TREŚĆ

1

SZYMAŃSKI Μ.: Dotychczasowe osiągnięcia i^H
K rozwoju
GOŁASKI J.: Początki nauczania geodezji
rh w Poznaniu. Rozmowa z profesorem Zdzisławem Mannem
ZGIERSKI J.: Zasady i kryteria oceny wyników wspoS^^odnictwa pracy w dziedzi
nie urządzeń rolnych................................................................ .......................................................................
TRAUTSOLT St.: Zadania Stowarzyszenia Geodetów Polskich na odcinku prac scale
niowych ....................................................................................................................................... ·.....
HOPFER A.: Seminarium na temat: „Kryteria oceny projektów scaleniowych”
GRZECHNIK B.: Przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe
oraz podział nieruchomości w miastach i osiedlach (Artykuł dyskusyjny) .
TYMOWSKI St. J.: Czasopiśmiennictwo geodezyjne w Polsce .
................................
SZYMOŃSKI J.: Rozwój produkcji geodezyjnych narzędzi pomiarowych w ZSRR .
ŁAPIŃSKI L.: Zależność błędu szacowania odczytu od prostego lub odwróconego obra
zu lunety...............................................................................................................................................................
KNAP A.: Analiza dokładności Pomiarowgeodezyjnych przy montażu budynków miesz
kalnych z elementów wielkopłytowych systemu OWT-67................................................
BELUCH J.: Wyniki analizy dokładności regularnych sieci realizacyjnych o elementach
liniowych mierzonych dalmierzami elektromagnetycznymi . ........................................
KOBIELA J., ŻAK Μ.: Mimośrodowe tyczenie powłoki chłodni hiperboloidalnej .
JÓŹWIK Μ.: Geodezyjne metody zadawania kierunków otworom mrożeniowym i oce
na ich dokładności.......................................................................................................................................
KRZEMIŃSKI W.: W 15 rocznicę śmierci profesora Stanisława Kluzniaka . . . .
SAWICKI K.: Człowiek o sercu niespokojnym.......................................................................................
BYCHAWSKI T.: Posiedzenie Komitetu Permanentnego FIG i Międzynarodowa Konfe
rencja Inżynierów Geodetów, Tel Aviv, 29 maja — 2 czerwca 1972
Z ŻYCIA ORGANIZACJI I Z TERENU...................................

WSrOd

2
4

5
7

8
11
13
18

19
22
27
30
32
33

34
36
42

książek i wydawnictw............................................

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAMETRYCZNEGO...........................
LINSENBARTH A.: Rezolucje poszczególnych komisji uchwalone na XH Międzynarodo
wym Kongresie Fotogrametrycznym w Ottawie........................................................................
BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
BOHONOS B.: Współczesne kierunki badań naukowych i zastosowań w dziedzinie fotogrametrii na podstawie sympozjum „33 Tygodnie Fotogrametryczne 1971” w Karlsruhe, NRF
INHALT

45

47

SOMMAIRE

SZYMANSKI Μ.: Die bisherigen Errungenschaften und Per
spektiven der künftigen Entwicklung..............................................
GOŁASKI J.: Anfänge der Geodasielehre an den Hochschulen
in Poznań. Gespräch mit Professor Zdzisław Mann .
ZGIERSKI J.: Grundsätze und Kriterien der Bewertung der
Ergebnisse des Arbeitswettbewerbes auf dem Gebiet
landwirtschaftlicher Anlagen.........................................................................
TRAUTSOLT St.: Aufgaben des Vereins Polnischer Geodäten
auf dem Gebiet der Flurbereinigung..............................................
HOPFER A.: Seminar „Kriterien der Bewertung von Flur
bereinigungsprojekten”
...........................................................................................
GRZECHNIK B.: Geländevorbereitung für den Bau von Ein
familien- und BauernhaUsern sowie die Teilung von Im
mobilien in Städten und Siedlungen (Diskussionsartikel)
TYMOWSKI St. J.: Das Zeitschriftenwesen für Geodäsie in
Polen..................................................................................................................................................
SZYMOŃSKI J.: Produktionsentwicklung von geodätischen
Messgeräten in der UdSSR..................................................................................
ŁAPIŃSKI L.: Abhängigkeit des Bewertungsfehlers der Able
sung
des
aufrechten
oder
umgekehrten
Bild
des
Fernrohrs
...............................................................................................................................
KNAP A.: Genauigkeitsanalyse geodätischer Messungen bei
der Montage der Wohnhäuser aus Grossplattenelementen
der Type OWT-67
....................................................................................................
BELUCH J.: Ergebnisse der Genauigkeitsanalyse von regulä
ren Realisierungsnetzen mit Linearelementen, die mit
elektromagnetischen Fernmessgeräten gemessen sind
KOBIELA J., ZAK Μ.: Exzentrische Absteckung der Hülle
eines ItyperboloidaIen Kühlhauses
.......................................................
JÔZWIK Μ.: Geodätische Methoden der Bestimmung von
Richtungen der Gefrierdffnungen und die Bewertung
ihrer Genauigkeit.............................................................................................................
KRZEMIŃSKI W.: Zum 15. Jahrestag des Todes von Profes
sor Stanisław Kluźniak...........................................................................................
SAWICKI K.: Ein Mensch mit unruhigem Herz.....................................
BYCHAWSKI T.: Sitzung des Ständigen FIG-Komitees und
die Internationale Konferenz von Ingenieuren-Geodaten,
Tel-Aviv, vom 29. Mai bis zum 2. Juni 1972 .
.
AUS DEM ORGANISATIONSLEBEN UND VOM LANDE
bLcher und Veröffentlichungen
BULLETIN DER POLNISCHE GESELLSCHAFT FÜR PHOTO
GRAMMETRIE
......................................................................................................................
LINSENBARTH A.: Beschlüsse einzelner Kommissionen ge
fasst am 12. Internationalen Kongress für Photogram
metrie in Ottawa.............................................................................................................
BULLETIN DES INSTITUTES FÜR GEODÄSIE UND KARTO
GRAPHIE
................................................................

1

2
4
5
7

8

11
13

18
19

22
27

30
32
33

SZYMAŃSKI Μ.: Réalisation présentes et les perspective de
développement......................................................................................................................
GOŁASKI J.: Les débuts d’enseignement de géodésie aux
écoles universitaires de Poznań; Interview avec le pro
fesseur Zdzisław Mann
...........................................................................................
ZGIERSKI J.: Principes et critères d’estimation des résultats
de compétition dans les domaines d’amenagement rural
TRAUTSOLT St.: Les problèmes de l’Association des Géo
mètres Polonais liés avec le remembrement
.
.
.
.
HOPFER A.: Séminaire au sujet, Critères des projets de re
membrement
......................................................................................................................
GRZECHNIK S.: Préparation des terrains pour la construc
tion des maisons pour une seule famille et le partage
des immeubles en villes et villages (Article discussif) .
TYMOWSKI St. J.: Périodiques géodésiques en Pologne
SZYMOŃSKI J.: Développement de production des instru
ments géodésique en USRR..................................................................................
ŁAPIŃSKI L.: Relation entre l’erreur de l’estimation de lec
ture et l’image droite ou renversée.......................................................
KNAP A.: Analyse de la précision des mesurages géodésique
pendant le montage des maisons d’elements de grands
panneaux du système OWT-67
................................................................
BELUCH J.: Résultats d'analyse de la précision des réseaux
de réalisation aux
éléments
mesurés par
télemétre
électromagnétique.............................................................................................................
KOBIELA J.. 2AK Μ.: Jalonnement excentrique de l’enve
loppe d’un frigorifique Iiyperboloidal.......................................................
JÔŻWIK Μ.: Méthodes géodésiques de direction des ouver
tures frigorifiantes et le problème de précision
KRZEMIŃSKI W.: 15 ans après la mort du prof. Stanisław
Kluźniak....................................................... *............................................................................
SAWICKI κ.: L’homme au coeur troublé..............................................
BYCHAWSKI T. — Session du Commite Permanent de la FIG
et la Conférence Internationale des Ingenieurs Géomè
tres, Tel Aviv — 29 mai — 2 juin 1972 ......
I.A VlE D’ORGANISATION ET NOUVELLES DU PAYS

34
36
42

.

.

1
2
4

5

13
18
19

22

27
30
32
33
34

36
42

LES LIVRES ET PUBLICATIONS
BULLETIN de L’ASSOCIATION de PHOTOGRAMMETRIE
POLONAIS

Linsenbarth a.:
45
47

Résolutions des commissions
________ particulièrs
r_______________
prises eu cours du XlI-me Congrès International de Pho
togrammetrie a Ottava.................................................................................
.

45

L’INSTITUTE DE GEODESIE ET CARTO
...............................................................................................................................

47

BULLETIN DE
GRAPHIE

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny:

mgr inż. St. J. TYMOWSKI, z-ca redaktora naczelnego: mgr inż. Br. LIPIŃSKI,

sekretarz red. H. DĄBROWSKA

Redaktorzy działowi: doc. dr hab. Wojciech JANUSZ, mgr inż. Jan KASOWICZ, mgr inż. JERZY SZYMOŃSKI, doc. dr inż.StanisIawTRAUTSOLT
WYDAWNICTWA
CZASOPISM
TECHNICZNYCH NOT
Warszawo,
Czacklogo 3’5

STALI WSPÓŁPRACOWNICY
dr inż. A. Linsenbarth, mgr inż. L. Brokman, mgr inż. St. Kolanowski

RADA PROGRAMOWA
Doc. dr inŁ St. Pachuta (przewodniczący), doc. dr hab. inż. Z. Adamczewski, mgr inż. Μ. Chudzynski, mgr in‰T. FederowskiJni. H. Fritz, mgr inż. Jc^
Kosowicz, mgr inż. St. Kluska (z-ca przewodniczącego), mgr inż. J. Kłopotowski, mgr inż. H. Koliupayio, doc. St. Kryński, drinż. A. Linsenbart^
mgr inż. S. Moląg, mgr inż. j. Pawłowski, prof. J. Ponikowsk., K. Półrolczyk, dr inż. K. F. Sawicki (sekretarz), mgr inż. Μ. Szymański, H. ¿Wierzbiński
mgr inż. St. J. Tymowski

REDAKCJA: Warszawa, Czackiego 3/5, żel. 27-25-42

____________ Zakład Kolportażu WCT NOT Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel. 26-80-U, 2Í-80-I7
Zakł. Graf. „Tamka” Zakł. nr 1, W-wa, Zam. 2288/72. Nak∣ad 4100 egzemplarzy. Obj. 6 ark. druk. Papier druk, sat.' k∣asa IV, 70 gram. 61×fU. R-Ill.

INDEKS 3774

PRZEGLĄD GEODEZYJNY
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Nr 1

UKD 05:528(438)
TYMOWSKI St. J.: Piśmiennictwo geodezyjne w Polsce. Prz. Geod. 1973,
nr 1, s. 11.
W końcu 1972 roku ukazywało się w Polsce 19 czasopism z dziedziny geodezji
i kartografii, w tym: 2 miesięczniki, 2 dwumiesięczniki, 3 kwartalniki, 2 czaso
pisma ukazujące się raz na pół roku, 1 rocznik i 9 czasopism ukazujących się
sporadycznie. Największy jednorazowy nakład wynosił 4000 egzemplarzy mie
sięcznie, najmniejszy — 200 egzemplarzy wydawanych sporadycznie. Spośród
19 czasopism 10 ma charakter wyłącznie naukowy.

UKD 528.5:681.2(47)
SZYMONSKI J.: Rozwój produkcji geodezyjnych narzędzi pomiarowych
w ZSRR. Prz. Geod. 1973, nr 1, s. 13
Omówiono geodezyjne narzędzia pomiarowe produkowane w ZSRR. Podano dane
techniczne dotyczące teodolitów i niwelatorów produkcji radzieckiej, w szczegól
ności średnie błędy pojedynczego pomiaru lub niwelacji podwójnej, powiększe
nie lunety, przewaga Iibeli, średnice kręgów i ciężar instrumentu.

UKD 528.11

ŁAPIŃSKI L. — Zależność błędu szacowania odczytu od prostego lub
odwróconego obrazu lunety. Prz. Geod. 1973, nr 1, s. 18.
Na 540 obserwacji błąd szacowania liczony w dziesiątych częściach interwału
o wielkości:
0,15 występuje 3 razy, co stanowi 0,6%
0,10 występuje 70 razy, co stanowi 13,0%
0,05 występuje 180 razy, co stanowi 33,3%
0,00 występuje 287 razy, co stanowi 53,1%

UDK 69.057.1(528.489.088.3
KNAP A.: Analiza dokładności pomiarów geodezyjnych przy montażu
budynków' mieszkalnych z elementów wielkopłytowych systemu
OWT-67. Prz. Geod. 1973, nr 1, s. 19.
Pomiary geodezyjne przy montażu budynków mieszkalnych z elementów wiel
kopłytowych polegają na wyznaczeniu osi roboczych do montażu oraz na geo
dezyjnej inwentaryzacji zmontowanych prefabrykatów. Podane są wzory na
średnie błędy położenia punktu osi montażowej oraz średni błąd wykonania
montażu.

UKD 528.489.021.6/.7.088.3
BELUCH J.: Wyniki analizy dokładności regularnych sieci realizacyj
nych o elementach liniowych mierzonych dalmierzami elektromagnetycz
nymi. Prz. Geod. nr 1, s. 22.
Analiza dokładności sieci realizacyjnych o elementach liniowych mierzonych
dalmierzami elektromagnetycznynłi wykazała, że stosunek długości boków figur
elementarnych nie ma istotnego wpływu na dokładności tychże sieci.

UKD 528.489:725.355:513.56/.58
KOBIELA J„ ŻAK Μ.: Mimośrodowe tyczenie powłoki chłodni hiperboloidalnej. Prz. Geod. 1973, nr 1, s. 27.
Przedstawiono mimośrodową metodę tyczenia powłoki chłodni Mperboloidalnej
zastosowaną po raz pierwszy przy budowie chłodni kominowej w Hagenwerder
(NRD). Przy wielkości mimośrodu 11,20 m maksymalny błąd wyznaczenia punktu
powłoki wyniósł 17 mm, a więc był wyższy od błędu dopuszczalnego, który
określono na 20 mm.

UKD 624.131.34:528.034.088.3
JÓŹWIK Μ.: Geodezyjne metody zadawania kierunków otworom mrożeniowym i ocena ich dokładności. Prz. Geod. 1973, nr 1, s. 30.
Przedstawiono geodezyjne metody zadawania kierunków przy wierceniach otwo
rów mrożeniowych. Przy użyciu teodolitu THEO 120 do wstawiania rur prowadnikowych uzyskano dokładność 1'. Przedstawiono również inną metodę opartą
o użycie obciążników.

y«K 05:528(438)
Tlimobckii c. h.: Γe03e3MHecκMe ∏ep∏oA∏κM β ∏oj∏>ι∏e. Prz. ɑeod.
1973, Ns 1, erp. 11.
B 1972 rosy SbiJio b JIojibiHe 19 nepnoannecKHx ∏3aaH∏ii M3 06nacτn re0ae3nn,
κapτorpaφnπ, b tom exceMecaHHO ∏3aaBanncb 2 πepπoaMκn, τoxce a≡a BbixoHMJiM no 6 pa3 b γόη, τρΜ M3aaBanncb no 4 pβ3a B roa, a Ba — no 2 pa3a B ΓΟΗ,
OHMH M3H3B3Jiaca e5κerO∏Hθ, OCTajIbHbix 9 πθHBjιajιπcb IieperyjIHpHO, no Mepe
HaHoSHOCTM. CaMbiii So-TbLuoii ea∏H0BpeMeHHbiii τπpaxc ∏ocτMrajι 4000 3K3eM∏naPOB B MecaiI, CaMbiii Manbiii — 200 3K3e.M∏napθB ∏3HaBaeMbix Heperyjiapno. CpeHM
19 πep∏0HMK0B 10 MMeeτ ncκnκ>HMτenbHo HayHHbiii xapaκτep.

y∕ξK 528.5:681.2(47)
IIIliMOHCKK E.: Pa3Bnτne πpo∏3Bθ∏cτBa reofle3n∙ιecκιιx ∏3MepnτeJibHbix πριιδοροΒ β CCCP. Prz. Geod. 1973, Ns 1, cτp. 13.
OnncaHbi reo∏e3MHecκne M3Mepnτe∏bHbie HpnSopbi ∏3ΓoτθBjιaeMbie β CCCP. AaHbi τexH∏Hecκne πapaMeτpbi τεοΗΟ.τητοΒ η HMBennpoB cpBeτcκoro πp0M3B0HcτBa,
β OcoSeHHOCTM CpeaHiie KBaapaTnnecKMe oium6km ea∏HMHHθro ∏3MepeH∏a μπμ
HBOMHOii HMBenMpoBKM, yBe∏MHeH∏e 3pnτenbH0ii τpy6bi, tohhoctb ypoBH∏, a∏aMeτpbi HmmSob μ Bec MHCτpyMeHT0B.

yflK 528.11

⅜

JIAIIliHCKM JI.: 3aBHcnMocτB
HJiH HenpsMoro M3oδpaκeH∏H

Xs 1, cτp. 18.

143 540 Ha6nioHeHMM
BenMHMHOii :
0,15 nθBτopaeτca 3
0,10 πoBτopaeτca 70
0,05 πθBτopaeτca 180
0,00 πθBτopaeτca 287

.
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pa3a,
pa3,
pa3,
pa3,

β

ητο

ητο
ητο
ητο

oiπh6kh β opeιικe oτcπeτa
β 3pHτeJibH0H τpy6e. Prz.

