksymalnej automatyzacji rozwiązywane są
w zasadzie podobnie przez różne wytwórnie kamer lotni
czych. Na przykładzie kamer Zeissowskich MRB i wildowskich RC łatwo zauważyć tendencję do podobnych roz
wiązań, na przykład: przesuw taśmy filmowej silnikiem
elektrycznym, skręcanie kamery silnikiem elektrycznym,
zastosowanie wysoko sprawnych migawek rotacyjnych,
urządzeń do zdalnego sterowania kamerą z przedziału pi
lotów itp.
Urządzenie nastawczo-sterujące MRB-S (przystawka) do
kamer typu MRB zasługuje na szczególną uwagę. Posiada
ono zblokowane w jednej skrzynce: celownik i wszystkie
elementy nastawcze, przekaźnikowe, kontrolne i światło
mierz. Pracuje ono na własnym podwieszeniu i połączone
jest kablami wielożyłowymi z kamerą. Ciekawym rozwią
zaniem jest skonstruowanie celownika, w którym obraz
Powstaje na matówce. Umożliwia to obserwowanie terenu
obuocznie. W polu widzenia obrazu są także widoczne

dwie „nitki” kierunku lotu (kursu) oraz nitki synchroni
zacyjne wygodnie obsługiwane pokrętłem umieszczonym na
górnej płycie (rys. 1). Dalsze urządzenia nastawcze to: prze
łącznik zdjęć pojedynczych i szeregowych, spust migawki
dla pojedynczych zdjęć, pokrętło czasu ekspozycji, zacisk
ruchu skrętu kamery, przełącznik do pracy z kamerami
o różnych obiektywach, przełącznik do nastawiania różnych
wielkości pokrycia w szeregu, nakłuwacz taśmy oraz dwie
śruby do poziomowania. Wszystkie nastawienia, jak rów
nież skręcanie przystawki powodują odpowiednie reakcje
kamery. Elementy kontrolne sygnalizujące właściwą pracę
kamery wykonane są w postaci lampek: ostrzegawcza
czerwona sygnalizuje nieprzygotowanie kamery do zdjęć
(brak filmu, zasłonięty obiektyw), biała — sygnalizuje wła
ściwe przesuwanie się filmu, zielona — sygnalizuje stan
kamery gotowej do wykonania zdjęcia oraz biała pulsują
ca — sygnalizuje skręcanie kamery zgodnie z ruchem
przystawki sterującej.
Do urządzeń sygnalizujących zaliczyć należy: wskaźnik
czasu ekspozycji, libelę sferyczną i licznik zdjęć.
Ten system konstrukcji (przystawka-kamera) w postaci
dwu bloków połączonych kablami pozwala usytuować te
dwa elementy w różnych miejscach samolotu. Zazwyczaj
kamera umieszczona bywa w korpusie samolotu w pobliżu
jego środka ciężkości, natomiast przystawka w klimatyzo
wanej i hermetycznej kabinie pilotów.
Obsługujący kamerę zajmuje miejsce drugiego pilota,
mając przed sobą na podłodze samolotu w podwieszeniu
ustawioną przystawkę nastawczo-sterującą. Posiada ona
niewielkie wymiary (trzydziestu kilku centymetrów) i wy
godnie mieści się między kolanami. Czynności obsługi są
następujące:
1. Nastawienie przełącznika współpracy na właściwy ro
dzaj użytej kamery.
2. Ustawienie przełącznika pokrycia na wybraną wiel
kość.
3. Ustawienie licznika zdjęć na pozycję zerową.

Rys. 1. Przystawka sterująca MRB-S (widok z góry): 1) światło
mierz, 2) lampki kontrolne, 3) przełącznik główny, 4) przycisk do
zdjęć pojedynczych, 5) wskaźnik czasu ekspozycji, 6) śruba ustawcza, 7) pokrętło czasu naświetlania, 8) pokrętło nitek synchronizacji,
9) licznik zdjęć, 10) libela sferyczna, 11) przełącznik dostosowania
przystawki do pracy z różnymi kamerami, 12) przełącznik pokrycia,
13) uchwyt do skręcania przystawki, 14) okienko celownika, 15) nit
ka kierunku lotu, 16) nitki synchronizacji, 17) zacisk skrętu po
ziomego
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W czasie nalotu wykonuje się następujące czynności:
4. Spoziomowanie urządzenia dwiema śrubami ustawczymi.
5. Uruchomienie silników kamery przełącznikiem głów
nym.
6. Zwolnienie zacisku skrętu i doprowadzenie nitek kie
runku lotu (kursu) do położenia właściwego.
7. Dobranie odpowiedniej szybkości „przesuwu” nitek
synchronizacji do szybkości samolotu.
8. Ustawienie dla warunków oświetlenia właściwego cza
su ekspozycji (według światłomierza).

9. Sprawdzenie gotowości kamery do zdjęć (zielona
lampka kontrolna).
10. W chwili nalotu na obszar zdjęć — przyciskiem spu
stu migawki wykonanie pojedynczego zdjęcia lub włączenie
automatu do zdjęć szeregowych (przełącznikiem głównym).
Dalsze czynności ograniczą się do bieżącej kontroli i ko
rekty położenia Iibeli, kierunku linii lotu, nitek synchro
nizacji i czasu ekspozycji oraz wyłączenia automatu zdjęć
w chwili opuszczenia przez samolot fotografowanego
obszaru.
Rozwiązanie techniczne kamer Wildowskich cechuje ra
czej system rozczłonkowania elementów, które mogą być
ustawione w samolocie w miejscu najdogodniejszym do
ich obsługi. Komplet urządzeń kamery RC składa się
więc z:

1) właściwej kamery RC-8 lub RC-9 z zapasowymi za
sobnikami na materiał światłoczuły.
2) uniwersalnego podwieszenia (PAV 2),
3) dodatkowej kamery horyzontalnej (RC 1),
4) dodatkowej kamery horyzontalnej (HC 1),
5) skrzynki nastawczej,
6) lunety nawigacyjnej (NF 1) i ewentualnie
7) Statoskopu rejestrującego (RST 2).
Zarówno kamera RC-8 jak i RC-9 może pracować z wy
mienionymi wyżej urządzeniami dzięki zastosowaniu uni
wersalnego podwieszenia, które charakteryzuje się nastę
pującymi cechami:
— pozwala na pochylenie kamery w dwóch prostopad
łych płaszczyznach oraz na jej obrót dookoła osi pionowej
za pomocą silników elektrycznych,
— pozwala na zdalne sterowanie tymi silnikami,
— umożliwia przykręcenie kamery horyzontalnej, która
powtarza automatycznie ruch skrętu kamery głównej oraz
— pozwala łatwo podnosić kamerę celem, na przykład
wymiany filtru.