οτ ∏phmoγo

Geod. 1973,

oιιeHκe BbipaxceHHaa β ∏ecaτbix ∏onax MHTepBana

paBH∏eτca 0,6%
paBHaeτca 13,0’/·
paBHaeτca 33,3%
paBHaeτca 53,1%.

yflK 69.057.1:528.489.088.3

KHΑΠ A.: AHaJiH3

tohhoctm re03e31iHecκπx H3Mepe∏HH πρπ M0Hτaκe
KHJIbIX CTpoeHHH Η3 Kpy∏Hθ6jIOHHbIX SJieMeHTOB CHCTeMbI OWT-67. Prz.

Geod. 1973, Ns 1, cτp. 19.

ζ

Γeo∏e3MHecκMe ∏3MepeHMa πρπ Monτaxce xtnnbix CTpoeHMii M3 KpynHoSnoHHbix
SneMeHTOB cocτoaτ β pa36nBκe pa6oππx oceii ana MOHTaxca M Ha reo∏e3MHecκoιi
MHBeHτapM3aiIMM CMOHTMpOBaHHbIX 3aΓOTOBOK. AaiIbI φθpMy∏bI ana BbIHMcneHMa
CpeaHeii KBaapaTMHecKOii omnSκπ nonoxeeiiMa tohkm Ha ocn MOHTaxea η cpe∏Heii KBaapaTMHecKOM ohim6km McnonHeHna MθHτaxea.

yflK 528.489.021.6/.7.O88.3
BEJIIOX H.: Pe3yjibτaτbi ana.ιn3a

tohhoctm peryjiapHbix pea.ιn3annoHHbIX ceτθκ C JlHHeHHbIMH SJieMeHTaMM II3MCpCHHblMlI SJieKTpOMariIHTHM-

Prz. Geod. 1973, Ns 1, cτp. 22.
AnanM3 tohhoctm peanii3aunoHHhix ceτoκ c .TMHeiiHbiMM OneMeHTaMM M3MepeιιHbiMM πρπ ποΜοιηη 3neκτpoMarH∏THbix HanbHOMepoB π0κa3an, ητο OTHOineHne
HnMH CTopOH BneMeHTapHbix φπryp He oκa3biBaeτ CyiiiecTBeHHoro βπμηημη Ha
TOHiiOCTb 3ΤΜΧ ceτoκ.

yflK 528.489:725.355:573.56/.58
KOBEJIH K., XCAK Μ.: 3κcpβHτpaHHaa pa3δ∏Bκa o6ojiohkh rnπep6oJIOMAaJibHoro xojιoAMJibHiικa.

Prz. Geod. 1973, Ns 1, cτp. 27.
IIpejiCTaBneu 3κcιιeHτpeHHbiii Meτo∏
xoπoan∏bHMκa np∏MeHeHbiM BnepBbie
(ΓΛΡ). ∏pn BenMHMHe 3κcτeHτncnτeτa
HMH τοΗκη Ha 060π0Hκe paBH∏nacb 17
KOTopyio Onpeaennnn Ha 20 μμ.

pa36∏Bκn οΒο.ίοηκμ ΓM∏ep6onoMaa∏bHθro
πρπ πocτpoιικe rpaa∏PH∏ β XareHBepφep
14,20 μ MaKCMManbiiaa oniMSκa Onpeaenemm M Sbina MCHbme Hθ∏ycτ∏Mθii 0mπ6κM,

y«K 624.131.34:528.034.088.3
K)3LB14K Μ.: Γe03e3HHecκιιe MeτoAbi 3aaaBaHHH HanpaBjieHMM Mopo3MJibiibiM CKBaKMH μ oneιικa MX Tohhocth. Prz. Geod. 1973, Ns 1, cτp. 30.
OnncaHbi reoae3∏Hecκne Meτoabi 3aaaβaH∏a HanpaBneHMii πρη Sypennn Mopo3MBbHbix CKBaxcnH. y∏oτpenaa τeoaonnτ THEO 120 ana BcτaBκn Beaymnx τpy6
nonyneno τo∏Hθcτb 1'. ΠpeacτaBneH τoxte apyroii Meτoa pa6oτbi npiiMenaiouiMii
oτH≡τπτeπeif.
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Przywilejem i jednocześnie przyjemnym zwyczajem pierw
szych dni każdego rozpoczynającego się roku jest wzajemne
składanie sobie życzeń wszelkiej pomyślności, osiągnięć,
sukcesów, kreślenie programów zawodowych i osobistych,
słowem — wyrażanie słów optymizmu i nadziei.
Czyniąc zatem zadość temu zwyczajowi, wszystkim człon
kom naszego Stowarzyszenia, aktywowi kół, oddziałów, ko
misji i sekcji, Zarządowi Głównemu i pracownikom Biura
Zarządu Głównego, a także członkom komisji rewizyjnych
i sądów koleżeńskich oraz Redakcji Przeglądu Geodezyjne
go — w imieniu Prezydium ZG SGP i w imieniu swoim
własnym — składam serdeczne życzenia noworoczne.
Zwykle jednak w tych właśnie dniach nowe nadzieje
przeplatają się z refleksjami odnoszącymi się do okresu
minionego, oceny działalności, bilansu zysków i strat.
Korzystając przeto z okazji zbliżającego się Nowego Ro
ku oraz z gościnnych łamów naszego zawodowego czaso
pisma, obok owych tradycyjnych życzeń, pragnę wszystkim
członkom naszego Stowarzyszenie przekazać również garść
informacji dotyczących pracy Zarządu Głównego i jego Pre
zydium w roku 1972 (w nowej kadencji) — koncentrując
się z konieczności na sprawach najistotniejszych, jak rów
nież przedstawić kierunki naszego działania w roku 1973.
Na wstępie zaraz uważam za niezbędne podkreślić, że
programową podstawą wszelkich naszych poczynań jest jak
najdalej idące włączenie się do realizacji zadań wynikają
cych dla nas z uchwał VI Zjazdu Partii i VI Kongresu
Techników Polskich. Ta tematyka dominowała przecież na
Zjezdzie Delegatów w Łodzi; jej wyrazem jest obowiązu
jąca nas wszystkich uchwała Zjazdu. Dla realizacji tych
postanowień podjęto różnego rodzaju działania, opierając
się zarówno na dotychczasowym dorobku i doświadczeniach
z naszej pracy, jak również podejmując liczne, nowe ini
cjatywy.
Tuż po Zjeździe, tekst uchwały przesłany został do kie
rownictw resortów, w których pracują liczniejsze grupy
geodetów, a przede wszystkim do ministra Jerzego Kusia
ka i prezesa GUGiK Borysa Szmielewa. W ślad za
tym, dla bardziej szczegółowego naświetlenia uchwał i jed
nocześnie omówienia metod i zakresu współpracy, Prezy
dium ZG złożyło szereg wizyt w kierownictwach niektó
rych resortów.
Bardzo istotna była niewątpliwie wizyta Prezydium u mi
nistra Jerzego Kusiaka, który od momentu przejęcia
pieczy nad państwową służbą geodezyjną i kartograficzną
poświęca także dużo uwagi działalności Stowarzyszenia.
Podczas wizyty, w której brał udział prezes GUGiK Borys
Szmielew, omówiono szereg problemów szczególnie waż
kich dla pracy Stowarzyszenia, a przede wszystkim roli geo
dezji i kartografii w gospodarce narodowej, potrzeby wy
dania adekwatnych do tej roli przepisów, jednolitości orga
nizacji służby administracyjnej i wykonawstwa, systemu
płac, zbiorowego układu pracy, doskonalenia kadr i oczy
wiście zadań i metod działalności na tym tle Stowarzysze
nia. Podkreślić należy pozytywny stosunek ministra, jak

i prezesa do naszych postulatów, co daje duże nadzieje na
ich realizację.
Pozytywnie należy także ocenić wizyty Prezyaium u wi
ceministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego — Walentego
Bartoszewicza oraz u wiceministra Komunikacji —
Kazimierza Jacukowicza. Otwierają one nowe per
spektywy szerokiej współpracy Stowarzyszenia z tymi re
sortami. Przewiduje się także podpisanie odpowiednich
umów w tym zakresie.
Obok tych spotkań „na szczycie”, Prezydium przyjęło
nową formę kontaktów z podstawowymi ogniwami organi
zacyjnymi Stowarzyszenia — kołami zakładowymi, a także
zarządami oddziałów. Prezydium ZG bądź jego członko
wie odbywają odpowiednio zaprogramowane posiedzenia
wspólnie z danym Zarządem Oddziału, następnie z wybra
nym kołem zakładowym oraz kierownictwem zakładu pra
cy, na terenie którego to koło pracuje. Spotkania takie
miały miejsce w Lublinie, Warszawde i Opolu. Wkrótce
dojdzie do spotkań w Rzeszowie i Krakowie.
Kontakty z tego typu okazały się na tyle pożyteczne, że
uznaliśmy za celowe zorganizowanie w początkach roku 1973
spotkania wszystkich przewodniczących kół zakładowych
i terenowych SGP dla wzajemnej wymiany doświadczeń w
pracy kół, kierunków tej pracy, a w szczególności realizacji
uchwały nr 154 Rady Ministrów.
Zmieniła się także forma współpracy z sekcjami i komi
sjami głównymi. Przewodniczący sekcji i komisji są częsty
mi gośćmi na posiedzeniach Prezydium, na których wspól
nie omawia się istotne problemy pracy sekcji i komisji.
Uznano także za niezbędne szersze niż dotychczas refero
wanie problemów tych jednostek Stowarzyszenia, na po
siedzeniach Zarządu Głównego, bezpośrednio przez ich prze
wodniczących.
β,
Podstawową jednak działalnością naszą w minionym okre
sie było oddziaływanie na rozwój geodezji i kartografii w
ogóle. Organizowane przez nas konferencje naukowo-tech
niczne, sympozja, narady czy wystawy wysoko oceniane by
ły przez władze administracyjne. I na tym odcinku próbu
jemy wprowadzać nowe formy, czego przykładem była
XLII KNT w Chorzowie. Zamiast referatów, jej uczestnicy,
a nawet, szersze jeszcze grono fachowców otrzymało odpo
wiednie tezy. Konferencja była forum ich dyskusji. Zasad
niczym dorobkiem będą materiały pokonferencyjne.
Na rok następny przewidujemy również szereg tego typu
imprez, o tematyce odpowiadającej w pełni społecznemu
zapotrzebowaniu.
Jako swego rodzaju novum traktować także należy po
woływanie komisji Zarządu Głównego SGP poza Warsza
wą. Pierwszą jest tutaj Komisja Morska z siedzibą w Gdań
sku, skupiająca ponadto kolegów z Koszalina i Szczecina.
Jako drugą mamy zamiar powołać w Lublinie Komisję Mło
dzieżową, skąd również wniosek w tej sprawie pochodzi.
Czas pokaże nam czy tego rodzaju działanie, odbiegające od
utartych form naszej działalności, zda egzamin.
Początek roku 1973 zbieg'a się z 500-leciem urodzin na
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szego wielkiego rodaka Mikołaja Kopernika. Z tej okazji
mamy zamiar zorganizować uroczysty Wieczór Koperni
kowski.
Działalność merytoryczna Stowarzyszenia, z uwagi na roz
szerzający się wachlarz problemów kosztuje nas coraz wię
cej. Składki członkowskie oraz składki członków zbioro
wych zaczynają już nie wystarczać. Zbyt mała dyspozy
cyjność funduszami przez koła utrudnia ich pracę i inicja
tywę.
Celem niedopuszczenia do zahamowania pracy meryto
rycznej z tych przyczyn, podjęliśmy starania o urucho
mienie w Stowarzyszeniu, wzorem innych członków naszej
NOT-owskiej federacji, działalności gospodarczej (zespoły
rzeczoznawców) na odcinku opracowywania opinii w spra
wach fachowych, wykonywania ekspertyz, przygotowywa
nia projektów niektórych instrukcji itp. W nowym roku
startujemy z tą sprawą, licząc nie tylko na pewne dochody,
ale i na możliwość szerszego włączania się w rozwiązywa
nie wielu konkretnych problemów zawodowych.
Warto także — sumując nasz dorobek — wspomnieć kilka
słów o współpracy zagranicznej. Rok 1972 przyniósł nam
sukcesy w postaci przejęcia przez nas kierownictwa VI Ko
misji Międzynarodowej Federacji Geodetów, a także VI Ko
misji Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego.
Pożyteczny i efektywny był udział naszej delegacji w Kon
gresie MTF w Ottawie oraz w szeregu innych międzynaro
dowych konferencjach i naradach. Widzimy — zresztą nie
tylko my — potrzebę dalszego rozwoju naszej działalności
w tym zakresie. W tym celu przekazaliśmy do Naczelnej
Organizacji Technicznej nasze propozycje co do pogłębie
nia współpracy z Francją, a w listopadzie 1972 r. przepro
wadziliśmy rozmowy w tym zakresie z Jugosławią, z ini
cjatywy kolegów jugosłowiańskich. Chcielibyśmy także spot
kać się w niedługim czasie z geodetami z NRD.
Praca nasza na tym odcinku w roku 1973 koncentrować
się będzie na organizacji spotkania przewodniczących sto
warzyszeń geodezyjnych krajów socjalistycznych i narady
Grupy D VI Komisji FIG oraz na przygotowaniu w latach
następnych takich imprez, jak sympozjum VI Komisji MTF,
50-lecie Przeglądu Geodezyjnego i posiedzenie w Polsce
VII Komisji FIG.
Są jednak sprawy, których właściwe rozwiązanie sprawia
nam wiele trudności i to od dość długiego już czasu. Do
takich zaliczyć należy przede wszystkim problem szkolenia,
współpracy ze Związkami Zawodowymi i działalności Ko
misji Młodzieżowej.
Mamy nadzieję, że czynione obecnie próby podjęcia szko
lenia na -wysuwane przez naszą praktykę zawodową tematy
(uzgodnione i finansowane przez resorty) powiodą się w
roku 1973. Wiele obiecujemy sobie także po wynikach Kon
gresu Związków Zawodowych, licząc na zacieśnienie i skon
kretyzowanie naszej współpracy, a szczególnie na odcinku
prac nad projektem zbiorowego układu pracy w geodezji.
Komisja Młodzieżowa, kilkakrotnie już powoływana w
naszym Stowarzyszeniu, z reguły po chwilach wzlotu prze
chodziła w okresy zupełnej ciszy. Chcialoby się jednak, a w
naszych szeregach jest wielu młodych kolegów, aby komisja
ta podjęła działalność w istotnych dla młodzieży sprawach.
Taka jest przecież uchwała Zjazdu Delegatów.
Na zakończenie pragnę podkreślić jeszcze jedno zagadnie
nie, istotne i ważne dla pracy Stowarzyszenia, a mianowi
cie klimat i podejście do naszej działalności w Głównym
■ Urzędzie Geodezji i Kartografii, stanowiącym przecież cen
tralny organ służby geodezyjnej i kartograficznej i repre
zentującym cały nasz zawód.
Nasza praca społeczna, jej dorobek i efektywność.utoro
wały nam drogę do coraz lepszej współpracy, rzeczowego
podejścia do naszych postulatów i pomocy w realizacji sze
regu przedsięwzięć. Wyrazem tego jest włączanie przedsta
wicieli Stowarzyszenia do zespołów dających koncepcje roz
wiązań istotnych spraw naszego zawodu. Wyrazem tego była
również specjalna narada koordynacyjna w GUGiK, z na
szym udziałem, dotycząca sposobu realizacji uchwał
XXIV Zjazdu Delegatów w Łodzi. Wyrazem tego jest liczne
obecnie włączanie się odpowiedzialnych pracowników
GUGiK do prac komisji, sekcji czy komitetów organizacyj
nych konferencji i narad.
Równie dobrze przebiega nasza współpraca z Minister
stwem Rolnictwa, w którym działalność Stowarzyszenia
znajduje pełne zrozumienie i pomoc.
Przedstawiając u progu Nowego Roku, z konieczności w
znacznym skrócie, dorobek i zamierzenia naszego działa
nia, wydaje mi się, że można je zakończyć optymistycznym
akcentem — miniony rok był dobrym rokiem dla Stowa
rzyszenia i nadzieją, że Nowy Rok będzie jeszcze lepszy.
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Początki nauczania geodezji
na wyższych uczelniach w Poznaniu

Rozmowa z profesorem Zdzisławem Mannem

W latach ubiegłych w środowisku naukowym Poznania
obchodzono 50-lecie istnienia Uniwersytetu Poznańskiego
oraz tych wyższych uczelni, które powstały już po drugiej
wojnie światowej przez usamodzielnienie się niektórych
wydziałów tegoż Uniwersytetu. Już bowiem w roku 1919
powołano staraniem miejscowego społeczeństwa, a zwłasz
cza prof, dr Heliodora Święcickiego, Wszechnicę Pia
stowską, przekształconą następnie w Uniwersytet Poznański.
Mija także 50 Iat od powstania pierwszych zakładów nau
kowo-dydaktycznych na Uniwersytecie Poznańskim. Do za
kładów tych należała także Katedra Miernictwa Wydziału
Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, której kon
tynuacją była od niedawna Katedra Geodezji Wyższej
Szkoły Rolniczej w Poznaniu, wcielona następnie do Insty
tutu Budownictwa Wodno-Melioracyjnego. Powstanie tej
Katedry wiąźe się ściśle z osobą profesora Zdzisława Mann a, jej organizatora i pierwszego wykładowcy geodezji na
Uniwersytecie Poznańskim. W celu zebrania wiadomości
o początkach nauczania geodezji odwiedziłem prof. Zdzisła
wa Manna w Puszczykówku pod Poznaniem z prośbą
o chwilę wspomnień.
Panie Profesorze, w Dziejach akademickich studiów rol
niczych i leśnych w Wielkopolsce 1919—1969, wydanych
w Poznaniu w 1970 roku, stwierdza się, że Katedra Mier
nictwa na Uniwersytecie Poznańskim została utworzona
w latach 1923—1924. Czy mogę prosić Pana Profesora
o bardziej szczegółowe wiadomości na ten temat?
Wiadomość ta jest nieścisła — Katedra Miernictwa istnia
ła formalnie co najmniej od roku 1922. W moim prywatnym
zbiorze zachowało się wiele dokumentów z tego okresu.
Oto pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego 2 Iipca 1922 roku, powierzające mi obowiązki
nauczycielskie w Katedrze Miernictwa i Melioracji Leśnej
w roku akademickim 1922/23. Byłem wówczas na stanowi
sku zastępcy profesora Wydziału Rolniczo-Leśnego i człon
kiem rady tegoż Wydziału. Nie pamiętam dokładnej daty
powołania Katedry, przypominam sobie jednak okoliczności,
które towarzyszyły jej powstaniu.
Już jesienią 1919 roku zwrócił się do mnie osobiście prof.
Józef Rivoli z propozycją nauczania geodezji we Wszech
nicy Piastowskiej, na co wyraziłem zgodę. Profesor Józef
Rivoli organizował wówczas sekcję leśną Wydziału Roiniczo-Leśnego. Jako specjalista w zakresie urządzania lasu
doceniał on przydatność geodezji dla leśnictwa.
Poz-wolę sobie w tym miejscu na małą dygresję o wa
runkach politycznych, w których złożono mi tę propozycję.
Odzyskiwaliśmy wówczas niepodległość po 126 latach nie
woli. Trzeba było zorganizować od podstaw wszystkie in
stytucje państwowe i większość społecznych. Zdawaliśmy
sobie sprawę z wielkiej historycznej wagi tego momentu
1 każdy uważał za swój obowiązek wziąć udział w odbu
dowie państwa. W tej sytuacji sprawy prywatne schodziły
na drugi plan. Zlikwidowałem więc w 1919 roku Biuro
Miernicze i Melioracyjne Mann & Co. (prowadzone od
1913 roku) i poświęciłem się organizowaniu szkolnictwa
geodezyjnego w naszym mieście. Poza nauczaniem geodezji
we Wszechnicy Piastowskiej zajmowałem się także organi
zowaniem Oddziału Mierniczego w Poznańskiej Szkole Bu
downictwa, w której byłem nauczycielem.
Wróćmy jednak do spraw, które Pana interesują bez
pośrednio. Moja kandydatura uzyskała aprobatę władz uni
wersyteckich i w lutym 1920 roku Rada Wydziału Rolni
czo-Leśnego wystąpiła z wnioskiem o powierzenie mi wy
kładów z miernictwa, niwelacji oraz melioracji. Wniosek
został zatwierdzony przez Ministerstwo Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego oraz załatwiony pozytywnie
przez Ministerstwo byłej dzielnicy pruskiej w Poznaniu.
Mogłem więc wiosną tegoż roku rozpocząć zajęcia z geodezji
we Wszechnicy Piastowskiej.
W jakim zakresie i w jakich warunkach odbywało się
wówczas nauczanie geodezji?
Wykładałem geodezję oraz prowadziłem ćwiczenia z tego
przedmiotu zarówno na sekcji leśnej, jak i rolnej. Nie
otrzymałem żadnego programu studiów, związany byłem je
dynie liczbą godzin przeznaczonych przez Radę Wydziału
na wykłady i ćwiczenia. Za punkt wyjścia przyjąłem pro
gram zawodowego studium geodezyjnego, uwzględniając te
wszystkie dziedziny, które są potrzebne leśnikom i rolni
kom. Dla rolników program obejmował pomiary sytuacyjne
na obszarze do 100 ha na podstawie konstrukcji liniowych,
pomiary niwelacyjne podłużne i powierzchniowe oraz licz
bowe i kartograficzne opracowanie tych wyników (włączając
w to obliczanie powierzchni). Dla leśników ten sam pro
gram został poszerzony o poligonizację i triangulację niż
szych rzędów — z nawiązaniem do sieci państwowej oraz
o pomiary busolowe.
Mieliśmy duże trudności z zaopatrywaniem studentów
w podręczniki geodezyjne. Podręczników tych nie było w
księgarniach, kupowaliśmy więc pojedyncze egzemplarze
z rąk osób prywatnych, głównie w języku niemieckim. Nasi
studenci rekrutujący się przeważnie z dzielnic zachodnich
znali niemiecki i mogli korzystać z fachowej literatury w
tym języku. Polecałem-im w pierwszym rzędzie Jordana
Handbuch der Vermessungskunde — tom II, następnie
Voglera Praktische Geometrie i Weitbrechta Lehrbuch der
Vermessungskunde. W rzeczywistości studenci korzystali
jednak przede wszystkim z notatek z wykładów.
Według spisu wykładów na rok akademicki 1923/24 stu
denci sekcji leśnej mieli na drugim roku studiów obowiąz
kowe zajęcia z geodezji w następującym wymiarze tygod
niowo. W pierwszym trymestrze (rok akademicki dzielił się
wtedy na 3 części) — tylko 2 godziny ćwiczeń, w drugim
trymestrze — 2 godziny wykładów i 2 godziny ćwiczeń, w
trzecim — 2 godziny wykładów i 3 godziny ćwiczeń. Na
trzecim roku studiów w pierwszym trymestrze — 2 godziny
wykładów i 3 godziny ćwiczeń, w drugim trymestrze —
2 godziny wykładów i 2 godziny ćwiczeń, w trzecim —
3 godziny ćwiczeń.
Studentów sekcji rolnej na drugim roku obowiązywały
w trzecim trymestrze 2 gcdziny wykładów i 3 godziny ćwi
czeń tygodniowo. Powyższy plan studiów odbiegał nieco od
nowego planu zamieszczonego na końcu wspomnianego Spi
su wykładów, który przewidywał na czwartym roku leśni
ctwa między innymi wykłady z geodezji wyższej w wymia
rze 2 godziny tygodniowo w ciągu pierwszego trymestru.
Nowy plan był realizowany w następnych latach.

Wykłady i ćwiczenia prowadziłem sam, mając do pomocy
tylko laboranta, który przechowywał i konserwował sprzęt.
Zajęcia te absorbowały mnie całkowicie, dlatego w 1922 ro
ku zrezygnowałem ze stanowiska nauczyciela w szkole bu
downictwa.
Pierwsze wykłady z geodezji odbywały się w głównym
budynku uniwersyteckim w Collegium Minus. Następnie
przeniesiono je do dworku w majątku uniwersyteckim Sołacz, po czym do nowτego budynku chemii, także na Sołaczu.
Ćwiczenia terenowe przeprowadzałem na nie zabudowanym
wówczas obszarze między majątkiem Solacz a miastem,
włączając w to teren parku sołackiego. Po uzyskaniu przez
władze uniwersyteckie budynku byłej strzelnicy na Sołaczu
otrzymałem tam salę na prowadzenie ćwiczeń. Sala miała
kształt prostokąta z półkolistą wnęką. We wnęce tej prze
chowywaliśmy sprzęt geodezyjny (instrumenty, statywy, ła
ty, tyczki i taśmy — zwane wówczas łańcuchami). W po
zostałej części sali rozstawiliśmy kozły, na których umiesz
czono rysownice.
Napotykaliśmy na ogromne trudności przy zaopatrywaniu
się w sprzęt geodezyjny. Trudności te miały dwojakie źród
ło. Z jednej strony Uniwersytet dysponował bardzo skrom
nymi funduszami. Z drugiej strony z powodu trwających
jeszcze walk, zamknięcia granic i niezorganizowania rynku
wewnętrznego nie można było nabyć tego sprzętu w skle
pach. Kupowałem więc instrumenty od przygodnych oferen
tów i w ten sposób udało mi się skompletować zasadnicze
wyposażenie. Trzeba zaznaczyć, że potrzeby Katedry Mier
nictwa spotykały się z dużym zrozumieniem ze strony
władz uniwersyteckich. Szczególnie dobrze wspominam przy
chylność profesorów Wiktora Schramma, Stanisława
Glixelliego, Zygmunta Moczarskiego, Zygmunta
Pietruszczyhskiego, Bronisława Niklewskiego
i Stanisława Rungego. Chcialbym również powiedzieć
kilka słów o ówczesnych studentach. Byli oni przeważnie
starsi wiekiem od dzisiejszej młodzieży akademickiej. Cha
rakteryzowali się wybitną obowiązkowością i chęcią ucze
nia się, a praca z nimi była prawdziwą przyjemnością.
Między dokumentami Pana Profesora z okresu pracy na
Uniwersytecie Poznańskim znajduje się też pismo dziekana
Wydziału Rolniczo-Leśnego, wyrażające w ciepłych słowach
podziękowanie w imieniu Rady Wydziału za pracę na Uni
wersytecie od momentu powstania Wydziału oraz wyraża
jące żal z powodu odejścia. Czy Pan Profesor zechciałby
dodać kilka szczegółów na temat motywów swej rezyg
nacji?
Do odejścia zmusiła mnie ciężka sytuacja materialna spo
wodowana ówczesną gwałtowną dewaluacją marki polskiej.
Aby się z niej wydostać, musiałem ponownie otworzyć
biuro geodezyjne. W celu uniknięcia strat, jako należność
za prace pomiarowe dla rolników pobierałem żyto, dostar
czane w miarę zapotrzebowania na pieniądze. Ponieważ nie
można było pogodzić pracy zawodowej z obowiązkami na
Uniwersytecie, złożyłem rezygnację z dniem 1 kwietnia
1924 roku. Na życzenie władz uniwersyteckich wykładałem
jeszcze meliorację do końca roku akademickiego, a jesienią
tegoż roku przeprowadzałem egzaminy z melioracji i z mier
nictwa.
Moje agendy i inwentarz Katedry przekazałem profeso
rowi Tadeuszowi Wielgoszowi. Zajęcia z geodezji pro
wadził po mnie inż. Noah z Wojewódzkiego Urzędu Ka
tastralnego. Na skutek prac w terenie mój kontakt z Uni
wersytetem urwał się, lecz nadal śledziłem losy niektórych
moich słuchaczy. Do słuchaczy tych należeli między innymi
profesorowie: Janusz Jagmin, Felicjan Dembiński,
Leon Mroczkiewicz i Tadeusz Perkitny. Profe
sorowie Leon Mroczkiewicz i Tadeusz Perkitny opanowali
geodezję w takim stopniu, że po studiach podczas odbywa
nej kilkumiesięcznej podróży przez kraje Ameryki Południo
wej utrzymywali się głównie z pomiarów — jak to wyni
kało z felietonów T. Perkitnego pisanych z tej podróży dla
jednej z gazet poznańskich (zdaje się do Kuriera Poznań
skiego).
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze, za taką obfitość szcze
gółów z historii nauczania geodezji w Poznaniu. Pozwoli
Pan Profesor, że na zakończenie wywiadu dodam, że był
Pan także pierwszym (od roku 1946) wykładowcą geodezji
i organizatorem Katedry Geodezji w Szkole Inżynierskiej
w Poznaniu, przekształconej w roku 1955 w Politechnikę
Poznańską. Kierował Pan także, jako zastępca profesora,
Katedrą Geodezji na tychże uczelniach do roku 1961, to
jest aż do przejścia na emeryturę.

Rozmową przeprowadził: Janusz Gotaski
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Mgr inż. JÖZEF ZGIERSKI
Warszawa

Zasady i kryteria oceny wyników współzawodnictwa pracy
w dziedzinie urządzeń rolnych
Współzawodnictwo pracy podjęte samorzutnie w pierw
szych latach istnienia Polski Ludowej przez kadrę geode
zyjno-urządzeniową resortu rolnictwa miało początkowo
charakter żywiołowy. W oparciu o uchwały Rady Ministrów
i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 5 marca
1959 roku Departament Urządzeń Rolnych nadał temu twór
czemu ruchowi konkretny kierunek, wydając odpowiednie
wytyczne. W wytycznych podano zasady i kryteria oceny
wyników współzawodnictwa pracy, uzyskanych przez załogi
byłych oddziałów geodezji i regulacji rolnych.
W oparciu o następne uchwały Rady Ministrów i CRZZt
Departament Urządzeń Rolnych znowelizował opracowane
przez siebie kryteria oceny wyników współzawodnictwa,
a nawet rozszerzył je stosownie do nowych zadań. Aktual
nie obowiązujące zasady i kryteria prowadzenia współza
wodnictwa przedstawiają się następująco.
1. Zasadniczym celem współzawodnictwa pracy jest wyko
nanie i przekroczenie całości zadań składających się na plan
roczny poszczególnych wojewódzkich oraz powiatowych biur
geodezji i urządzeń rolnych.
2. Podstawową formą inicjowania, prowadzenia i rozwija
nia współzawodnictwa jest dobrowolność.
3. Współzawodnictwo pracy powinno rozwijać się jako:
a) indywidualne — pomiędzy poszczególnymi pracownika
mi, w ramach działów wojewódzkich biur geodezji i urzą
dzeń rolnych lub referatów biur powiatowych, przy czym
przodującym trzem pracownikom przyznawane są wyróżniei nagrody;
b) zespołowe — wewnątrzzakładowe — pomiędzy zespo
łami pracowników, w ramach wymienionych wyżej działów
lub referatów, i tu również wyróżnienia i nagrody udzielane
są trzem przodującym zespołom;
c) zespołowe — międzyzakładowe wojewódzkie — pomię
dzy załogami poszczególnych powiatowych biur geodezji
i urządzeń rolnych w obrębie województwa;
d) zespołowe — międzyzakładowe krajowe — pomiędzy
załogami poszczególnych wojewódzkich biur geodezji i urzą
dzeń rolnych.
Uchwały o przystąpieniu do zespołowego współzawod
nictwa pracy na szczeblu wojewódzkim lub krajowym po
dejmują załogi poszczególnych powiatowych lub wojewódz
kich biur geodezji i urządzeń rolnych na ogólnym zebraniu
pracowników na początku każdego roku kalendarzowego.
Odpisy uchwał załóg powiatowych biur przesyłane są do
wiadomości prezydium wojewódzkiej rady narodowej, wo
jewódzkiego biura geodezji i urządzeń rolnych oraz do Od
działu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników
Rolnych, a odpisy uchwał załogi wojewódzkiego biura do
Ministerstwa Rolnictwa — Departament Urządzeń Rolnych
i do ZG ZZPR.
Z całym ruchem współzawodnictwa pracy załóg powiato
wych i wojewódzkich biur geodezji i urządzeń rolnych czyn
nie współdziałają i patronują mu zakładowe i odpowiednie
terenowe organizacje ZZ Pracowników Rolnych oraz Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich.
Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego biura skła
dają sprawozdania z przebiegu realizacji i osiągniętych wy
ników we współzawodnictwie pracy; powiatowe biura skła
dają do PWRN — WBGiUR oraz do odpowiednich terenowo
oddziałów ZZ Pracowników Rolnych, a wojewódzkie — do
Ministerstwa Rolnictwa — Departament Urządzeń Rolnych
i do Zarządu Głównego ZZ Pracowników Rolnych.
Kryteria oceny wyników współzawodnictwa oparte o sy
stem punktowy zostały zaakceptowane przez Ministerstwo
Rolnictwa i Prezydium Zarządu Głównego ZZ Pracowników
Rolnych w 1969 roku. W streszczeniu przedstawiają się one
następująco.
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Całość wyników współzawodnictwa uzyskanych w danym
roku kalendarzowym dzieli się na 2 grupy, z których pierw
sza obejmuje elementy podstawowe o charakterze ogólnym
planowej działalności załogi danego biura, a druga —
elementy szczegółowe składające się na działalność pod
stawową oraz ją uzupełniające.
Do grupy pierwszej zaliczane są:
1) procentowe wykonanie rzeczowego planu rocznego (do
20 punktów);
2) średnia roczna wydajność pracy załogi wyrażona w
procentach (do 25 punktów);
3) koszt 1 punktu obliczeniowego — 1 normogodziny (do
15 punktów).
Razem — maksymalna ocena punktowa elementów pod
stawowych osiąga do 60 punktów.
Do grupy drugiej zalicza się wymienione niżej elementy
podstawowe i uzupełniające:
1) osiągnięte ilościowe i jakościowe wyniki w zaplano
wanych pracach scaleniowych i wymiennych, z uwzględ
nieniem wyników uzyskanych w „Konkursie Jakości Prac
Scaleniowych” prowadzonym przez SGP przy udziale Mini
sterstwa Rolnictwa (do 10 punktów);
2) ilościowe i jakościowe wykonanie zaplanowanych zadań
w zakresie ewidencji gruntów (do 5 punktów);
3) wykonanie zaplanowanych zadań w zakresie kartogra
fii glebowo-rolniczej (do 5 punktów);
4) ilościowe wykonanie zaplanowanych zadań w zakresie
Państwowego Funduszu Ziemi (do 5 punktów);
5) stosowanie i programowanie postępu technicznego i or
ganizacyjnego oraz wynalazczości i racjonalizacji pracowni
czej (do 5 punktów);
6) szkolenie i doskonalenie kadry (do 5 punktów);
7) uzyskanie i utrzymanie tytułów: Zakładu Socjalistycz
nej Pracy, Brygady Socjalistycznej Pracy, Zasłużonego Przo
downika Socjalistycznej Pracy, Przodownika Socjalistycz
nej Pracy, Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji i Racjo
nalizatora Produkcji oraz inne wyróżnienia ZZ Pracowni
ków Rolnych (do 10 punktów);
8) wysokość globalnych wartości uzyskanych z wykonania
specjalnych zobowiązań produkcyjnych i innych podjętych
z różnych okazji (do 5 punktów).
Razem maksymalna ocena osiąga do 50 punktów.
Według podanych kryteriów maksymalnych ocen punkto
wych — globalne ich podsumowanie w odniesieniu do cało
ści wyników osiągniętych w danym roku zamyka się liczbą
110 punktów szacunkowych.
Globalne oceny punktowe wyników uzyskanych w 1971 ro
ku przez załogi poszczególnych biur we współzawodnictwie
pracy oraz kolejność zajętych miejsc przedstawiają się na
stępująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