Rys. 3. Pole widzenia lunety nawigacyjnej: a) przy pochylonej na
sadce, b) przy pionowej nasadce; 1) nitki 60∙∕t pokrycia, 2) pole za
sięgu obiektywu szerokokątnego, 3) pole zasięgu obiektywu normal
nego, 4) libela sferyczna, 5) punkt zbiegu, 6) nitka horyzontu,
7), 8), 9) perspektywiczne linie zasięgu poprzecznego zdjęć, 10) linia
kierunku lotu, 11) nitki synchronizacji

Rys. 2. Luneta nawigacyjna Wild NF-1: 1) część okularowa, 2) pokrętło pochylenia nasadki, 3) śruba ustawcza, 4) podwieszenie kardanowe, 5) część obiektywowa, 6) nasadka
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Dodatkowa kamera horyzontalna sprzężona z kamerą
pomiarową fotografuje każdorazowo linię horyzontu z czte
rech kierunków. Umożliwia to następnie określenie poło
żenia osi optycznej kamery głównej w stosunku do linii
pionowej. Warto zauważyć, że kamera horyzontalna dzięki
uniwersalnemu podwieszeniu wykonuje ruchy korekcyjne
zgodnie z nastawieniami kamery pomiarowej RC. Najbar
dziej charakterystyczną cechą konstrukcyjną kamery ho
ryzontalnej jest jej głowica (światowid) zaopatrzona w
cztery obiektywy o osiach optycznych wzajemnie prosto
padłych oraz w system pryzmatów przenoszących obrazy
linii horyzontu na wspólne zdjęcie wykonane na standar
dowym filmie 35 mm, uczulonym na podczerwień.

Głównym urządzeniem nastawczo-orientującym tego ze
społu jest luneta nawigacyjna i skrzynka nastawcza (rys. 2).
Luneta nawigacyjna pracuje na własnym kardanowym pod
wieszeniu, które może być umieszczone w dowolnym miej
scu samolotu nad wyciętym otworem w podłodze. Pod
wieszenie to zapewnia możliwość nachylenia lunety w
dwóch prostopadłych płaszczyznach oraz jej obrót dookoła
osi pionowej. Ruchy te wykonywane odpowiednimi pokręt
łami rejestrowane są potencjometrami i przesyłane w po
staci impulsów do urządzenia przekaźnikowego, a następnie
do silników kamery. Dzięki temu zmiany położenia lunety
nawigacyjnej przekazywane są natychmiast i z dużą dokład
nością do kamery, która zajmuje położenie identyczne jak
luneta nawigacyjna. Dokładność tego przekazu podaje fab
ryka w następujących wielkościach: dla nachylenia osi
optycznej kamery ±5' i dla kąta skręcenia ±30'. Wielkości
te wydają się dość małe, zatem dokładność wzajemnego
usytuowania lunety i kamery — duża.
Na szczególną uwagę w konstrukcji lunety nawigacyjnej
Wilda zasługuje nasadka obiektywowa (nawigacyjna). Jest
ona wyposażona w system zwierciadeł osadzonych w obro
towej obudowie i umieszczona w dole lunety przed obiek
tywem. Pokrętło osadzone wygodnie pod okularem pozwala
obracać tę nasadkę w płaszczyźnie pionowej i ustawiać
pionowo lub w położeniu dowolnie nachylonym. Maksy
malne pochylenie w kierunku lotu o 50° pozwala zobaczyć
w lunecie obraz horyzontu. Jest to możliwe ze względu
na duży kąt rozwarcia lunety (97°). Obraz widoczny w lu
necie — jak łatwo obliczyć — będzie się rozciągał w osi
podłużnej od 48,5° przed punktem nadirowym, aż do
kąta 8,5° ponad horyzont przy pochylonej maksymalnie
nasadce.
Możliwość pochylenia nasadki obiektywowej pozwała
obsługującemu lunetę nawigacyjną na niezależne od pilota
kontrolowanie kierunku lotu. Może się on porozumiewać
z pilotem i tym samym wpływać na dokładność linii na
lotu (rys. 3). Widoczne w polu widzenia lunety perspekty
wiczne linie zasięgu poprzecznego zdjęć dla różnych obiek
tywów dostarczają dodatkowych informacji. W ustawieniu
pionowym nasadki pole nitek się zmienia: ukazują się kwa
draty pokrycia dla obiektywów: szerokątnego i normalnego
oraz linie synchronizacji pokrycia w szeregu. Sterowanie
nimi odbywa się pokrętłem umieszczonym w skrzynce nastawczej, która zamontowana jest na bocznej ścianie sa
molotu w zasięgu ręki operatora. Szczególna rola lunety
nawigacyjnej Wilda z jej ruchomą nasadką przypada w
nalotach na tereny o stosunkowo małej ilości szczegółów
nawigacyjnych. Pozwala bowiem wybrać w chwili nalotu
na kierunek zdjęć w określonym szeregu punkt „nabiegu”