WBGiUR w Warszawie
WBGiUR w Poznaniu
WBGiUR W Białymstoku
WBGiUR W Rzeszowie
WBGiUR W Koszalinie
WBGiUR W Gdańsku
WBGiUR W Łodzi
WBGiUR we Wrocławiu
WBGiUR W Zielonej Górze
WBGiUR W Lublinie
WBGiUR W Kielcach
WBGiUR W Olsztynie
WBGiUR W Opolu
WBGiUR W Bydgoszczy
WBGiUR W Krakowie
WBGiUR W Katowicach
WBGiUR W Szczecinie

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

100,6
88,9
88,7
85,6
85,1
84,4
84,2
82,9
80,6
80,1
79,3
79,1
76,3
70,6
70,5
62,1
55,1

punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu

Decyzją Ministra Rolnictwa i Zarządu Głównego ZZ Pra
cowników Rolnych z 19.VII.1972 roku przyznano wyróżnie
nia oraz nagrody pieniężne następującym załogom, które w
1971 roku uzyskały najlepsze wyniki we współzawodnictwie
pracy:
1. Pierwsze miejsce — sztandar przechodni, dyplom uzna
nia i nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 złotych — zało
dze WBGiUR w Warszawie.
2. Drugie miejsce — dyplom uznania i nagrodę pieniężną
w wysokości 10 000 złotych — załodze WBGiUR w Poznaniu.
3. Trzecie miejsce — dyplom uznania i nagrodę pieniężną
w wysokości 5000 złotych — załodze WBGiUR w Białym
stoku.
Poza tym za uzyskanie stosunkowo wysokich wyników w
międzywojewódzkim współzawodnictwie pracy przyznano
kolejno — 4, 5 i 6 miejsce oraz dyplomy uznania następują
cym załogom WBGiUR w: Rzeszowie, Koszalinie i Gdańsku.
Poza powyższymi wyróżnieniami i nagrodami przyznano
dyplomy uznania 52 załogom powiatowych biur geodezji,
które w 1971 roku uzyskały najlepsze wyniki we współza
wodnictwie:
1. Województwo białostockie — PBGiUR w; Bielsku Pod
laskim, Suwałkach, Zambrowie.
2. Województwo bydgoskie — PBGiUR w: Swieciu, Byd
goszczy, Inowrocławiu.
3. Województwo gdańskie — PBGiUR w: Gdańsku, Kwidzyniu, Elblągu i Tczewie.
4. Województwo katowickie — PBGiUR w: Myszkowie,
Kłobucku i Tychach.

5. Województwo kieleckie — PBGiUR w: Radomiu, Opa
towie, Sandomierzu.
6. Województwo koszalińskie — PBGiUR w: Szczecinku,
Słupsku, Kołobrzegu.
7. Województwo krakowskie — PBGiUR w: Nowym Są
czu, Limanowej, Tarnowie.
8. Województwo lubelskie — PBGiUR w: Białej Podla
skiej, Chełmie Lubelskim, Biłgoraju.
9. Województwo łódzkie — PBGiUR w: Sieradzu, Radom
sku, Kutnie.
10. Województwo olsztyńskie — PBGiUR w: Mrągowie,
Kętrzynie. Nowym Mieście.
11. Województwo opolskie — PBGiUR w: Brzegu, Niemo
dlinie, Oleśnicy.
12. Województwo poznańskie — PBGiUR w: Chodzieży,
Wrześni, Gnieźnie.
13. Województwo rzeszowskie — PBGiUR w: Lubaczowie,
Nisku, Jarosławiu.
14. Województwo szczecińskie — PBGiUR w: Dębnie, Py
rzycach, Kamieniu Pomorskim.
15. Województwo warszawskie — PBGiUR w: Mińsku Ma
zowieckim, Ciechanowie, Grójcu.
16. Województwo wrocławskie — PBGiUR w: Ząbkowi
cach, Złotoryi, Legnicy.
17. Województwo zielonogórskie — PBGiUR w: Lubsku,
Strzelcach Krajeńskich, Słubicach.
Wręczenie przyznanych wyróżnień i nagród odbyło się w
sposób uroczysty na specjalnych zebraniach załogi.

STANISŁAW TRAUTSOLT
Politechnika Warszawska

Zadania Stowarzyszenia Geodetów Polskich na odcinku prac scaleniowych
Referat wygłoszony na zebraniu Za
rządu Głównego Stowarzyszenia
Geodetów Poiskich w Opolu, w dniu
28 września 1972 roku.

Uchwalenie przez Sejm w roku 1968 ustawy o scaleniu
i wymianie gruntów stało się dla naszego zawodu momen
tem przełomowym, gdyż wprowadziło nowy rodzaj prac
urządzeniowo-rolnych. Wykonywane do tej pory prace
z tego zakresu, określane mianem inwentaryzacji struktury
terenów rolnych, wymagały na ogół od wykonawcy jedy
nie znajomości problematyki pomiarowej, co — bądźmy
w tym miejscu szczerzy — nie zawsze szło w parze z opa
nowaniem szerszej wiedzy geodezyjnej. Natomiast nowy
rodzaj prac scaleniowo-wymiennych, opierający się na roz
wiązaniach koncepcyjno-projektowych, stawiał przed wyko
nawcą dodatkowe i bardziej już skomplikowane zagad
nienia.
W tym miejscu należy zapytać, czy specjalistyczna kadra
geodezyjna była do tych zadań należycie przygotowana?
Odpowiedź będzie negatywna, a nawet odnosi się wraże
nie, że środowisko zawodowe zostało jakby zaskoczone tymi
nowymi zadaniami. Nie miejsce i pora na analizowanie tego
stanu, lecz na specjalne podkreślenie zasługują następu
jące stwierdzenia.
Do rozwiązywania zagadnień projektowych z zakresu sca
leń i wymian gruntów, obok wiedzy teoretycznej niezbędna
jest duża rutyna, zdobyta w trakcie praktycznego wyko
nawstwa i to pod kierunkiem i nadzorem doświadczonych,
wysokiej klasy specjalistów. W owym 1968 roku sytuacja
pod tym względem przedstawiała się wręcz katastrofalnie
i w nadzorze, i w wykonawstwie. Uczelnie, szkolące specja

listów z zakresu geodezji urządzeniowo-rolnej (w tym więc
i ze scaleń oraz wymian gruntów) dawały co prawda pod
stawy teoretyczne oraz spory ładunek informacji na za
jęciach ćwiczeniowych, lecz cóż z tego, skoro absolwent nie
stykał się potem z tymi zagadnieniami w swej pracy zawo
dowej. Generalnie ujmując, powojenni absolwenci nie wy
konywali do tej pory, to jest do 1968 roku, prac koncep
cyjno-projektowych. Pomijam — rzecz jasna — sporadyczne
przypadki wykonawstwa tego typu prac na niektórych te
renach, na przykład w Bialostockiem.
W zaistniałej sytuacji z wielką energią i sprawnością
organizowano kursy doszkalające, mające w swym założe
niu uzupełnić wiedzę geodetów urządzeniowców rolnych,
których kierowano do nowych prac. Kursy te spełniły nie
wątpliwie pożyteczną rolę, ale pamiętać trzeba, że na ta
kich kursach — podobnie zresztą, jak na uczelni — nau
czyć można jedynie pewnego schematu w działaniu czy
myśleniu, lecz nie wynika z tego, że kursant posiądzie
sztukę dobrego czy zaledwie tylko poprawnego rozwiązywa
nia projektów. Dzieje się tak dlatego, gdyż dobry projekt
scaleniowy czy wymienny może wykonać jedynie facho
wiec posiadający talent i zamiłowanie do tego typu prac
oraz niezależnie od tego — duże (niekiedy wieloletnie) do
świadczenie praktyczne. W związku z tym twierdzę, iż
dobrym Scaleniowcem może być absolwent uczelni czy
nawet technikum o odpowiedniej predyspozycji osobistej,
znajomości środowiska wiejskiego, a jednocześnie, który

5

praktykował pod kierunkiem doświadczonych pod tym
względem specjalistów.
Tymczasem świeżo upieczeni absolwenci tychże kursów
„zaatakowali” w pierwszej linii „front” robót scaleniowo-Wymiennych. Niestety, nie dysponuję materiałami liczbo
wymi i dlatego nie wiem, jaki procent z nich wykonywał
te prace samodzielnie już za pierwszym razem, a jaki —
szedł ponadto praktykować do znających już te zagadnienia
fachowców. Obawiam się jednak, że w skali całego kraju
proporcje te nie były właściwe.
W opisanej sytuacji upatruję przyczynę negatywnej oce
ny społecznej wykonywanych do tej pory projektów scale
niowych czy wymiennych. Ocena ta wyraża się między in
nymi w lawinie skarg i zażaleń od uczestników scalenia do
instancji partyjnych, organów administracji centralnej,
a także prasy. Jestem bardzo daleki od twierdzenia, że
wszystkie, czy większość tych skarg — są słuszne. Wprost
przeciwnie — zdaniem moim — tylko niewielki ich procent
nosi zdecydowanie znamiona słuszności, wiele skarg jest
kontrowersyjnych, a najwięcej — wręcz niesłusznych. Jed
nakże musimy się zgodzić z faktem, że taka ocena istnieje,
że w wielu przypadkach została publicznie' wypowiedziana
i dlatego też środowisko zawodowe, a w tym nasze Stowa
rzyszenie, powinno wypowiedzieć się na temat tego zagad
nienia.
Do tej pory SGP podjęło następujące ważniejsze przed
sięwzięcia.

■ W dniu 2 marca 1972 roku odbyło się spotkanie Pre
zydium Zarządu Głównego SGP z podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Rolnictwa — inż. Jerzym Maciakiem,
na którym to spotkaniu podnoszono między innymi takie
zagadnienia:
— przedstawiono sprawę zaniepokojenia środowiska geo
dezyjnego artykułami prasowymi oraz wystąpieniami w ra
dio i telewizji, eksponującymi sporadyczne przypadki bra
ku etyki zawodowej i niewłaściwych postaw społecznych
kilku geodetów pracujących przy scaleniu gruntów. W tej
sprawie obie strony doszły do wniosku, że zawsze istnieje
potrzeba tępienia wszelkiego rodzaju zła i piętnowania
działalności aspołecznej, jednakże eksponowanie wyłącznie
zjawisk negatywnych i sporadycznych może szkodzić za
równo samej idei scaleń, jak i ■— przez niewłaściwe uogól
nianie — może rzucać cień na uczciwą i rzetelną pracę ty
sięcy geodetów zatrudnionych w pionie resortu rolnictwa;
— uzgodniono, że w przyszłości obie strony dołożą starań,
aby w informacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych
dotyczących scaleń gruntów, jak i rozpoczynającej się akcji
uwłaszczeń, wszelkie zaobserwowane zjawiska — zarówno
dobre, jak i złe — były publikowane w odpowiednich pro
porcjach i wymiarach;
— Prezydium Zarządu Głównego SGP złożyło propozycję
czynnego włączania się w realizację resortowego programu
doskonalenia kadr w ramach realizacji uchwały nr 154
Rady Ministrów. Propozycja ta została przyjęta.
■ Dnia 7 kwietnia 1972 r. w Warszawie, w Klubie Publi
cystów Rolnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od
było się spotkanie z dziennikarzami, zorganizowane stara
niem Ministerstwa Rolnictwa przy współudziale Sekcji Geo
dezyjnych Urządzeń Rolnych. W spotkaniu tym wzięli
udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa —
inż. Jerzy Maciak, pracownicy Departamentu Urządzeń
Rolnych z dyrektorem Janem Kłopotowskim, przed
stawiciele Prezydium Zarządu Głównego SGP z przewodni
czącym Stanisławem P a c h u t ą, przedstawiciele Zarządu
Sekcji GUR oraz liczni dziennikarze rolni prasy centralnej
i terenowej. Uczestnikom spotkania dostarczono materiały
przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa, a także dodat
kowe opracowanie sporządzone wspólnie z Sekcją GUR:
Korzyści gospodarcze wynikające z likwidacji szachownicy
gruntów. Głównym tematem dyskutowanym na spotkaniu
było zagadnienie opracowanych projektów scaleniowych
i związana z nim kwestia skarg i zażaleń zgłaszanych przez
rolników organom administracyjnym, instytucjom central
nym oraz prasie. Przy tej okazji wyjaśniono wiele zagad
nień, a przedstawicielom prasy rolnej naświetlono kwestię
z innej, bardziej obiektywnej strony.
B W dniu 14 czerwca 1972 roku przewodniczący SGP —
Marian Szymański oraz sekretarz generalny — Jan
Kasowicz wzięli udział w zebraniu plenarnym Zarządu
Oddziału w Lublinie. Niezależnie, wspólnie z przewodniczą

6

cym Oddziału SGP — Zenonem Rozwałką, przeprowa
dzono rozmowy w KW PZPR, WK ZSL i WK SD, w czasie
których dyskutowano aktualne problemy nurtujące środo
wisko geodetów lubelskich.
■ Dnia 15 czerwca 1972 roku Sekcja Geodezyjnych Urzą
dzeń Rolnych zorganizowała seminarium na temat: Kryteria
oceny projektów scaleniowych. W seminarium wzięli udział
również przedstawiciele Wydziału Rolnego KC PZPR. Nie
wątpliwie i ta impreza — obok konkretnych korzyści nau
kowych i technicznych, jakie wynieśli jej uczestnicy —
dostarczyła wiele cennego materiału, pozwalającego na
obiektywną ocenę naszej pracy zawodowej na odcinku sca
leń gruntów.

B W dniu 17 Iipca 1972 roku odbyło się w Lublinie
wspólne posiedzenie Prezydiów Zarządu Głównego i Za
rządu Oddziału SGP, z udziałem społecznego aktywu tere
nowego Stowarzyszenia, na którym omówiono zadania Od
działu Lubelskiego SGP na odcinku prowadzonych scaleń
gruntów.

Propozycje co do dalszych działań są następujące.
B Sekcja GUR w ramach swej działalności szkoleniowej
organizuje w drugiej połowie października 1972 seminarium
na temat: Problem skarg i zażaleń na projekty scalenia
gruntów. Pragniemy, aby w seminarium wzięli również
udział przedstawiciele prasy rolnej. (Seminarium to odbyło
się w dniu 24.X.1972 r. w Warszawie — przypisek Re
dakcji).

® Od trzech lat organizowane są konkursy jakości prac
scaleniowych. W 1972 roku, nagrodzone prace zostały po
raz pierwszy eksponowane na Zjeździe Delegatów w Łodzi.
Tę formę współzawodnictwa należy popierać w dalszym
ciągu, tym bardziej iż zyskuje ona coraz większe zaintere
sowanie wśród wykonawców, a resort rolnictwa z roku na
rok powiększa pulę nagród.

E Sekcja GUR przez swoje problemowe zespoły tereno
we będzie przedkładać omawiany tu temat jako wiodący
na zebraniach członków i sympatyków Sekcji.
B Współpracujemy i nadal będziemy współpracować
z Departamentem Urządzeń Rolnych, podejmując każdą
akcję, mogącą przynieść konkretne korzyści zawodowe.

Należy przy tym zaktywizować kola i oddziały SGP, gdyż
obserwuje się dużą ich bierność. W związku z tym propo
nuje się:
— powołanie przy zarządach oddziałów tak zwanych ze
społów konsultacyjnych, celem udzielania pomocy przy roz
wiązywaniu bardziej złożonych problemów koncepcyjnych —
wielką pomoc mogą tu wykazać koledzy emeryci;
— koła SGP przy współudziale oddziałów powinny orga
nizować pokazy, połączone z dyskusją nad ciekawszymi
i oryginalnymi rozwiązaniami projektowymi;
— autorom wyróżniających się prac — niezależnie od
przesłania ich do oceny sądom konkursowym — przyzna
wać odpowiednie gratyfikacje finansowe;
— powyższe, przykładowo podane akcje mogą być orga
nizowane w ramach powołania w oddziałach SGP klubów
DO-RO, które mogłyby zająć się ponadto organizacją kon
kursów jakości prac, wystaw i wymianą doświadczeń mię
dzy poszczególnymi kołami;
— oddziały oraz koła SGP powinny inspirować publikacje
w prasie, radio i telewizji o dobrych scaleniach gruntów,
a ponadto organizować spotkania wykonawców czy nawet
uczestników scalenia z redaktorami problematyki rolnej;
— oddziały oraz koła SGP powinny zająć zdecydowane
stanowisko wobec tych wykonawców, którzy naruszyli ety
kę zawodową. W przypadkach udowodnionych nadużyć
należy bezwzględnie wykluczać takie osoby z grona naszego
Stowarzyszenia. Należy z ubolewaniem stwierdzić, że cho
ciaż przypadki naruszenia etyki zawodowej miały miejsce,
to niestety władze oddziałowe SGP nie zajęły w tej materii
żadnego stanowiska.
Jestem przekonany, że proponowany tu kierunek dzia
łalności naszego Stowarzyszenia na odcinku scaleń grun
tów — uzupełniony i być może zmodyfikowany przez kole
gów w dyskusji — pozwoli na uzdrowienie klimatu wokół
prowadzonych scaleń, podniesienie kwalifikacji zawodowych
wykonawców, co w konsekwencji doprowadzi do powstawa
nia coraz to lepszych projektów scaleniowych.

ANDRZEJ HOPFER
Akademia Rolniczo-Techniczna — Olsztyn

Seminarium na temat „Kryteria oceny projektów scaleniowych”
W dniu 15.VI.1972 r. odbyło się w Warszawie seminarium
na temat możliwości oceny wyników prac scaleniowych,
zorganizowane przez Sekcję Geodezyjnych Urządzeń Rol
nych Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W seminarium
udział wzięło około 50 członków Sekcji oraz zaproszeni goś
cie, a wśród nich przedstawiciele Wydziału Rolnego KC
PZPR tow. T. Szczepański i tow. T. Szczepaniak.
Obszerne wprowadzenie do dyskusji przygotował doc. dr
inż. Stanisław Trautsolt (Politechnika Warszawska).
Zwrócono w nim uwagę na ogólne cele oceny projektów
scalenia gruntów, którymi są: dokonywanie właściwego do
boru obiektów, w których ma być przeprowadzone scalenie
i stwierdzenie, czy wynik projektowania jest zgodny z wy
maganiami technicznymi i gospodarczymi stanianymi tego
typu pracom.
Ocenę prac scaleniowych podzielono na obiektywną i su
biektywną.
Do obiektywnych kryteriów oceny zaliczono wielkości
charakteryzujące przestrzenne warunki gospodarowania
(liczbę, wielkość i kształt działek oraz ich rozmieszczenie,
dostępność itd.), strukturę władania oraz wyniki gospodaro
wania. Wskaźniki te charakteryzują się dużą różnorodno
ścią, nie pozwalającą na ujęcie ich w postaci jednego syn
tetycznego miernika, oraz trudnościami w doborze obiektów
i skali czasowej umożliwiającej uchwycenie zmian będących
wyłącznie wynikiem scalenia gruntów. Niektóre z wymienio
nych tu kryteriów mogą być stosowane już na etapie for
mowania prcjektu, a więc po zobrazowaniu koncepcji pro
jektowej na mapie, inne — dopiero po jego pełnej realizacji
i odczekaniu okresu, w ciągu którego nastąpiłoby dostoso
wanie produkcji rolnej do nowych warunków.
Kryteria subiektywne można stosować zarówno bezpośred
nio po okazaniu projektu, jak i po upływie pewnego czasu.
Nie są one w zasadzie oparte o rzeczową analizę różnic w
warunkach gospodarowania zaistniałych w wyniku projektu,
a stanowią najczęściej wyraz indywidualnej lub zbiorowej
reakcji wynikającej z porównania otrzymanego ekwiwalen
tu z nadziejami, jakie z nim wiązano. Kryteria te są jednak
niedoskonałe i tylko w niewielkim stopniu mogą świadczyć
o rzeczywistych efektach scalenia gruntów.
W ożywionej dyskusji, jaka się następnie wywiązała,
SkoncentroAvano się głównie nad zagadnieniem tak zwanej
oceny obiektywnej. Między innymi dr Henryk Dunaj (Po
litechnika Warszawska) uzupełnił tezę referatu wprowadza
jącego, wyrażając opinię, że podstawą oceny projektu powi
nien być stopień, w jakim zachowano każdemu z uczestni
ków scalania podstawowe elementy jego gospodarstwa, wy
stępujące przed scaleniem (z ewentualnymi zmianami wyni
kającymi z konkretnie wyrażonych życzeń rolników), oraz
na ile równomiernie dzielone są między wszystkich uczest
ników scalenia korzyści płynące z projektu. Wspomniał
o innym sposobie oceny projektów, polegającym na porów
nywaniu uzyskanych rozwiązań z opracowanym modelem
gospodarstw, jakie należałoby wydzielić na danym obszarze.
Mgr inż. Kazimierz Przybylowski (ART — Olsztyn)
podjął zagadnienie określenia efektywności prac scalenio
wych.
Można założyć, że w wyniku scalenia przywraca się na
rzecz upraw rolnych około 3% scalanego obszaru użytków
rolnych, przez likwidację zbędnych miedz i dróg. Dla obiek
tu o powierzchni 1000 ha daje to 30 ha dodatkowo uprawia
nego obszaru. Jeśli przyjmiemy na przykład plony zboża
w wysokości 20 q/ha i cenę 1 q zboża równą 350 złotych
oraz koszt scalenia 1 ha wynoszący przeciętnie 150 złotych,
wówczas efektywność scalenia E wyniesie:
korzyści wynikające ze scalenia
210 000
k — ----------------------------------------------- — =--------- — 1,4
koszty scalenia
150 000

Są to obliczenia bardzo uproszczone, ale i tak wykazują,
że koszty scalenia gruntów zwrócą się w ciągu 1 roku — co
jest okresem bardzo krótkim w porównaniu z czasem zwro
tu inwestycji o charakterze przemysłowym. Należy przy tym
dodać, że poza uwzględnionymi tu korzyściami występują
także inne, jak na przykład oszczędność czasu, który można
przeznaczyć na wypoczynek lub wykorzystać w inny sposób.
Profesor dr Marek Urban (AR — Wrocław) wyraził
pogląd, że najwłaściwszym sposobem dokonywania synte
tycznej oceny projektów scalenia gruntów jest posługiwanie
się tylko jednym miernikiem. Zaproponował przy tym, aby
za miernik taki przyjąć czysty dochód z gospodarstwa albo
tak zwany dochód rolniczy. Wszystkie bowiem zmiany
struktury prawno-własnościowej i przestrzennej znajdują
ostateczne odbicie w wynikach ekonomicznych gospodarowa
nia, dzięki czemu można łącznie przedstawić skutki ich od
działywania.
Profesor Μ. Urban wyraził także zdanie, iż podstawowym
celem scalenia powinno być nie utrzymanie a zmiana struk
tury użytkowania i władania gruntami, która da możność
uzyskania optymalnego przyrostu dochodów każdemu z uczestników postępowania.
Mgr Jerzy Stawowski (WBGiUR — Gdańsk) zwró
cił między innymi uwagę na dwa dodatkowe elementy oce
ny prac scaleniowych: techniczny — łatwo wymierny, bo
uregulowany przepisami i instrukcjami; społeczny — prak
tycznie niewymierny, ale istotny niemal na równi z oceną
gospodarczych skutków scalenia.
Inż. Sławomir Dawidziuk (WBGiUR — Białystok) w
obszernym wystąpieniu omówił między innymi zagadnienie
prawidłowego wyboru terminu dokonywania oceny projektu,
postulując przeprowadzanie jej przed przystąpieniem do
okazania projektu. Wymaga to skutecznej, a zwłaszcza szyb
kiej metody oceny, co wynika z konieczności nieprzedłużania cyklu postępowania scaleniowego. Inż. S. Dawidziuk
wyraził także pogląd, iż posługiwanie się tylko obiektywną
lub tylko subiektywną metodą oceny nie pozwoli na pełną
i prawidłową ocenę, zwłaszcza że obowiązujące przepisy za
lecają uwzględnienie opinii rolników. Dlatego najwłaściw
szym rozwiązaniem byłoby konfrontowanie wyników obu
rodzajów ocen i wyciąganie na tej dopiero podstawie wnio
sków ogólnych.
Za stosowaniem obu metod wypowiedział się także dr inż.
Mieczysław Stelmach (AR — Wrocław).
Wielu dyskutantów, a wśród nich mgr inż. Tadeusz K ur y ł o w i c z (WBGiUR — Białystok), Władysław Nadański (WBGiUR — Wrocław), mgr inż. Sławomir Dawid z i u k, mgr inż. Jan Kłopotowski (Departament Urzą
dzeń Rolnych M.R.) i inż. Roman Grodzicki (WBGiUR —
Rzeszów) podjęli zagadnienie wariantowości dokonywania
projektów scalenia. Przy takim trybie postępowania, na pod
stawie przeprowadzonej oceny każdego z wariantów wybie
rano by do realizacji najlepszy z nich. W dyskusji nie uzy
skano jednak jednomyślności, zwłaszcza w przedmiocie licz
by wariantów, sposobów pokonywania wiążących się z tym
trudności formalno-finansowych itd.
Mgr inż. J. Kłopotowski przedstawił w liczbach wy
niki oceny subiektywnej dokonanej w 1971 roku. Ponieważ
były one oparte o zastrzeżenia i skargi rolników, miały cha
rakter wyłącznie negatywny i dotyczyły przeważnie struktu
ry użytków rolnych wydzielonych w projekcie scalenia i ła
twości dostępu do poszczególnych działek, co wskazuje na
potrzebę bardziej wnikliwego analizowania rozwiązań gospo
darczych przez nadzór techniczny w toku przygotowywania
projektów.
Mgr inż. J. Kłopotowski, a także doc. dr St. Trauts o 11 zwrócili uwagę na to, że duży wpływ na ocenę obiek
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tywną jakości projektów mają kwalifikacje techniczne i do
świadczenie projektantów, a na ocenę subiektywną i atmo
sferę ich postawa moralna.

Towarzysz T. Szczepański (KC PZPR) stwierdził ce
lowość i potrzebę współdziałania organów administracyjnych
i instancji partyjnych zarówno w przygotowaniu obiektów
do scalenia, jak i w toku dokonywania oceny projektów.
Określając scalenia gruntów jako zabieg o charakterze po
rządkującym, doraźnie tylko poprawiającym strukturę wła
dania i użytkowania gruntów, zalecał aby w proponowanych
rozwiązaniach jednakowo traktować wszystkie typy gospo

darstw i nie dopuszczać do uprzywilejowania lub pokrzyw
dzenia któregoś z nich.
Wnioskiem o charakterze ogólnym, jaki wysunąć można
w wyniku analizy referatu i dyskusji, jest stwierdzenie po
trzeby dalszego badania metod oceny projektów scalenio
wych. Ich rezultatem powinno być opracowanie systemu,
który pozwoli na dokładne, a zarazem sprawne dokonywa
nie oceny poszczególnych etapów formowania projektu
i różnych aspektów tego projektu, a ostatecznie doprowadzi
do oceny jednolitej, przeprowadzonej po zakończeniu postę
powania scaleniowego w oparciu o kryteria obiektywne i su
biektywne.

Mgr inź, BOGDAN GRZECHNIK
Warszawa

Przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe
oraz podział nieruchomości w miastach i osiedlach
*

(Artykuł dyskusyjny)
I. Wstęp

Dnia 6 Iipca 1972 roku Sejm uchwalił ustawę o terenach
budownictwa jednorodzinnego i Zagrodovzego oraz o po
dziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. nr 27,
poz. 192 z dnia 10 Iipca 1972 r.). W ślad za ustawą, minister
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wydał w dniu
28 sierpnia 1972 roku rozporządzenie w sprawie trybu usta
lania, rozgraniczania i podziału terenów budownictwa jed
norodzinnego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli
(Dz. U. nr 35 z dnia 1 września 1972 r., poz. 242).
O znaczeniu gospodarczym i społeczno-politycznym wy
mienionych przepisów powiedziano już wiele, ograniczę się
więc do stwierdzenia, że w środowisku geodezyjnym były
one oczekiwane z wielką niecierpliwością, gdyż właśnie
geodeci, realizujący podziały według uchylonych ostatnio
przepisów (z 1948 roku, a szczególnie z 1958 roku), stykając
się w terenie z właścicielami dzielonych gruntów najbar
dziej odczuwali mankamenty wyjątkowo skomplikowanych
i nieżyciowych przepisów.
Ku naszemu zadowoleniu, w nowej ustawie uwzględniono
większość uwag zgłoszonych przez środowisko geodezyjne,
co niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia podziałów.
Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że nie ma prze
pisów całkowicie jednoznacznych, dających natychmiastową
odpowiedź na wszystkie zagadnienia napotykane w praktyce.
W związku z powyższym, w pierwszym rzędzie powinniśmy
zapoznać się dogłębnie z ustawą i rozporządzeniem o roz
graniczeniu i podziałach, a następnie starać się na tej pod
stawie rozwiązać konkretne sprawy. Już w tej chwili można
jednak stwierdzić, że istnieje wiele spraw wymagających
zinterpretowania przez Ministerstwo, a w dalszej działal
ności wyłonią się prawdopodobnie dodatkowe pytania i wąt
pliwości.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono w ogólnych
zarysach zagadnienie przygotowania terenów pod budow
nictwo jednorodzinne i zagrodowe, w oparciu o wytyczne
Ministerstwa GTiOŚ, podane na naradzie w dniu 22 sierp
nia 1972 roku, na kursie w Poznaniu (25—30.IX. br.) oraz
o doświadczenia własne.
Zasadnicze założenia, jakie należy przyjąć w tych roz
ważaniach to:
— wykonanie najlepszych (optymalnych) opracowań;
— szybkie i sprawne sporządzenie szczegółowych planów
zagospodarowania przestrzennego i projektów podziału, aż
do rozdysponowania nowo utworzonych działek włącznie;
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— ograniczenie do minimum odwołań i skarg zaintereso
wanych właścicieli przez wyjaśnienie im wysuwanych
wątpliwości lub przez uwzględnienie ich słusznych za
strzeżeń.
Aby spełnić te warunki należy ustalić:
— kto ma wykonywać poszczególne czynności;
— w jakiej kolejności;
— w jaki sposób.
Wiąże się to ze strukturą organizacyjną resortu, głównie
na szczeblu powiatu, szczególnie jeśli chodzi o miasta nie
stanowiące powiatów, gdyż w miastach stanowiących, po
wiaty, gdzie istnieją miejskie pracownie geodezyjne, sy
tuacja jest znacznie korzystniejsza.

Czynności związane z przygotowaniem terenów
pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe, ich kolejność
i wykonawcy
W rozporządzeniu do ustawy ustalono, że wszystkie za
gadnienia administracyjno-prawne związane z przygotowa
niem terenów oraz podziałami nieruchomości we wszystkich
miastach i osiedlach, załatwiane dotychczas przez wydziały
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wydziały rolni
ctwa i leśnictwa, powiatowe biura geodezji i urządzeń rol
nych oraz miejskie pracownie geodezyjne, od dnia 1 wrześ
nia 1972 roku należą do gestii miejscowego organu plano
wania przestrzennego. Ponieważ przepisy te wyprzedziły
organizację nowego resortu, można mniemać, że spowodo
wało to pominięcie w nazwie — geodezji, na której ciążyć
będzie większość obowiązków przygotowawczych i podziało
wych. Będzie to prawdopodobnie ustalone w dalszych pra
cach organizacyjnych.
Zdaniem moim, nazwa ta powinna brzmieć: „organ miej
scowego planowania przestrzennego i geodezji”. Dla jasności
i jednoznaczności podziału zadań w niniejszym opracowaniu
będę używał tej nazwy także w rozbiciu: a) organ plano
wania przestrzennego, b) organ geodezji.
A oto kolejność działania na szczeblu powiatu lub miasta
stanowiącego powiat.
1. Powołanie przez prezydium rady narodowej zespołu
roboczego pod przewodnictwem architekta powiatowego, w
skład którego powinni wejść przedstawiciele:
— organu planowania przestrzennego i geodezji;
— organu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz
gospodarki terenami;