leżący na horyzoncie. W trakcie wykonywania zdjęć ope
rator lunety nawigacyjnej (i kamery) ma możność co jakiś
czas pochylania nasadki i kontrolowania, czy samolot nie
zszedł z ustalonego na początku kursu. Pozostałe czynności
obsługi w czasie nalotu ograniczają się jeszcze tylko do
kontroli położenia Iibeli sferycznej, widocznej zawsze w
polu obrazu lunety i jej korekty śrubami ustawczymi.
Reasumując powyższe spostrzeżenia na temat tych dwu
konstrukcji (zeissowskiej i Wildowskiej) należy stwierdzić,
że są to nowoczesne, wysoko sprawne i znacznie zautoma
tyzowane urządzenia o następującej ogólnej charaktery
styce.
1. Pozwalają uzyskać zdjęcia prawie pionowe na forma
tach negatywu 18 X 18 cm lub 23 X 23 cm.
2. Zdjęcia mogą być wykonywane z użyciem obiekty
wów o różnym kącie rozwarcia.
3 Zdjęcia mogą być wykonywane pojedynczo lub w sze
regu, z zachowaniem z góry założonego pokrycia.
4. Istnieje możliwość stosowania różnych filtrów na
obiektyw w zależności od warunków atmosferycznych lub
użytego materiału negatywowego.
5. Kamery wyposażone są w Wysokowydajne migawki
rotacyjne pozwalające bezstopniowo ustawić czas ekspo
zycji.
6. Kamery pomiarowe są zdalnie sterowane z przedziału
pilotów.
7. Zapewniają przez wymianę zasobników wykonanie
ogromnej ilości zdjęć w czasie jednego lotu.
8. Na skutek zastosowania szeregu urządzeń kontrolnych
i blokujących zapewniają ich niezawodną pracę.
9. Konstrukcje Wildowskie dają możność użycia dodat
kowych urządzeń, jak na przykład kamery horyzontalnej,
statoskopu rejestrującego, przystawki do zdjęć na płytach
szklanych itd.
10. Znaczne zautomatyzowanie prac i sprzężenie urzą
dzeń nastawczo-sterujących zapewnia napęd elektryczny.
IjIteratura
ɪ. D. Kennedy — Materiał Komisji I X Kongresu Fotogrametrycznego
2. Μ. B. Piasecki — Fotogrametria lotnicza i naziemna. PPWK.
Warszawa, 1968

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 Stowarzyszenia 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: Stowarzyszenia
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 1551-9-49468. Książkę można naby
wać osobiście w Stowarzyszeniu.
Nie powinno jej zabraknąć w biblio
tece każdego geodety.
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Renesans uplastyczniania map
(„Czysta” hipsometria i cieniowanie)