— służb inwestycyjnych;
— geodezji urządzeniowo-rolnej;
— wydziału finansowego.
2. Zespół ten powinien opracować:
— potrzeby poszczególnych miast w zakresie działek pod
budownictwo jednorodzinne i zagrodowe na okres najbliż
szych pięciu lat;
— program prac zaakceptowany przez PRN — uwzględ
niający te potrzeby i określający odpowiednie tereny;
— plan środków finansowych na realizację tpgo progra
mu (organizację służby geodezyjnej przy organie planowa
nia przestrzennego i geodezji, wykonanie map starego stanu
władania, szczegółowych planów zagospodarowania prze
strzennego, podział terenów budowlanych, odszkodowania za
tereny przejęte przez państwo, założenie ksiąg wieczystych,
budowę podstawowych urządzeń komunalnych itp.).
3. Zgodnie z ustalonym programem działania, organ pla
nowania przestrzennego i geodezji w porozumieniu
z WGKiM zleca geodezyjnym jednostkom wykonawczym
sporządzenie map i rejestrów starego stanu władania, jako
podkładów do opracowania szczegółowych planów zagospo
darowania przestrzennego; organ geodezji nadzoruje te pra
ce pod względem technicznym, dokonuje ich odbioru oraz
finansuje z funduszu mieszkaniowego WGKiM.
4. Pracownia urbanistyczna, przy współudziale geodety
miejskiego (z organu geodezji), opracowuje w aspekcie no
wych przepisów szczegółowy plan zagospodarowania prze
strzennego na aktualnym podkładzie mapowym, dysponu
jąc rejestrem właścicieli. Załącznikiem do tego planu po
winna być koncepcja projektu podziału, opracowana przez
geodetę. Plan powinien być wyłożony do publicznego wglądu
(właścicieli należy zawiadamiać indywidualnie), a następnie
uzupełniony i zatwierdzony uchwałą PRN.
5. Dysponując planem szczegółowym, organ planowania
przestrzennego i geodezji zleca jednostce wykonawstwa geo
dezyjnego opracowanie projektu podziału danego terenu.
6. Przed rozpoczęciem omówionych prac technicznych
organ planowania przestrzennego i geodezji, wspólnie z orga
nem gospodarki terenami, ustala granice opracowania geo
dezyjnego oraz granice terenu budowlanego zgodnie z § 2
rozporządzenia.
7. Następnie organ geodezji przesyła do państwowego biu
ra notarialnego wnioski o wpisanie zastrzeżenia o wszczę
tych czynnościach do poszczególnych ksiąg wieczystych.
8. Pod fachowym nadzorem organu geodezji wykonawca
robót geodezyjnych sporządza mapę określonego terenu
z projektowanym podziałem wraz z rejestrem pomiarowym.
9. Organ planowania przestrzennego i geodezji, wτ porozu
mieniu z organem gospodarki komunalnej, opracowuje treść
uchwały o ustaleniu terenu budowlanego, której integralną
częścią będzie omówiona wyżej dokumentacja techniczna,
i wykłada ją na okres 6 tygodni do publicznego wglądu. Po
zebraniu uwag, wniosków i odwołań organ geodezji rozpa
truje je, a następnie poleca wykonawcy robót wprowadze
nie poprawek wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń.
10. Ostateczną wersję projektu uchwały, wraz ze szczegó
łowym wyjaśnieniem dotyczącym nie uwzględnionych uwag,
wniosków i odwołań, organ planowania przestrzennego
i geodezji przedkłada do rozstrzygnięcia PRN. Po podjęciu
uchwały organ geodezji zawiadamia zainteresowanych o nie
uwzględnieniu ich zastrzeżeń, podając przy tym szczegóło
we uzasadnienie.
11. Po Zastabilizowaniu granic przez wykonawcę i wy
konaniu opisów poszczególnych nieruchomości oraz zaewi
dencjonowaniu roboty organ geodezji dokonuje jej osta
tecznego odbioru, a następnie przekazuje wykaz nieru
chomości do państwowego biura notarialnego w celu za
mknięcia ksiąg wieczystych.
12. Dokumentację wynikową przekazuje się zarządowi go
spodarki terenami, który w terminie' 2 miesięcy od chwili
ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym WRN zbiera
wnioski o pozostawieniu działek właścicielom i członkom
ich rodzin, a następnie rozpatruje je i wydaje decyzje.
13. Zarząd góspodarki terenami kieruje do państwowego
biura notarialnego wnioski, wraz z opisem każdej nierucho
mości (mapą i rejestrem), o założenie ksiąg wieczystych
nowo utworzonych działek.
14. Zarząd gospodarki terenami zleca biegłym wykonanie
operatów szacunkowych działek przejętych przez Skarb
Państwa i wypłaca właścicielom odszkodowania. Działki te
zarząd oddaje w wieczyste użytkowanie przed upływem

3 miesięcy od chwili wejścia w życie uchwały.
15. Prezydium rady narodowej uzbraja teren w podsta
wowe urządzenia komunalne najpóźniej do momentu za
kończenia budowy danego osiedla.
Plany zagospodarowania przestrzennego

W ogólnych planach zagospodarowania przestrzennego
większości naszych miast określone są tereny przeznaczone
pod budownictwo niskie. Opierając się na aktualnej mapie
zasadniczej miasta, przy przeprowadzaniu prac wstępnych
tereny te należałoby posegregować w sposób następujący:
— tereny przygotowane pod budownictwo, podzielone na
normatywne działki budowlane na podstawie dotychczas
obowiązujących przepisów (z 1948 i 1958 roku); nie będą
one objęte uchwałami, a zezwolenia na budowę na dział
kach nie zabudowanych będą wydawane według art. 16
ustawy z 6.VII.1972;
— tereny pod budownictwo niskie o takim stopniu zain
westowania, że nie przewiduje się kompleksowego po
działu z urzędu, a pojedyncze wolne nieruchomości mogą
być uporządkowane i zabudowane indywidualnie zgodnie
z art. 18 i 16 cytowanej ustawy;
— tereny pod budownictwo niskie kwalifikujące się do
kompleksowego podziału z urzędu i ustalenia ich jako te
renów budownictwa jednorodzinnego lub zagrodowego, z roz
biciem na:
a) tereny posiadające aktualną mapę starego stanu wła
dania;
b) posiadające szczegółowe plany zagospodarowania prze
strzennego nadające się do realizacji;
c) tereny, na których rozpoczęto podział według ustawy
z 1958 roku.
Uwzględniając wymienione elementy, rada narodowa po
winna ustalić, które tereny przygotowane będą do zabu
dowy w okresie najbliższych pięciu lat, a które w latach
następnych. Z treści art. 2 cytowanej ustawy wynika, że
tereny te można dzielić tylko zgodnie z tym artykułem —
niezależnie od tego, w jakim czasie przystąpi się do ich
przygotowywania. Wyjątkiem są przewidziane do wyłączenia
działki zabudowane o powierzchni nie przekraczającej po
dwójnej powierzchni normatywnej.
Najczęściej spotykamy taką sytuację, że brak jest zarów
no aktualnej mapy starego stanu władania, jak i planu
szczegółowego. Pragnę zwrócić uwagę, że procedura postę
powania i wynikające z niej konsekwencje zmuszają do
opracowania planu szczegółowego na aktualnej mapie wy
kazującej urządzenia podziemne, zawierającej prawne gra
nice własności i rejestr powierzchni.
Zdaniem moim, w szczegółowym planie zagospodarowania
przestrzennego powinno się określić, które nieruchomości
kwalifikują się do wyłączenia z terenu budowlanego. Jak
już wspomniałem, aby plan szczegółowy był w pełni war
tościowy konieczne jest opracowanie go przy czynnym
współudziale geodety miejskiego. Następnym warunkiem
ułatwiającym realizację planu jest przekonsultowanie go
z właścicielami, których należy zawiadamiać indywidualnie
o wyłożeniu planu. Należy także zwrócić uwagę na koniecz
ność ścisłej rejestracji zezwoleń wydawanych na budowę,
konieczność tyczenia budowli przez geodetę, a także na
tychmiastowej aktualizacji mapy, począwszy od daty wy
konania mapy starego stanu władania do chwili podjęcia
uchwały o ustaleniu terenu budowlanego. Umożliwi to bie
żącą kontrolę zgodności wydawanych lokalizacji z planem
zagospodarowania przestrzennego, a także natychmiastowe
przystąpienie do opracowania projektu podziału,√>ez ko
nieczności aktualizowania mapy. Na okres opracowywania
projektu podziału wydawanie zezwoleń na budowę powinno
być wstrzymane.
Omówienie niektórych czynności technicznych i prawnych,
koniecznych do wykonania w trakcie przygotowania terenów
pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe
1. Ustalenie granic terenu budowlanego

Czynność ta wydaje się na pozór łatwa, lecz w rzeczywi
stości jest bardzo skomplikowana. Największą trudność
przedstawia ustalenie i uznanie powierzchni normatywnej
obowiązującej w dniu uzyskania pozwolenia na budowę
(szczególnie starych budowli), a także wyłączenie działek
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(§ 2 rozporządzenia MGTiOŚ), których granice należy nieco
zmienić, ze względu na układ komunikacyjny czy zabudowę,
co wynika z planu szczegółowego, a niezależnie od tego
kwalifikują się one do wyłączenia, gdyż są zabudowane.
Z terenów budowlanych należy także wyłączyć wszystkie
grunty przeznaczone na cele użyteczności publicznej, oprócz
nowo projektowanych ulic; a także ulic przeznaczonych do
likwidacji, których powierzchnia włączona została do te
renów budowlanych. Jeśli w skład terenu budowlanego będą
wchodzić zbędne części działek zabudowanych, to opraco
waniem geodezyjnym należy objąć całe działki, aby uregu
lować ich stan prawny po podziale.
2. Rozgraniczanie nieftichomości

Jak już wspomniałem, badanie ksiąg wieczystych oraz
rozgraniczenie powinno być — zdaniem moim — wyko
nane przed opracowaniem planu szczegółowego, w ramach
sporządzania mapy starego stanu władania. Wyjątek sta
nowi sytuacja, w której plan szczegółowy już istnieje,
a podane wyżej wymagania nie zostały spełnione.
Zabiegi, w wyniku których mamy uzyskać informację
o przebiegu linii granicznych dzielonych nieruchomościami
ustalone zostały w rozporządzeniu w sposób nieco odmien
ny niż w obowiązujących dotychczas przepisach, to jest:
— rozgraniczenie wykonuje wyłącznie jednostka wyko
nawstwa geodezyjnego, bez udziału służby geodezyjnej;
— właściciele nieruchomości nie są wzywani, a tylko za
wiadamiani o prowadzonych pracach;
— wykorzystuje się wszystkie dotychczasowe dokumenty
geodezyjne (rozgraniczenia, podziały itp.);
— dla nieruchomości nie ulegających podziałowi przyj
muje się przebieg linii granicznych według Bperatu ewi
dencji gruntów. W przypadku stwierdzenia różnicy między
stanem na gruncie a stanem w operacie ewidencyjnym na
leży dokładnie zbadać istniejące rozbieżności już w czasie
pobytu w terenie. W przypadkach uzasadnionych, zmiany
należy wprowadzać do operatu zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów, a następnie uwzględnić je przy przepro
wadzanych podziałach;
— protokół z przebiegu rozgraniczenia będzie również nie
typowy, gdyż stanowić będzie uporządkowany zbiór infor
macji o granicach uzyskanych z dotychczasowych dokumen
tów, będzie on zawierać również dane z przeprowadzonych
czynności rozgraniczeniowych.
3. Projekt podziału

Zgodnie z § 9 cytowanego rozporządzenia, treść mapy, na
której będzie opracowany projekt podziału, musi zawierać
pełną sytuację nad- i podziemną. Należy zwrócić uwagę na
włączenie do niej także pojedynczych drzew, które przez
niewielkie jedynie przesunięcie granic można pozostawić na
działkach, na których właściciel chce je widzieć. Z prak
tyki wiadomo, że są to sprawy nie mające znaczenia dla
wykonawcy robót geodezyjnych, ale często bardzo istotne
dla właścicieli.
Przy zamknięciu starych ksiąg wieczystych nie jest ko
nieczne dokładne rozliczanie poszczególnych powierzchni
z każdej księgi, dzięki czemu rejestr pomiarowy przedsta
wiający stan przed podziałem i po podziale będzie nieco
uproszczony. Bardzo istotna jest tu wyczerpująca infor
macja o właścicielu (według księgi wieczystej lub zbioru
dokumentów) oraz o stronie w postępowaniu, to jest o osobie władającej (z rejestru ewidencji gruntów), gdyż od
tego zależy nabycie przez poszczególne osoby prawa do
działek.
Jeśli chodzi o inne informacje, które powinny znaleźć się
w rejestrze, to są one następujące:
— numery nieruchomości i powierzchnia ogólna przed
podziałem;
— powierzchnia włączona do terenu budowlanego;
— powierzchnia objęta opracowaniem geodezyjnym a wy
łączona z terenu budowlanego;
— położenie, powierzchnie i numery nowo utworzonych
działek.
4. Rozpatrywanie uwag,
projektów uchwał

wniosków

i

odwołań

do

wyłożonych

Przy założeniu, że szczegółowy plan zagospodarowania
przestrzennego będzie prawidłowo opracowany i wyłożony
do wglądu wszystkich zainteresowanych można się spo
dziewać niewielkiej liczby zastrzeżeń do projektu podziału.
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Według wydanych przepisów, w postępowaniu zachowana
jest dwuinstancyjność, mimo że rozprawy kończą się na
szczeblu powiatu. Uwagi i wnioski do projektu rozpatruje
bowiem organ geodezji, a nie uwzględnione uwagi, wnioski
oraz odwołania — prezydium rady narodowej, jako druga
instancja. Uchwała rady narodowej jest więc dokumentem
ostatecznym. Dzięki temu upraszcza się i skraca procedurę
administracyjno-prawną. Uchwała o ustaleniu terenu bu
dowlanego jest także mniej kontrowersyjna niż decyzje wy
dawane według uchylonej ustawy z 1958 roku, dzięki temu,
że nie rozstrzyga spraw o odszkodowania oraz o pozosta
wienie na własność poszczególnych działek ich właścicie
lom i członkom rodzin. Termin wejścia w życie uchwały
powinien być podany w jej treści, gdyż nie jest jednoznacz
ny z datą jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym WRN.
W stosunku do daty ogłoszenia powinien on uwzględniać
czas potrzebny na rozpatrzenie wniosków o pozostawienie
działek.
Podziały nieruchomości według rozdziału 2 ustawy sejmowej
z 6.VII.1972 roku
Najbardziej dyskutowanym przepisem jest art. 18 cyto
wanej ustawy, który wiele osób utożsamia z nieograniczo
nymi możliwościami podziału każdej nieruchomości na do
wolną liczbę działek, bez przejęcia ich na własność przez
Skarb Państwa, byle nieruchomość leżała poza ustalonymi
terenami budowlanymi przeznaczonymi do zabudowy w
okresie najbliższych pięciu lat. Można rzeczywiście dojść do
takiego wniosku, czytając jedynie artykuły 17 i 18 cyto
wanej ustawy. Jeśli jednak przeczytamy je wspólnie z art. 1
i 2, wnioski są inne. Według art. 1 domy można budować
tylko na terenach budowlanych. Zgodnie z art. 2 tereny
te dzieli się na działki normatywne tylko w drodze uchwa
ły. Nie można zatem na mocy art. 18 dzielić nieruchomości
położonych na terenach budownictwa niskiego, przewidzia
nych w latach następnych na tereny budowlane pod bu
downictwo jednorodzinne i zagrodowe. Eyłaby to niekon
sekwencja zmieniająca zupełnie intencję ustawy, w której
chodzi o koncentrację budownictwa, a wyrażenie zgody na
podział wymagałoby także zgody na realizację budownictwa
na podzielonych działkach rozproszonych na terenie całego
miasta. Co prawda, według art. 16 cytowanej ustawy można
uzyskać zgodę na wybudowanie domu poza terenami bu
dowlanymi, ale artykuł ten nie mówi nic o podziałach, lecz
o możliwości uzyskania takiej zgody na pojedynczych dział
kach przeznaczonych pod budownictwo niskie, odpowiadają
cych warunkom ustalonym w przepisach budowlanych, czyli
na działkach już istniejących. Zgodę taką może wyrazić
wyłącznie PPRN, a nie bezpośrednio organ nadzoru bu
dowlanego, to znaczy, że ustawodawca traktuje art. 16 jako
wyjątek, który może być stosowany głównie w początko
wym okresie po wydaniu ustawy, kiedy nie wyznaczono
jeszcze w dostatecznej ilości terenów budowlanych; można
go również stosować przy uzupełnieniu zabudowy na tere
nach o wysokim stopniu zainwestowania.
Rozdział 2 cytowanej ustawy dotyczy zatem wyłącznie
podziałów nieruchomości, na przykład w celach wywłaszcze
niowych lub innych, podanych w art. 18 ust. 2 i 3.
Podział gruntów położonych poza terenami budowlanymi,
a stanowiących własność państwa odbywa się natomiast
według art. 19 niniejszej ustawy i § 16 rozporządzenia.

Organizacja i stan służby geodezyjnej w nawiązaniu
do realizacji omawianej ustawy
1. Miasta stanowiące powiaty

Istniejące w tych miastach miejskie pracownie geodezyj
ne, podległe WGKiM, zostaną prawdopodobnie przekształ
cone w miejskie biura geodezji i kartografii podporządko
wane wydziałom gospodarki przestrzennej i ochrony śro
dowiska. Kierownik biura (w randze zastępcy kierownika
wydziału), uzyskawszy uprawnienia do decydowania w
sprawach geodezyjnych, będzie załatwiał wszystkie sprawy
związane z przygotowaniem terenów pod budownictwo jed
norodzinne i zagrodowe, spełniając obowiązki organu geo
dezji, a często także wykonawcy robót geodezyjnych. Wie
loletnie doświadczenie w zakresie geodezji miejskiej oraz
obsada etatowa tych jednostek dają gwarancję, że w mia
stach stanowiących powiaty nie powinno być kłopotów
z terenami budowlanymi.

2. Miasta nie stanowiące powiatów

Jest ich dziesięciokrotnie więcej niż miast stanowiących
powiaty, a władzę geodezyjną sprawowały w nich dotych
czas PBGiUR. Decyzją ministra Gospodarki Terenowej
i Ochronjr Środowiska, zawartą w rozporządzeniu wykonaw
czym do cytowanej ustawy, sprawy podziałów przydzielono
organom planowania przestrzennego, ale nie przekazano im
etatów i ludzi prowadzących te zagadnienia w PBGiUR;
co zapewniłoby ciągłość działania w tym zakresie. Efektem
tego jest zupełne wstrzymanie wydawania decyzji w spra
wach podziałowych we wszystkich takich miastach, począw
szy od dnia 6 Iipca 19,72 roku. O ile jest nadzieja, że w mia
stach stanowiących powiaty nowa organizacja wejdzie w
życie z początkiem roku 1973 i wtedy po półrocznym prze
stoju sprawy ruszą z miejsca, o tyle w miastach nie wy

dzielonych nic to nie pomoże, gdyż nie można prowadzić
podziałów geodezyjnych bez udziału geodetów.
W budżecie na rok 1973 również nie przewidziano nawet
1 etatu na powiat w celu zatrudnienia geodety miejskiego.
W tym stanie rzeczy wyjątkowo niekorzystnie przedstawia
się zabezpieczenie w roku 1973 potrzeb w zakresie przy
gotowania terenów pod budownictwo jednorodzinne i za
grodowe w miastach nie stanowiących powiatów. Wyko
nawstwo zapewnią na pewno przedsiębiorstwa geodezyjne,
ale bez istnienia służby geodezyjnej nie można liczyć na
konkretne i szybkie efekty. Należy wziąć pod uwagę także
fakt, że bezpośrednio w powiecie powstaje ostateczny stan
przestrzenny, nad którego prawidłowością powinien czuwać
geodeta — nie tylko z nazwy, ale doświadczony, wysokiej
klasy fachowiec.

STANISŁAW JANUSZ TYMOWSKI
Warszawa

Czasopiśmiennictwo geodezyjne w Polsce
Środowisko geodezyjne w Polsce

Liczebność środowiska geodezyjnego w Polsce w końcu
1972 roku ocenić można na 16 500 osób, w tym niemal 5500
inżynierów, około 10 500 techników i mniej więcej 500 osób
o przygotowaniu zawodowym uzyskanym w drodze wielo
letniej praktyki. Spośród tej liczby ponad 11 000 osób zrze
szonych jest w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich w około
300 kołach zakładowych i terenowych. Na podaną wyżej
liczbę 11 000 osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu składa się
około 3700 inżynierów, ponad 7000 techników i 500 prakty
ków. Są to więc liczby znaczne, trzykrotnie wyższe od li
czebności środowiska geodezyjnego w okresie międzywojen
nym.
Wzrost liczebności środowiska geodezyjnego po II wojnie
światowej związany jest z trwającym ustawicznie procesem
uprzemysłowienia, któremu towarzyszy zjawisko szybkiego
Urbanizowania kraju, zmiany w gospodarce rolnej oraz uno
wocześnianie systemu zarządzania i komunikacji.
Wszystko to przebiega w okresie rewolucji naukowo-tech
nicznej, zmieniającej w sposób zasadniczy całokształt pro
wadzonych w kraju prac geodezyjnych i kartograficznych.
Zmieniają się narzędzia i metody geodezyjnych prac polowych i kameralnych, postępuje stale mechanizacja lub auto
matyzacja poszczególnych czynności lub całych procesów
produkcyjnych. Wystarczy tu wymienić fotogrametrię lub
wprowadzenie elektronicznej techniki obliczeniowej. Odpo
wiednikiem zmian procesów technologicznych jest z jednej
strony rozwój wielkich przedsiębiorstw geodezyjnych i kar
tograficznych, z drugiej zaś stałe podnoszenie się poziomu
wykształcenia pracowników.
Liczne środowisko zawodowe, o wykształceniu wyższym
Iub średnim, dąży przy tym do stałego podnoszenia kwalifi
kacji zawodowych, odpowiednio do zmian zachodzących w
produkcji, związanych z koniecznością wprowadzania no
wych narzędzi pracy oraz nowych, bardziej postępowych
technicznie metod pomiarów obliczeń.
Jedną z dróg ułatwiających stałe doszkalanie się i unowo
cześnianie wiadomości zawodowych jest korzystanie z cza
sopiśmiennictwa zawodowego. Odpowiedzmy więc sobie na
pytanie, jak wygląda ono w Polsce w dziedzinie geodezji
i kartografii?

Czasopiśmiennictwo geodezyjne w Polsce
Wydawaniem czasopism z dziedziny geodezji i kartografii
zajmują się w Polsce ośrodki naukowe, społeczne i produk
cyjne. Łącznie wydają one 19 czasopism geodezyjnych i kar
tograficznych o bardzo różnych nakładach, częstotliwości

i zasięgu rozchodzenia się. Spośród wychodzących tytułów
11 wydawanych jest przez ośrodki naukowe, 6 — przez
ośrodki produkcyjne, 1 — przez ośrodek społeczny il —
przez ośrodek administracji państwowej. Szczegółowy wykaz
tych tytułów, ich częstotliwości i nakładów zawarty jest
w tablicy.
Wydawane czasopisma dzielą się w sposób następujący:
czasopisma
czasopismo
czasopisma
czasopismo
czasopisma

— 10
— 1
— 2
— 1
— 5

naukowe
bibliograficzne i dokumentacyjne
referatowe i przeglądowe
publicystyczno-zawodowe
firmowo-przemysłowe

razem
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Wśród wydawanych czasopism mamy 2 miesięczniki,
2 dwumiesięczniki, 3 kwartalniki, 2 półroczniki, 1 rocznik
i 9 czasopism wydawanych sporadycznie. Z tego 15 czaso
pism wydawanych jest w Warszawie, 3 w Krakowie i 1 w
Olsztynie.
Łączny nakład wszystkich czasopism wynosi 11410 egzem
plarzy, najwyższy nakład — 4050 egzemplarzy miesięcznie,
najniższy — 200 egzemplarzy sporadycznie.
Spośród wydawanych czasopism zaledwie 3, a mianowicie:
Geodezja i Kartografia, Polski Przegląd Kartograficzny oraz
Przegląd Geodezyjny mają charakter powszechny i można
je uzyskać przez prenumeratę krajową lub zagraniczną.
Pozostałe 15 czasopism rozchodzi się w węższych kręgach
odbiorców, a niektóre mają nawet charakter poufny.
Osiem spośród wymienionych czasopism rozchodzi się nie
mal wyłącznie wśród kadr naukowych określonych wyż
szych uczelni i Instytutu Geodezji i Kartografii, zaś 5 —
wśród pracowników niektórych większych przedsiębiorstw.
Zwraca uwagę duża liczba czasopism o bardzo małych na
kładach:

nakład
nakład
nakład
nakład

—
—
—
—

do 200 egz.
od 200 do 500 egz.
od 500 do 1000 egz.
powyżej 4000 egz.

Razem

9
5
4
1

czasopism
czasopism
czasopisma
czasopismo

19 czasopism

Nakład i rozchodzenie się czasopism mają oczywisty
wpływ na zasięg ich oddziaływania. Biuletyny i komunikaty
poszczególnych przedsiębiorstw są na przykład znane jedy
nie w tych przedsiębiorstwach, które je wydają, to samo do
tyczy zeszytów naukowych poszczególnych uczelni. Powstaje
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Tablica

Lp.

1
2

Grupa czasopism

Naukowe

Wydawca i miejsce wydania

Geodezja i Kartografia
Polski Przegląd Kartograficzny
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
Artificial Satellite
Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej,
Geodezja
Zeszyty Naukowe SGGW — Geodezja
Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej PAN — Od
dział Kraków
Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej, Geo
dezja
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej, Geo
dezja

3
4
5
6
7

Tytuł czasopisma

-

8
9

10

Częstotliwość
ukazywania się

Nakład

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Karto
graficznych, Warszawa
Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Polska Akademia Nauk, Warszawa
Politechnika Warszawska, W’arszawa

kwartalnik
kwartalnik

półrocznik
półrocznik
sporadycznie

450
480
200

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Państwowe WydawnictwO Naukowe, Kraków

sporadycznie
sporadycznie

200
630

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Wyższa Szkoła Rolnicza, Kraków

sporadycznie
sporadycznie

200
200

Wyższa Szkola Rolnicza, Olsztyn

sporadycznie

950
1000

200

4510

11

Bibliograficzne i do
kumentacyjne

Informacja bibliograficzna

Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa

miesięcznik

350

12

Referatowe i przeg
lądowe

Informator IGiK

Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa

2-miesięcznik

400

Biuletyn Dokumentacyjny dla biur geodezji i urzą
dzeń rolnych

Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa

2-miesięcznik

1000

13

1400

14

Publicystyczno-zawodowe

Przegląd Geodezyjny

Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT, War
szawa

15

Firmowo-przemysłowe

BiuletJTi Postępu Technicznego

Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametryczne,
Warszawa
Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Warszawa
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, War
szawa
Warszawskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze,
Warszawa
Geoprojekt, Warszawa

16
17

Biuletyn Postępu Technicznego
Komunikaty Informacyjne WPG

18

Komunikaty Informacyjne WOPM

19

Materiały Szkolenioive

miesięcznik

sporadycznie

200

sporadycznie
kwartalnik

200
200

sporadycznie

200

rocznik

300

1

1100
Ogółem:

zatem pytanie, czy i w jakiej mierze wykorzystywane są
wiadomości podawane przez poszczególnych autorów, czy
nie zachodzą przypadki niepełnego wykorzystania ich dorob
ku, czy tej aktywności umysłowej nie można by wykorzy
stać w bardziej celowy społecznie sposób. Powstaje również
pytanie czy opłacalny jest nakład pracy autorów i wydaw
ców, czy uzyskiwane efekty nie pozostają w dysproporcji
do zaangażowanych środków materialnych.

Wykorzystanie czasopism geodezyjnych
Korzystanie z czasopism może być bierne lub czynne. Sa
mo czytanie to korzystanie bierne, obliczone wyłącznie na
pamięć czytającego. Różni się ono od korzystania czynnego
przede wszystkim tym, że czytaniu nie towarzyszy powsta
wanie dokumentacji. Przy korzystaniu czynnym powstają
bowiem notatki, wyciągi, odpisy itp., składające się na ma
teriały gromadzone w przyjętym układzie, stosownie do oso
bistych zainteresowań. Dla ułatwienia czytelnikom czynnego
korzystania z czasopisma w niektórych z nich podawane są
krótkie streszczenia artykułów. Stosowane jest także krótkie

4050

11410

sygnowanie poszczególnych prac odpowiednimi symbolami
klasyfikacji dziesiętnej. Niestety, spośród czasopism geode
zyjnych jedynie kilka, w tym Przegląd Geodezyjny, stosuje
te formy ułatwień dla czytelnika pragnącego systematycznie
gromadzić interesujące go dane.
Drugim podstawowym ułatwieniem przy wykorzystywaniu
czasopism jest systematyczne gromadzenie ich w bibliote
kach zakładowych i biblioteczkach prywatnych oraz działal
ność zakładowych ośrodków informacji naukowej i technicz
nej.
Sprawne działanie tych ośrodków ma tu wielkie znacze
nie, gdyż czasopiśmiennictwo jest potężnym środkiem uzu
pełniania wiadomości fachowych, ze względu na ciągłość od
działywania oraz możność powracania do opublikowanych
tekstów w celu ich analizy i studiowania. W czasopismach
znaleźć można jednak nie tylko bezpośrednią pomoc w pro
dukcji; są one również źródłem inspiracji w dziedzinie po
stępu technicznego i lepszej organizacji pracy. Toteż waż
nym zadaniem stojącym przed Stowarzyszeniem Geodetów
Polskich i jego kołami zakładowymi jest zwiększenie efek
tywności wykorzystania czasopiśmiennictwa geodezyjnego.

Uwaga!

Czy w zwiqzku ze zmianami rodzinnymi zmieniłeś już
deklarację uczestnictwa w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej?

Mgr inż. JERZY SZYMOŃSKI
Warszawa

Rozwój produkcji geodezyjnych narzędzi pomiarowych w ZSRR
(⅛eodezyjne narzędzia pomiarowe produkcji radzieckiego
przemysłu precyzyjno-optycznego nie są w Polsce dosta
tecznie znane. Przemysł ten zaspokajat~dotychczas przede
wszystkim olbrzymie zapotrzebowanie krajowe na tego ro
dzaju aparaturę pomiarową. Z tego też powodu radziecka
centrala handlu zagranicznego — Maszpriborintorg — nie
występowała w ubiegłym okresie z większymi ofertami
eksportowymi. Dopiero w ubiegłym roku Maszpriborintorg
zaprezentowała na specjalnej wystawie problemowej1) w
Warszawie (17—25 kwietnia 1971 r.) obok innej aparatury
pomiarowo-kontrolnej również i niektóre typy geodezyjnych
narzędzi pomiarowych wraz z obszernymi katalogami, po
dającymi zestawy instrumentów geodezyjnych produkowa
nych aktualnie przez przemysł radziecki; zestawy te są
obecnie eksportowane poza ZSRR.
Obchodzone niedawno 50-lecie powstania Kraju Rad jest
szczególną okazją do zapoznania Czytelników Przeglądu
Geodezyjnego z produkowanymi w Związku Radzieckim
narzędziami geodezyjnymi i zwrócenia uwagi fachowców
polskich na ciekawsze rozwiązania konstrukcyjne.
W tablicy 1 zestawiono większość teodolitów i teodolitów-tachimetrów, produkowanych obecnie w ZSRR. Jeśli cho
dzi o rozwiązania konstrukcyjne, większość tych instru
mentów odpowiada najaktualniejszym tendencjom świato
wym. Są to instrumenty o optycznych układach odczyto
wych; w wielu typach stosowane są automatyczne stabili
zatory indeksu kręgu pionowego (w teodolitach-tachimetrach) i optyczno-mechaniczne kompensatory (w niwelatorach).
Teodolit typu T-05 (rys. 1) jest instrumentem optycznym
wysokiej precyzji. Według danych fabrycznych instrument
ten pozwala na pomiar kąta poziomego ze średnim błędem
pomiaru pojedynczego kąta w jednym poczęcie rzędu ±0,5".
Na okres transportu, jak i w przypadku dłuższego maga
zynowania górna część teodolitu — luneta wraz z kręgiem
pionowym i układem osi obrotu lunety — jest demontowana
i pakowana oddzielnie. Rozwiązanie takie ułatwia także
przenoszenie instrumentu na trudno dostępny punkt obser
wacyjny, na przykład na wieżę triangulacyjną, ciężar in
strumentu jest bowiem dość znaczny, wynoszący około
') Wysfawa radzieckiej aparatury optyczno-pomiarowej (St. J. T.)
Przegląd Geodezyjny, 1971, nr 6, str. 252

19 kg. Konstrukcja teod.olitu pozwala również na odciąża
nie układu osi głównej instrumentu zarówno na czas trans
portu, jak i magazynowania. Do spodarki teodolitu można
dodatkowo wmontować lunetę kontrolną, pozwalającą na
śledzenie stabilności położenia instrumentu na stanowisku
pomiarowym. Okulary lunety głównej i kontrolnej uzbro
jone są w mikrometry okularowe.
Teodolit OT-02M (rys. 2) jest także teodolitem optycz
nym wysokiej precyzji. Pod względem konstrukcyjnym in
strument ten zbliżony jest do teodolitu Wilda T3. Według

Rys. 4. Teodolity T-2 i 'TB-3

Rys. 1. Teodolit T-05
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Tablira 1. Charakterystyczne dane techniczne teodolitów produkcji radzieckiej
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danych fabrycznych instrument ten gwarantuje dokładność
pomiaru kąta poziomego w jednym poczęcie rzędu ± 1,0".
Luneta tego teodolitu wyposażona jest w dwa wymienne
okulary, odpowiadające powiększeniom lunety: 30× i 40×.
Teodolit T-I (rys. 3) jest trzecim z kolei instrumentem
wysokiej dokładności; pozwala on na pomiar kąta pozio
mego w jednym poczęcie z dokładnością ± 1,5". Podobnie
jak i teodolit T-05 jest on przystosowany do obserwacji
astronomicznych. Lunetę można obracać wokół jej osi
obrotu w zakresie 360°. Instrument wyposażony jest w wy
mienne okulary łamane: lunety i mikroskopu odczytowe
go, służące do obserwacji okołozenitalnych.
Teodolity T-2 i TB-3 (rys. 4) należą do grupy instrumen
tów o dokładności pomiaru kąta poziomego w jednym po
częcie ± 2". Teodolit TB-3 jest Udoskonalonym^teodolitem
TB-1, którego produkcję przemysł radziecki podjął bezpoś
rednio po wojnie. Teodolity serii TB są odpowiednikami
udanej konstrukcji teodolitu optycznego Wichmanna Th 40.
Szybkie opanowanie nowej produkcji było dużym osiągnię
ciem odbudowywanego po zniszczeniach Vzojennych prze
mysłu radzieckiego.
We wszystkich wymienionych wyżej teodolitach systemy
odczytowe kręgów oparto o zasadę mikrometrów koincy
dencyjnych. Zbiorcze okulary mikroskopów odczytowych
umieszczono w bezpośrednim sąsiedztwie okularów lunet.
Teodolity T-5 i OT-SZ (rys. 5) są instrumentami średniej
dokładności, z optycznymi układami odczytowymi opartymi
o zasadę mikroskopów skalowych. Średni błąd pojedyn
czego pomiaru kąta w jednym poczęcie jest rzędu ± 5—7".
Na uwagę zasługuje fakt, że w obu instrumentach w miejsce
układu Iibeli kręgu pionowego zastosowano już automatycz
ny stabilizator indeksu kręgu pionowego. W teodolicie T-5,
podobnie jak w instrumentach typu T-I i T-2, pion optycz
ny wbudowany został w alidadę instrumentu. W teodolicie
OT-SZ konstrukcja pionu optycznego jest podobna do roz
wiązania zastosowanego w teodolicie TB-3 (pion optyczny
wbudowany na stałe w spodarkę instrumentu).
Do tej samej klasy dokładności można także zaliczyć
teodolit T-IO (rys. 6). W instrumencie tym zachowano kla
syczny układ Iibeli kręgu pionowego. Natomiast automa
tyczny stabilizator indeksu kręgu pionowego zastosowano w
teodolicie typu T-15 (rys. 7). Teodolit ten daje dokładności
pomiaru kąta poziomego w jednym poczęcie rzędu ± 15".
Odczytu okręgów dokonuje się za pomocą mikroskopu skaIowego.
Poza wymienionymi wyżej instrumentami przemysł ra
dziecki produkuje jeszcze wiele typów teodolitów niższych
dokładności, jak również teodolitów o specjalnym przezna
czeniu. Wymienić tu należy przykładowo giroteodolit MB2M
(rys. 8) oraz dwa typy teodolitu balonowego ATK-2 i ASZT
(rys. 9).
Aktualny program produkcji obejmuje również niwelatory. Charakterystyczne dane techniczne tych instrumentów
zestawiono w tablicy 2. Dwa z nich zaliczyć należy do in
strumentów wysokiej dokładności; są to niwelatory typu
NB-3 i N-L
Niwelator Iibelkowy NB-3 (rys. 10) jest produkowany
przez przemysł radziecki już od dłuższego czasu. Koincy
dencyjny obraz końców pęcherzyka Iibeli — o przewadze
4'70,8 mm, oraz obraz podziałki mikrometru optycznego
obserwowane są w polu widzenia lunety. Średni błąd po
dwójnej niwelacji instrumentu NB-3 jest rzędu ± 0,4 mm/
1 km.
Tę samą klasę dokładności ma niwelatotr N-I (rys. 11).
Konstruktorzy tego niwelatora podkreślają szczególnie dobre
zabezpieczenie Iibeli i układu optycznego lunety przed wpły
wem zmian temperatury. Ten typ niwelatora spełnia
wszystkie wymagania techniczne, określone dla tej klasy
instrumentu w normie radzieckiej GOST 10528—69.
Dokładność pomiaru w granicach średniego błędu podwój
nej niwelacji ± 1 mm/1 km zapewniają niwelatory typu
NA-I i N-2.
4
Niwelator precyzyjny NA-Ł jest odpowiednikiem instru
mentu produkowanego w latach ubiegłych przez Zeissa
(typ Ni A). Niwelator ten jest nam dobrze znany, gdyż
pewną partię tych instrumentów zakupiliśmy swego czasu
w Związku Radzieckim. Instrumenty te znajdują się w
eksploatacji do chwili obecnej.
Instrumentem tej samej klasy, spełniającym wszystkie
wymogi normy GOST 10528-69, jest niwelator N-2. Podob-