Przed dziesięciu laty ukazał się w Przeglądzie Geode
zyjnym (nr 8/1961) artykuł pt. „Mapy cieniowane” na temat
niegdyś szeroko stosowanego uplastyczniania map oraz me
tod opracowania tego elementu mapy i pierwszych osią
gnięć edytorskich PPWK w tej dziedzinie.
W tymże również roku ukazał się w „Geografii w szko
le” (nr 4/1961) artykuł pt. „Cieniowanie map”, będący wpro
wadzeniem do bardzo szerokiej dyskusji i wielu wypowiedzi
na temat cieniowania map hipsometrycznych, wypowiedzi
opublikowanych w tymże numerze czasopisma. Chociaż sta
nowisko redakcji „Geografii w szkole” i podsumowanie
dyskusji nie było ściśle neutralne i nie skłaniało się wtedy
ku mapom cieniowanym, należy z uznaniem podkreślić
bardzo rzadko spotykane tego rodzaju inicjatywy.
Dyskusją tą (ankietą) redakcja objęła wszystkie ośrodki
naukowe i wszystkie autorytety w dziedzinie kartografii
oraz środowiska pedagogiczne.
Dla charakterystyki przebiegu tej dyskusji i ówczesnych
poglądów w dziedzinie kształtowania plastycznego mapy,
a zwłaszcza obrazowania trzeciego wymiaru powierzchni
ziemi, należy przypomnieć, bardzo emocjonalne niekiedy,
wypowiedzi i ściśle „remisowe” wyniki ilościowe za i prze
ciw. Co ciekawsze, że w tychże samych środowiskach nau
kowych wystąpili podobnie gorący zwolennicy cieniowania
map, jak i gorący obrońcy „czystej” hipsometrii.
Niezmiernie trudno było zatem czytelnikom „Geografii
w szkole”, wielkiej rzeszy nauczycieli geografii, wyciągnąć
jakieś praktyczne wnioski dydaktyczne. Tym bardziej, że
podsumowanie redakcyjne dyskusji w tej sytuacji nie
wydawało się zbyt przekonujące.
Wysuwane argumenty, zwłaszcza w obronie map „czy
stych”, przekraczały często granice możliwości samej mapy,
jej istoty, treści, wymowy matematycznej, kartograficznej
oraz plastycznej, kolorystycznej. Nie uwzględniano możli
wości percepcyjnych i rozumowych uczniów klas niższych,
zapominając przy tym, że mapy szkolne są zazwyczaj
znacznie uproszczone, schematyczne. Nie ma więc w tych
przypadkach warunków dla „interpretacji matematycznej”
ani na mapie, ani u odbiorcy.
Obydwa artykuły o cieniowaniu map — i ten w Przeglą
dzie Geodezyjnym, i ten w „Geografii w szkole” — ujęte
były w miarę obiektywnie, raczej neutralnie w stosunku
do hipsometrii „czystej” i cieniowanej. Również ściśle neu
tralne było stanowisko PPWK, które dostarczyło do oby
dwu artykułów starannie wykonane wkładki wielokolo
rowe wycinka mapy h Ipsometrycznej cieniowanej i niecieniowanej. Dla zachowania pełnej porównywalności, wycinki
mapy przedstawiały tenże sam teren (szkolna mapa Fran
cji — wycinek Korsyka).
Nowym, bardzo ciekawym przyczynkiem do rozważań nad
mapą hipsometryczną „czystą” lub cieniowaną i łagodze
nia zbędnie tak przeciwstawnego jeszcze stanowiska w tej
materii, może być artykuł Jerzego Ostrowskiego pt. „Ge
neza Romerowskiej szkoły hipsometrycznej”, który ukazał
się w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” (nr 2/1971).
Autor, przedstawiciel młodego pokolenia kartografów,
uznał za możliwe i potrzebne naruszenie „tabu” czystej
hipsometrii, a tym samym przyczynia się do zachwiania
niewzruszonych do niedawna przekonań pewnych środo
wisk o możliwościach nauki geografii wyłącznie na mapach
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hipsometrycznych czystych. I to w dodatku na mapach
szkolnych, które siłą faktu tak daleko odbiegają od praźródła, od mapy topograficznej.
Dość powszechne jednak zawężanie rozumienia „szkoły
Romerowskiej" do „szkoły hipsometrycznej” i poziomicy
trzystumetrowej oraz wysuwanie argumentu „czystej” hip
sometrii przeciw próbom poszukiwań innych rozwiązań nau
kowych i plastycznych, nie najlepiej przysłużyło się chwale
tej „szkoły”, czego wydają się być dowodem również roz
ważania zawarte w artykule o „genezie”.
Wszelkie analizy historyczne, wszelkie oceny ludzkiej
działalności powinny być dokonywane w odniesieniu do
ówczesnych warunków politycznych, społecznych i ekono
micznych, w odniesieniu do stanu wiedzy, potrzeb społecz
nych oraz możliwości twórczych czy produkcyjnych. Nie
inaczej należy oceniać wartość, doniosłość osiągnięć „szkoły
Romerowskiej" i samego Romera.
Nie miejsce w ramach tego artykułu na kreślenie syl
wetki wielkiej miary uczonego, działacza i organizatora
tak niezmiernie ważnej dziedziny oświaty i kultury. Było
to w czasach nieistnienia państwowości polskiej, bez opar
cia o państwowe lub społeczne środki materialne, a jedy
nym oparciem mogła być wielkość umysłu, siła woli, upór,
pracowitość i dar przekonywania. Trudno jest obecnie
młodemu pokoleniu wyobrazić to sobie i zrozumieć.
Oczywiście hipsometria ,.czysta”, czy poziomica trzystu
metrowa nie była wynalazkiem Romera, o czym wiedzieli
nie tylko specjaliści, lecz i stare pokolenie użytkowników
ówczesnych map szkolnych. Do niewątpliwych nie przemi
jających zasług Romera — przecież geografa i nauczyciela
geografii — w dziedzinie kartografii należy dostarczenie
polskich map dla polskiej młodzieży i to na długo przed
odzyskaniem niepodległości w 1918 r. Zasługą było tworzenie
już wtedy mocnych podwalin polskiej kartografii szkolnej,
uznanej w kraju i w świecie. Odnoszenie tych osiągnięć
i środków ku temu służących wprost do obecnego stanu
wiedzy, potrzeb i możliwości społecznych nie może stano
wić właściwej miary wartości tychże osiągnięć.
Trzeba do tego dwu różnych miar.
Niezależnie od intencji autora i treści artykułu „Geneza
Romerowskiej szkoły hipsometrycznej”, niezależnie od sta
nowiska — za- czy przeciw cieniowaniu — sam fakt uka
zania się w reprezentatywnym czasopiśmie kartograficznym
PPK tego rodzaju publikacji tworzy inną pozycję wyj
ściową rozważań w tej dziedzinie. Tworzy swobodniejszą,
a więc i Obiektywniejsza atmosferę dla stałych dążeń do
unowocześniania opracowań w oparciu o osiągnięcia tak
polskiej, jak i światowej kartografii. Zamykanie się w krę
gu jednej szkoły i chociażby najwspanialszych tradycji
obciąża zawsze niekorzystnie każdą dziedzinę ludzkiej dzia
łalności.
Odbrązowianie map hipsometrycznych można rozumieć w
przenośni, lecz także i dosłownie kolorystycznie. Wszelkie
brązy są bowiem kolorami zimnymi, stojącymi w skali
barw o krok od czerni, w odległości zależnej od stopnia
ilościowego zmieszania trzech barw podstawowych. Brązy
nie należą do barw spektralnych, brak ich jest w barwach
tęczy. Przy prawidłowej percepcji brązowe barwy w odczu
ciu psychologicznym wyznaczają pozorną głębię, a nie
wysokie partie wzniesień. Cieniowanie lub jego brak nie
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zmienia barwnych zjawisk wrażeniowych. Cieniowanie
zmienia walory barw (stopień czynności, szarości), kształtuje
plastykę form prawem światła i cieni.
Do renesansu i upowszechniania cieniowania map przy
czyniają się również coraz powszechniejsze w świecie bada
nia naukowe nad fizycznymi i psychofizjologicznymi wła
ściwościami barw oraz nad dość powszechnie wadliwą per
cepcją tychże barw przez użytkowników.
Element cieniowania jest zazwyczaj przedstawiony na ma
pach barwą achromatyczną, szarzenią, a więc barwą neu
tralną dla każdego widzenia barw, nawet wadliwego. Sza
rzenia są najbardziej jednoznaczne ,nieomylne plastycznie
i dlatego szara barwa, kolor najpewniej kształtują pozor
nie trzeci wymiar. Światło i cień, stopniowanie szarzeni
tak samodzielnie, jak i w połączeniu z barwami chroma
tycznymi, od dawna i powszechnie przyjęto stosować w
plastyce dla obrazowania trzeciego wymiaru.
Aby uniknąć na mapie zjawiska zapadania się gór, obok
cieni, szarzeni, muszą występować również światła. Czym
większe nasilenie, głębokość cieni, tym niezbędniejsze stają
się ostre światła. I dlatego cieniowanie ma największe racje
bytu na mapach czystych poziomicowych, a na hipsometrycznych — jedynie na barwach ciepłych, małonasyconych
(rozbielonych) i jasnych (czystych, o małym walorze zawsze
obecnej w farbach szarzeni). Cienie, cieniowanie bez świateł
powoduje efekty wrażeniowe odwrócone, pogłębianie form
terenu. O prawach rządzących plastyką form, światem
barw należy pamiętać przy projektowaniu i realizacji gra
ficznej cieniowania mapy. Należy również pamiętać o pod
stawowym warunku — użyciu do druku mapy cieniowanej
papieru o możliwie najwyższej intensywności bieli, a to w
celu zachowania kontrastu świateł i możliwie najmniejszego
poszarzania barw hipsometrycznych.
Racje rzeczników i przeciwników cieniowania map roz
strzyga samo życie. Jeśli chodzący po ziemi kartografowie,
pedagodzy i dydaktycy różnie oceniali plastyczność, obra
zowość, wymowę map cieniowanych, to piloci lotniczy czy
nią to zgodnie i jednoznacznie. Dla nich właściwie i w porę
odczytanie na mapie nie tylko dużych pasm górskich — te
są ogólnie znane — ale i nieznacznych, lecz ostrych wznie
sień, szczytów ma wysoką cenę, najwyższą i dla pilotów
i dla pasażerów. Przecież najwięcej wypadków — katastrof
lotniczych wydarza się właśnie z powodu przeoczeń przez
pilotów nawet niewielkich przeszkód terenowych, których
ani pomiarowa aparatura pokładowa, ani radar nie są w
stanie w porę wyraziście zasygnalizować. Trudne warunki
pracy w kabinie, sztuczne oświetlenie i napięcie nerwowe
pilota nie sprzyjają prawidłowej percepcji barw map hip
sometrycznych czystych. Poza tym rygory generalizacyjne
map hipsometrycznych powodują pomijanie wielu pomniej
szych form terenu tak istotnych dla nawigacji lotniczej,
zresztą i dla każdej charakterystyki ukształtowania terenu.
Burzliwy rozwój komunikacji, transportu lotniczego, bez
pieczeństwo milionów pasażerów rozstrzygają spór o mapy
plastyczne, obrazowe. Jednoznaczność wymowy mapy pla
stycznej wydaje się nie mniej pożyteczna również i dla
szkoły, dla ucznia. Tym należy częściowo tłumaczyć ten
dencje rozwoju i życzliwe przyjęcie przez użytkownika
wszelkich map uplastycznionych, krajobrazowych, nawet
tych, które niewiele mają wspólnego z klasycznie pojętą
kartografią.
Renesans mapy uplastycznionej potwierdzają wieści ze
świata, również z odbytej w maju 1970 r. w Stresie
(Włochy) V Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej
Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (MAK). Wyso
ki poziom i powszechność cieniowania map poziomicowych
obszarów górskich były dominującą cechą wystawy karto
graficznej w Stresie.
Rzecz charakterystyczna, zwycięża kierunek graficznego
opracowania elementu cieniowania mapy. Pozorna subiek
tywność tej metody zgodna jest przecież z istotą opracowań
kartograficznych, które były i pozostaną twórczością nau
kową i graficzną, zależną całkowicie od swego twórcy.
Wszelkie metody mechaniczne, fotomechaniczne uzyskiwa
nia obrazu plastycznego są w założeniu i w realizacji sche
matyczne, a zatem nie są w stanie zobrazować różnorod
ności bogactwa form rzeźby terenu.
Istotną różnicą tych metod jest odmienne tworzenie cieni.
Przy fotografii modelu długość cieni jest oczywiście zależ
na od przyjętego jednokierunkowego oświetlenia i kierun
ku położenia poszczególnych pasm górskich i jest propor
cjonalna do wysokości form terenu. W przypadku wysokich

ostrych form, ich cienie pokrywają często sąsiednie formy,
mające być w założeniu plastycznym cieniowania oświetlo
ne, jasne.
Przy opracowaniu graficznym cieniowania wysokość,
ostrość form obrazowana jest intensywnością, głębokością
cieni, przy zmiennym nieco kierunku oświetlenia. Koniecz
ność odstępowania od przyjętego kierunku oświetlenia za
chodzi wtedy, gdy kierunek linii grzbietowych jest zbyt
zbliżony do kierunku oświetlenia lub gdy bardzo strome
zbocza zwrócone są do tegoż kierunku. Długość (wielkość)
cieni wyznaczana jest szerokością zbocza w założeniu nie
oświetlonego, a intensywność, głębokość cieni wyznaczana
jest kątem nachylenia zbocza, ostrością, wysokością form
terenu.
Niezbędność pewnych zmian przyjętego zasadniczo kie
runku domniemanego oświetlenia form terenu nie może
stanowić większego problemu przy opracowaniu cieniowa
nia, a potem jego odczytaniu, odczuciu, gdyż jest to od
wieczne zagadnienie w plastyce, malarstwie, rozwiązywane
z pełnym powodzeniem tak przez twórców, jak i użytkow
ników. Niezbędna jest tylko konsekwencja graficzna dla
pewnych partii form, niezbędny logiczny układ cieni i świa
teł. Model plastyczny może być bardzo cenną pomocą wi
dzenia form mimo trudności uzyskania drogą fotograficzną
podobnie wymownego jego obrazu.

Wszelkie rozważania o mapach hipsometrycznych „czy
stych” lub cieniowanych nie powinny rozpoczynać się od
stawiania pytania: za, czy przeciw? Powinny wychodzić
z założenia, że i mapy hipsometryczne czyste i mapy cie
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niowane mają rację bytu, mogą z jednakowym pożytkiem
służyć szkole i nie tylko szkole. Z tym jednak, że w każ
dym przypadku ujęcia poziomica musi zachować swoją pod
stawową cechę odpowiadającą rzeźbie, formom terenu, oczy
wiście w granicach możliwości skali danej mapy. Niewła
ściwie Zgeneralizowana ilościowo i jakościowo poziomica
nie może służyć nie tylko interpretacji matematycznej, lecz
również wyobrażeniu przez użytkownika tak przecież boga
tej zazwyczaj rzeźby terenu.
Również kolorystyka map hipsometrycznych tak czystych
jak i cieniowanych musi uwzględniać nowocześnie pojętą
harmonię barw, funkcjonalność graficzną i psychologiczną
poszczególnych barw oraz coraz powszechniej spotykaną
znaczną ograniczoność percepcyjną barw chromatycznych
u użytkownika, czy wprost wadliwe widzenie tychże barw.

Aby umożliwić chociażby w minimalnym stopniu obiek
tywne traktowanie wysuwanego dość często argumentu
o możliwościach interpretacji matematycznej na mapach
szkolnych i to jedynie hipsometrycznych „czystych”, przed
stawiono w załączeniu obraz graficzny losu poziomicy w
różnej interpretacji kartograficznej, poziomicy z takim tru
dem kształtowanej na podstawie zdjęć polowych. Jako
przykład użyto wycinka mapy Kenionu Colorado (rys. 1)
w skali 1 :200 tys. (tylko element poziomic co 100 m, po
grubione poziomice 1000, 1500, 2000 i 2500 m) i obejmu
jącego obszar Kenionu — wycinka mapy Ameryki Północnej
(rys. 2) w skali 1 : 20 milionów (wg Atlasu Geogr. PPWK,
1962). Użyto również mapy Jar Colorado (rys. 3) w skali
1 :1 min i wycinka mapy Stany Zjednoczone (rys. 4) w
skali 1 : 20 min (wg Powszechnego Atlasu Geogr. E. Rome
ra, 1937).

O potrzebie cieniowania powinna rozstrzygać sama mapa,
jej treść, przeznaczenie, a o wartości graficznej i użytkowej
cieniowania stanowi jakość opracowania, wymowa plastycz
na, kartograficzna tego elementu mapy. Rozważania i pró
by opracowań oraz realizacja graficzna i poligraficzna ele
mentu cieniowania powinny opierać się nie na teoretycz
nych racjach, lecz na celowości i skuteczności plastycznej
tego elementu na równi zresztą z wszystkimi innymi ele
mentami graficznymi mapy.

Przedstawiony obraz losu poziomicy nie jest w pełni wy
mowny, gdyż punkt wyjścia porównania — skala mapy
Kenionu Colorado jest już dziesięć razy mniejsza (po
wierzchniowo sto razy) od zdjęcia topograficznego w skali
roboczej 1 :20 tysięcy. Obraz ten jest zatem znacznie
uproszczony na skutek kolejno kilkakrotnego zapewne gene
ralizowania ilościowego i jakościowego poziomic już tylko
na etapie załączonego wycinka mapy Kenionu w skali
1 : 200 tysięcy.

IV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
poświęcona kartografii teoretycznej
W dniach 23—24 września 1971 roku
odbyła się w Warszawie zorganizowa
na przez Komisję
Kartograficzną
Polskiego Towarzystwa Geograficzne
go i Państwowe Przedsiębiorstwo Wy
dawnictw Kartograficznych IV Ogól
nopolska Konferencja Kartograficzna,
poświęcona kartografii teoretycznej.
W czasie obrad czynna była wysta
wa prac Zakładu Kartografii Instytu
tu Geografii Uniwersytetu Warszaw
skiego oraz wystawa nowości wydaw
niczych Państwowego Przedsiębiorstwa
Wydawnictw Kartograficznych.
W czasie obrad wygłoszono nastę
pujące referaty:

I. Kartografia jako nauka
— Struktura i problematyka ba
dawcza kartologii — L. Ratajski
— Współczesne poglądy na istotę
kartografii jako nauki
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II. Teoria przekazu kartograficznego
— Mapa a teoria w geografii —
Z. Chojnicki
— Funkcjonalno-Strukturalna defini
cja mapy — J. Gołaski
— O transformacjach
przestrzeni
ekonomicznej dla celów kartograficz
nych — J. Pasławski
— Sprawność kartograficznej formy
prezentacji — W. Ostrowski

III. Teoretyczne problemy generalizacji kartograficznej
— Próba obiektywizacji generalizacji sieci rzecznej — G. Bonatowski
— Problematyka doboru poziomic na
mapach małoskalowych — J. Ostrow
ski
IV. Metody oceny map i atlasów
— Kryteria wszechstronnej klasyfi
kacji map — F. Uhorczak

— Informacyjność mapy i próby jej
oceny — J. Midzio
— Niektóre aspekty oceny kartogra
ficznej
atlasów geograficznych —
B. Horodyski

V. Problemy automatyzacji w karto
grafii
— Potrzeby opracowań teoretycz
nych dla informatyki kartograficznej
— L. Ratajski
— Problemy generalizácie v podmienkach automatizácie — M. Hajek

— Identyfikacja treści i formy zna
ku kartograficznego w świetle potrzeb
automatyzacji — W. Grygorenko
— Kartograficzna interpretacja obra
zów radarowych — J. Wereszczyński
VI. Dyskusja podsumowująca
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Kącik Bibliofilów’
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UKD 333.6:711.3.711.7
HOPFER A. — Principles of Forming Transport Systems
in Projects of Country Planning. — Przegląd Geodezyjny
No 12/1971.
A net of correctly planned roads, forming an inside transport
system, is most important in projects of country planning. After
anylising this problem the author draws conclusions useful for
futher work.

UKD 528.46:711.163
Schilbach J. — Simplified Method of Determination of
the Value of Evaluation Contour Sections while Planning
Lots of a Given Value. — Przegląd Geodezyjny No 12/1971.
It is often necessary to plan one lot of a given value. The author
describes a simplified method of determination of the value of
contour sections which facilitates planning.

UKD 525.73.001.4

Lyszkowicz

a. — Different Methods of Determination
°f the Coefficient of Refraction. — Przegląd Geodezyjny
No 12/1971.

The author presents several methods of determination of the
coefficient of refraction and the results obtained by means of
some of these methods. The main. drawback of all these methods
is that they are all complicated and need great effort.

UKD 528.328
ŻUROWSKI A. — Remarks on the Stability of Certain
Height Marks in the Area of the Vistula-Zulawy. — Prze
gląd Geodezyjny No 12/1971.
For a number of years 3 types of land marks were observed in
the area of the Vistula-2ulawy. It was proved that changes in the
height of marks occur in cycles, depending on the level of subsoil
Water and the construction of marks. A concrete pillar, narrowing
at the top, proved the best.

LTKD 622.1:528:621.375
WOJCIECHOWSKI W. — Use of Lasers in the Service of
lining Geodesy in View of Recent Research. — Przegląd
Ueodezyjny No 12/1971.
The author discusses the advantages of using lasers in mining
geodesy. He describes laser equipment used to mark direction in
horizontal level and equipment for transfer of points or direction
*n vertical planes.
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PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Pismo okólne nr 1 Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii z dnia 5 lutego 1971 r. w sprawie zgłaszania i prze
kazywania organom państwowej służby geodezyjnej i kar
tograficznej materiałów powstałych w wyniku czynności
geodezyjnych mających znaczenie wyłącznie dla potrzeb
wykonawstwa budowlanego (Dz. Urz. GUGiK — 3/71 — 9).
Pismo okólne wyjaśnia, że nie podlegają obowiązkowi
przekazywania do składnic geodezyjnych materiały po
wstałe w wyniku czynności geodezyjnych dokonywanych
w związku z wznoszeniem i montażem budowli oraz mon
tażem maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie tech
nologiczne zakładów, a także pomiarów tymczasowych
przewodów i urządzeń podziemnych na terenie budowy,
na okres jej realizacji.
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Uwaga. Nie podlegają wspomniane wyżej czynności
i pomiary również obowiązkowi zgłaszania ich przed roz
poczęciem działania, w omawianym wyżej zakresie.
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca
1971 roku w sprawie kontroli zabezpieczenia materiałów
geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych, gra
wimetrycznych i magnetycznych (Dz. Urz. GUGiK — 4/71

- 15).

— Wykaz instrukcji technicznych Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii, wydanych na podstawie art. 8, ust. 1

dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie
geodezyjnej i kartograficznej. (Dz. Urz. GUGiK —
3/71 — 13).
Wykaz obejmuje instrukcje z zakresu powszechnych prze
pisów o pomiarach kraju. Ponieważ cd 1969 roku, to jest
od czasu wejścia w życie Instrukcji O-I (Dz. Urz. GUGiK —
3/69-10), uległa zmianie symbolika nadawana poszczegól
nym instrukcjom, wykaz w rubr. 3 poda je: „Symbole na
dawane przy nowelizacji instrukcji i nowych opracowaniach
oraz informacje dodatkowe”. I tak na przykład. Instrukcja
pomiaru baz w sieciach triangulacyjnych otrzyma sym
bol „A-IV” (dotychczas bez symbolu), podczas gdy dotych
czasowa Instrukcja B-IX będzie oznaczona symbolem
.,D-III” (instrukcja w nowelizacji).
— Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
10 kwietnia 1971 roku w śprawie trybu przeprowadzania
kontroli przechowywania i obiegu materiałów geodezyj
nych, kartograficznych, fotogrametrycznych, grawimetrycz
nych i magnetycznych (Dz. Urz. GUGiK — 4/71-15).

I

Kontrolą objęte są materiały tajne i poufne, kontrolę
przeprowadzają pracownicy Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii na podstawie pisemnego upoważnienie Prezesa GUGiK.
>
— Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 20 maja 1971 roku w sprawie premii pracewników Instytutu Geodezji i Kartografii (Dz. Urz.

GUGiK — 4/71-17).

I

— Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii
i Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia
21 grudnia 1970 roku, w sprawie wprowadzenia do stoso
wania „Instrukcji technicznej — Pomiary grawimetryczne
i opracowanie ich wyników” (Dz. Urz. GUGiK — 1/71-3 —

komunikat).
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— Zarządzenie nr 28 Prezesa Centralnego Urzędu Jakości
i Miar z dnia 3 lutego 1971 roku w sprawie ustalenia prze
pisów o wstęgowych przymiarach stalowych — taśmach

(Dz. Urz. CUJiM — 3/71-3.1401/2).
Tracą moc przepisy ogłoszone w Dz. Urz. GUM-Il/
/56-3.1401/1/.

— Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 Iipca 1971 roku
w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół (MP —

37/71-239).
Przepisy uchwały stosuje się do absolwentów zasadni
czych i średnich szkół ogólnokształcących oraz szkół wyż
szych. Dla absolwentów średnich szkół zawodowych o kie
runkach technicznych i absolwentów szkół wyższych czas
wstępnego stażu pracy wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Tracą moc przepisy w sprawie przedmiotowej, ogłoszone
w Monitorze Polskim — 47/58-272 oraz 273, ze zmianami
z 1968 i 1969 roku — 93/63-432-78/58-453).
Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański
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Sesja Naukowo-Techniczna:
„Aktualne Zagadnienia Geodezji"

Giełda nowości
z dziedziny geodezji
w Brnie

W dniach od 25 do 27 października
1971 roku odbyła się w Nowym Sączu
sesja naukowo-techniczna, zorganizo
wana przez Stowarzyszenie Geodetów
Polskich, Komitet Geodezji PAN oraz
W okresie trwania Międzynarodo
Instytut Geodezji i Kartografii. Tema
wych Targów w Brnie miała miejsce
tem sesji były „Aktualne zagadnienia
w tym mieście ciekawa impreza, a geodezji”. Na sesji wygłoszono nastę
pujące referaty:
mianowicie giełda nowości z dziedzi
Pierwszego dnia obrad:
ny geodezji.
— Osnowy geodezyjne — mgr inż.
Wojciech Krzemiński
Giełda połączona była z pokazem,
— Kierunki rozwoju informatyki w
który odbywał się w dniach od 13 do
geodezji — doc. dr Jerzy Gazdzick:,
15 września w Muzeum Ruchu Robot j mgr inż. Eugeniusz Pianko
— Mapy problemowe — dr inż. Jan
niczego. Celem giełdy była propagan
Ciesielski, dr inż. Krystyna Podlacha
da i rozpowszechnienie zastosowania
— Współczesne scalenie gruntów —
nowych instrumentów, nowych Przy : doc. dr inż. Andrzej Hopfer
— Informacja z MUGG
borów pomocniczych, materiałów, me
— Informacja z XHI Kongresu Mię
tod pracy, tak w pracach terenowych,
dzynarodowej Federacji Geodetów FIG
jak biurowych, w organizacji zarzą
Obrady w komisjach.
dzania i przetwarzania danych itp. Z
Komisja I — Geodezja wyższa:
nowości zwracał uwagę Laser TKG 202
Komunikat „Nowe optoelektroniczne
He Ne,
produkcji
czechosłowackiej dalmierze typu TELEMETR” — dr inż.
Krzysztof Holejko
TESLI, kserografy angielskiej firmy
Komunikat „Dalmierz hydrograficz
Rank XEROX, modele 660 i 720, cze ny” — dr inż. Krzysztof Holejko, mgr
inż. Andrzej Michalik
chosłowacki czytnik ESP 2o, czytnik
Referat „Dalmierze elektrooptyczWegierski Hunor 157, 158 oraz tak ne — charakterystyka istniejących
zwany suchy druk, przedstawiony systemów i tendencje rozwojowe” —
dr inż. Aleksander Płatek
Przez czechosłowacką firmę DILO.
Referat „Teodolity kodowe” — dr
i inż. Henryk Zenon Kowalski
St. J.T.

Referaty firmowe: Nowoczesne in
strumenty geodezyjne
Komisja II — Informatyka. Wygło
szono następujące referaty:
— Bank danych dotyczących zago
spodarowania miasta — mgr Danuta
Słońska
— Warunki organizacyjne i technicz
ne budowy systemu informacji o sieci
miejskiej — mgr ińż. Stanisław Kule
sza
— Zintegrowany system informacji
o przewodach przemysłowych — mgr
inż. Jan Śliwka

Komisja III — Mapy problemowe
— Komunikat „System map tema
tycznych miasta” — mgr inż. Stani
sław Kolanowski
— Komunikat „Atlas miasta” —
mgr inż. Wacław Kłopociński
— Komunikat
„Koncepcja
mapy
miasta st. Warszawy” — mgr inż. Mie
czysław Dziubiński
— Referat „Numeryczne opracowanie
map fotogrametrycznych w skalach
1 : 500 i 1 : 1000” — doc. dr habil.
Zbigniew Sitek, dr inż. Adam Linsenbarth
— Referat ,,Malonakladowa repro
dukcja map” — mgr inż. Lech Brokman

Komisja IV — Scalenia gruntów —
wygłoszono następujące komunikaty:
— Problemy rolniczej przydatności
„Dni Geodezji" w Wyższej Szkole Rolniczej
gruntowego ekwiwalentu scaleniowe
go — mgr inż. Zdzisław Bartoszewski
we Wrocławiu
— Uwagi o szacowaniu użytków
W okresie od 27 września do 2 paź
osób zwiedzających wystawę i uczest
rolnych dla celów scalenia — dr inż.
dziernika 1971 roku zorganizowano w niczących w sesji.
Henryk Dunaj
Katedrze Geodezji Wyższej Szkoły
Szczególnie dużo pochlebnych uwag .
— Ocena wyników gospodarczych
Rolniczej we Wrocławiu „Dni Geode budziło udostępnienie nowoczesnego i
zji”.
sprzętu fotogrametrycznego i geode scaleń gruntów — dr inż. Stanisław
Trautsolt
Program „Dni” obejmował: wystawę zyjnego, pokaz opracowanych w Ka
tedrze Geodezji WSR urządzeń proto
— Aktualna problematyka planowa
aparatury geodezyjnej i dorobku nau
nia przestrzennego i terenów budow
kowo-dydaktycznego
katedry
oraz typowych, stosowanych w geodezji in
żynieryjnej oraz wystawa prac studen
lanych w scalaniu gruntów — mgr
dwudniową sesję naukową.
ckich.
inż. B. Żukowski
Zorganizowanym „Dniom” towarzy
Zwiedzający podkreślali także swe
szyło duże zainteresowanie inteligencji uznanie dla wykonanej przez pracow
— Automatyzacja obliczeń w pro
ιθchnicznej i młodzieży Wrocławia, ników Katedry oprawy plastycznej
jektowaniu scaleniowym — mgr inż.
Wrażające się liczbą prawie tysiąca
Jan Kobylański
ekspozycji.
KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny mgr inż. St. J. TYMOWSKI
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Racjonalna
praca

za pomocq
nowoczesnych
przyrzqdów
pomiarowych

System
z programem
Zapewniajqcym
Calkowitq sprawność
i pelnq wydajność

z Jeny:

Bordzo duża dokładność,
jednostkowa zasada budowy,
współosiowe ustawienie ruchu drobnego

automatyczny wskaźnik wysokości,

prosty obraz w lunecie,
kombinowana dźwignia zaciskowa,

Carl Zeiss JENA
Niemiecka Republika
Demokratyczna

Zmiejszone gabaryty,
zwarta budowa,
wymienne wyposażenie i inne nowe
usprawnienia.
Działanie bez zastrzeżeń,

korzystna cena,
prace bez dozoru technicznego
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