Rys. 5. Teodolity T-3 i OT-SZ

Rys. 6. Teodolit T-IO

Rys. 10. Niwelator NB-3

Rys. 8. Giroteodolit MB2M

W miejsce Iibeli Rurkowej w niwelatorze tym wbudowano
w lunetę optyczno-mechaniczny kompensator, działający w
zakresie ± 6'.
Do niwelatorów technicznych wyższej dokładności zali
czyć należy trzy instrumenty: N-3 (rys. 12), NW-I i NP-1.
Są to niwelatory Iibelkowe, wyposażone w śrubę elewacyjną, jednakże bez mikrometrów optycznych. Niwelator
NP-I (rys. 13) jest instrumentem typu Egaulta, z lunetą
przekładaną w dźwigarach.
Niwelator techniczny NS (rys. 14) średniej klasy dokład
ności jest instrumentem automatycznym. Kompensator in
strumentu działa sprawnie w zakresie ± 15'. Tej samej kla
sie dokładności odpowiada niwelator NT. który przedsta
wiono na rysunku 15. Ciekawy konstrukcyjnie jest także
niwelator niższej dokładności, oznaczony jako typ NŁ-3
(rys. 16). Instrumentem tym można pomierzyć różnice wy
sokości zarówno przy poziomej osi celowania, jak i przy
wychyleniu osi celowej lunety z kierunku poziomego. Wbu
dowane w niwelator specjalne urządzenie pozwala na
zmniejszenie liczby stanowisk w terenie o większej deni
welacji. Daje to w efekcie istotny wzrost wydajności pracy.
Przemysł radziecki produkuje także dalmierze optyczne,
przeważnie jako nasadki.
Dalmierz OTD (rys. 17) jest instrumentem dwuobrazowym. Kąt paralaktyczny jest zmienny przy poziomej łacie
bazowej o stałej długości. Pomiar odległości mierzonej
wzdłuż osi celowej dalmierza można zredukować do pozio
mu po pomierzeniu kąta pionowego. Instrument wyposa-

Rys. 7. Teodolit T-15

Rys. 9. Teodolity balonowe ATK-2 i ASZT

T-SZ

nie jak w omówionych już niwelatorach i w tym instru
mencie obraz pęcherzyka odwzorowany jest na płaszczyznę
krzyża kresek i obserwowany jest w polu widzenia lunety.
Niwelator NS-2 pod względem dokładności klasyfikowa
ny jest w tej samej grupie co instrumenty NA-I i N-2.

Tablica 2. Charakterystyczne dane techniczne niwelatorów produkcji radzieckiej
Parametry’

NB-3

N-I

NA-I

N-2

NS-2

Średni błąd podwójnej niwelacji w [mm/1 km]
Powiększenie lunety
Pole widzenia lunety’
Przewaga Iibeli w ["łuku/2 mm]
Ciężar niwclatora

±0,4
46
46,4'
10
6,4

±0,5
45
50'
10
6,9

±1,0
41,8
1°
10
5,8

±1,0
40
1°
10
4,5

±1,5
40
1°
—
5,0

N-3

±2,0
30,5
lo20'
15
1,8

NW-I

NP-I

NS-4

NT

NL-3

±2-3
31
lo20'
17-23
1,8

±2-3
30
30
20
2,3

±8,0
30,5
lo20'
—
2,0

±6,0
20
lo20'
30
2,0

±50
30,7
1=20'
30
2,1

Tablica 3. Charakterystyczne dane techniczne dalmierzy optycznych produkcji radzieckiej

I

Parametry

OTD

Średni błąd pomiaru odległości
D = 100 m; w [cm]

Maksymalny kąt paralaktycz
ny dalmierza w [*]
Zakres mierniczy w granicach
kąta pionowego w lɔ]
Ciężar nasadki dalmierczcj
w [kG]
Ciężar ogółem w [kG]
Nasadka przystosowana:
a) do teodolitów

b) do kierownic topograficznych

DNT-2

DD-5

DN-08

DN-10

DW-20

±6,0

±6,0

±10,0

±8,0

±10,0

60

50

40

40

40

40

±20 przy k = 100
lub k ≈ 200
±40 przy k ≈ 500
80

±30

±20

±30

±30

±30

±30

DN-04

DD-3

±2,0

±4,0

±5,0

85

60

±22

±30

—
8,5

—

0,15
24,0

DNR-06

0,17
11,0

0,17
11,8

T-2, T-5,
T-10, T-15

TT-S
OTSZ

T-2, T-5,
T-10, T-15

KA-2

KA-2

KA-2

0,47
23,6
TT-5

T

0,08
10,2
T-20,
T-30

0,5
23,0

T-2, T-5,
T-10, T-15

0,23
6,0

¿40
4,2
13,0

T-20,
T-30

—
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Rys. 19. Nasadka DN-IO wraz
z teodolitem T-30

Rys.
20.
Nasadka
DN-8 (DNT-2N)

żony jest w krąg pionowy. Dalmierzem tym można pomie
rzyć odległości w zakresie od 35 do 400 m z dokład
nością 1 : 5000—6000.
Dwuobrazowa nasadka dalmiercza typu DN-04 (rys. 18) skon
struowana jest dla teodolitów-tachimetrów, których opra
wa obiektywu wynosi 46 mm (tablica 3). Stała mnożna dal
mierza k = 100, zakres mierniczy 10—125 m przy dokład
ności pomiaru odległości rzędu 1 :2500. Pomiar odległości
następuje wzdłuż osi celowania. W celu zredukowania zmie
rzonej wielkości do poziomu należy pomierzyć dodatkowo
kąt pionowy. Pomiarów można dokonywać w granicach
± 25« nachylenia osi celowej lunety.

Tablica 4. Charakterystyczne dane techniczne dalmierzy elektromagnetycznych

Typ
dalmierza

Dalmierze
radiowe:
RDG
WRD
LUCZ
Dalmierze
świetlne:
EOD
KWARC
GD-3I6
SWW-I
TD-2
ST-65
KRISTAL
KDG-3
MSD-I
DNK-02
(nasadka)
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Zakres
mierniczy

Dokładność pomiaru
[cm]

w [km]

ay

0,2-40
0,2-50
0,2-40

±(5÷3∙10-∙∙D)
jak wyżej
jak wyżej

do 30
0,001-40
0,001-20
0,3-20
0,14-10
0,10-5
0,10-5
0,002-2
0,001-0,4
0,004-0,4

±(l±0,2 · 10-· · D)
jak wyżej
±1
±(2±0,l · 10-· · D)
±(1+0,2 · 10-· · D)
±(l,5+0,3 · 10-« · D)
±(2⅛0,5 · 10-· · D)
±(l,5±0,5 · 10-· · D)
±(0,15+0,5 · 10-·-D)
±(2±0,2 ∙ 10-5 D)

Czas
Pobór
pomiaru mocy

w [min] w [W]

45
45
30
60
30-40
10-20
60-90
15-20
15-20
20-40
10
5
5-10

80
60
80

Ciężar
jednej
stacji
w [kG]

25
25
23,5

300 około 300
140
105
100
50
300
175
80
85
30
55
45
48
5
48
27
3,5
3
1 »4

Rys. 21. Dalmierz bazowy DWG

Na zakończenie tego przeglądu należy także wymienić
przyrządy fotogrametryczne produkcji ZSRR. Kamera lot
nicza typ AFA-TE (rys. 23) przystosowana jest do zdjęć
o formacie 18 X 18 cm. Kamera ta produkowana jest w
trzech wersjach: z obiektywem RUSSAR 296 o ogniskowej
70 mm, z obiektywem RUSSAR 44 o ogniskowej IOOmmoraz
z obiektywem RUSSAR-PŁAZMAT o ogniskowej 200 mm.
Integralną częścią kamery jest przyrząd do zdalnego stero
wania jej pracą.
Przemysł radziecki wytwarza także dwa typy przetworni
ków, tak zwany przetwornik duży (FTB) oraz mały (FTM).
Poza wspomnianymi przetwornikami program produkcji
obejmuje Stereograf SD-3 oraz autograf SPR-3.
Stereograf SD-3 (rys. 24) przeznaczony jest do opracowy
wania ze zdjęć lotniczych o formacie 18 X 18 cm map
topograficznych w skalach 1: 25 000 i 1 :10 000, a także
większych. Do opracowań mogą być wykorzystane oryginal
ne negatywy zdjęć lotniczych lub diapozytywy kontaktowe

Rys. 23. Kamera lotnicza AFA-TE

▲ ►

Rys. 22. Dalmierz świetlny SWW-I

Podobną konstrukcję ma nasadka dalmiercza DD-3. Za
mocowanie nasadki na obiektywie teodolitu w położeniach
różniących się o 90° umożliwia prowadzenie pomiaru przy
ustawieniu łaty poziomym lub pionowym. Przy zastosowa
niu łaty o podziale 2 cm zakres mierniczy nasadki wynosi
od 20 do 180 m, przy podziale 5 cm osiąga do 250 m, a do
kładność pomiaru jest rzędu 1 :2000. Z kolei nasadka DD-5
przy podziale łaty 2 cm ma zakres mierniczy od 40 do
130 m, przy podziale 5 cm — do 200 metrów, a dokładność
pomiaru rzędu 1 :1200. Nasadka DN-1", którą pokazano na
rysunku 19 z teodolitem T-30, przystosowana jest do łaty
pionowej i zakresu mierniczego od 20 do 200 m; dokładność
pomiaru rzędu 1 :1000.
Oryginalną konstrukcją jest dalmierz nasadkowy DN-8
(DNT-2N) pokazany na rysunku 20. Jest on przystosowany
do pomiaru odległości w granicach od 50 do 700 m z do
kładnością 1:500. Konstrukcję dalmierza oparto o zasadę
stałej długości bazy ustawianej w punkcie celu oraz zmien
nego kąta Paralaktycznego, mierzonego za pomocą nasadki
dalmierczej.
Na uwagę zasługuje także dalmierz bazowy DWG (rys. 21).
Działa on na zasadzie stałego kąta paralaktycznego i zmien
nej długości bazy wbudowanej w urządzenie kątomiercze.
Zakres mierniczy dalmierza mieści się w granicach od 2 do
300. m, a dokładność pomiaru jest rzędu 1 :500.
Charakteryzując obecny poziom produkcji geodezyjnych
narzędzi pomiarowych w Związku Radzieckim nie można
pominąć osiągnięć w zakresie konstrukcji dalmierzy elektro
magnetycznych. Informacyjny charakter niniejszego opra
cowania uniemożliwia szczegółowsze omówienie tych dal
mierzy. λV tablicy 4 zestawiono aktualnie produkowane
przez przemysł radziecki dalmierze radiowe i dalmierze
elektrooptyczne. Niektóre z tych konstrukcji są u nas do
brze znane. Na rysunku 22 pokazano dalmierz świetlny
SWW-1, który jest przyrządem typu fazowego.

wykonane na szkle. Przyrząd działa na zasadzie bezpośred
niego mechanicznego wcięcia przestrzennego i stosowany
jest do opracowania zdjęć lotniczych pionowych, przy ogni
skowych kamery od 55 do 200 mm i kącie nachylenia podRys. 24. Stereograf SD-3

17

WieI
sięti

Z z
prz;
dy
rzaj
ści

czas zdjęć w granicach 1,5 do 3°; wielkość kąta nachylenia
zależna jest od ogniskowej kamery. Stosunek skali opraco
wywanych zdjęć mieści się w granicach 0,5 do 2 i realizo
wany jest za pomocą pantografu, zamontowanego do pod
stawy przyrządu.
Autograf SPR (rys. 25) przeznaczony jest do sporządzania
i aktualizacji map topograficznych ze zdjęć lotniczych
18 X 18 cm.
Na zakończenie należy nadmienić, że system spodarek

we wszystkich teodolitach produkcji radzieckiej jest znor
malizowany i odpowiada rozwiązaniom stosowanym przez
polski przemysł (PZO) oraz przemysł NRD (Zeiss-Jena), co
nie jest bez znaczenia dla użytkowników tego sprzętu.
Podany wyżej przegląd geodezyjnych przyrządów pomia
rowych produkcji radzieckiej daje możność poznania po
szczególnych typów instrumentów, a następnie sprowadze
nia ich do kraju i zastosowania w naszej praktyce geode
zyjnej.

LEOPOLD ŁAPIŃSKI
Kraków

Zależność błędu szacowania odczytu od prostego lub odwróconego obrazu lunety
Przy niwelacji technicznej ostatnią znaczącą cyfrę odczy
tu na łacie określamy szacunkowo. Z tego względu błąd
szacowania ma tu istotne znaczenie.
Jak wykazano [1], wielkość błędu szacowania można
zmniejszyć prawie ośmiokrotnie przez wprowadzenie świa
domej korekty w tendencji obserwatora dotyczącej szaco
wania. Warto również ustalić czy korekty te będą jednako
we dla odczytów szacowanych od góry interwału do wska
źnika (kreski poziomej krzyża nitkowego), jak i od dołu in
terwału do wskaźnika.

—

—
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W tym celu przeprowadzono badania, których metoda by
ła następująca: na 27 kartach o wymiarach 11X8 cm wy
kreślono 3 rodzaje interwałów z naniesionymi wskaźnikami
wyznaczającymi wielkość do oszacowania (rys.). Położenie
wskaźników określono za pomocą Loordynatografu z dokład
nością 0,02 mm. Uzyskane wartości stanowiły następnie pod
stawę do obliczenia różnicy pomiędzy odczytem prawdziwym
a oszacowanym.
'
Podstawą sformułowanych przez autora wniosków są wy
niki 540 obserwacji wykonanych przez dziesięciu obserwa
torów. Każdy obserwator wykonał dwie serie odczytów po
27 obserwacji. W pierwszej serii pomiarów obserwator usta
lał odczyty na wszystkich kartach, szacując je od góry in
terwału do wskaźnika, a w drugiej od dołu interwału do
wskaźnika. Tak więc, każda z 27 zaznaczonych wartości zo
stała oszacowana przez każdego obserwatora dwukrotnie
w sposób niezależny.
Ogólne zestawienie wyników pozwala ustalić, że na 540
obserwacji błąd szacowania (liczony w dziesiątych częściach
interwału) o wielkości:

0,15
0,10
0,05
0,00

występuje 3 razy, co
występuje 70 razy, co
występuje 180 razy, co
występuje 287 razy, co

stanowi
stanowi
stanowi
stanowi

0,6% całości,
13,0% całości,
33,3% całości,
53,1% całości.
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Rys.

TaLHca

Szacowanie od góry
Wielkość błędu w dzie
siętnych częściach in
terwału

0,15
0,10
0,05
0,00

wartość szacowania

0,1

0,2

0,3

0
6
12
12

1
6
8
15

0
5
14
11

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0
0
13
17

0
1
8
21

0
4
11
15

0
3
11
16

0
6
5
19

0
6
10
14

Suma

Suma
"· [%]

1
37
92
140

0,2
6,8
17,0
26,0

Szacowanie od dołu
wartość szacowania

0,15
0,10
0,05
0,00

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
7
10
13

0
4
10
16

0
4
13
13

0
1
10
19

0
0
5
25

0
2
6
22

0
5
13
12

2
4
10
14

0
6
11
13

2
33
88
147

0,4
6,1
16,3
27,2

Razem

540

100,0

Z zestawienia wynika, że najczęściej wykonuje się odczyty,
przy których błąd szacowania równa się 0,00, natomiast błę
dy bliskie maksymalnych wielkości błędu szacowania zda
rzają się rzadko. Częstość występowania błędów w zależno
ści od kierunku szacowania przedstawiono w tablicy.

Na podstawie otrzymanych wyników i zestawień stwier
dzono, że:
1. Najdokładniej oceniana jest wartość równa 0,5 szaco
wanego interwału.
2. Błędy wartości szacowanej od góry i od dołu interwału,
dokładnie przez tego samego obserwatora w dwu niezależ
nych obserwacjach, są sobie równe co do wartości bez
względnej (potwierdza się to w 75o∕o występujących przy
padków).
3. Błędy wartości szacowanej od góry i od dołu interwału
mają znaki różne i w 80% są przeciwne co do wartości
względnej.
Wynika z tego, że rodzaj obrazu lunety nie ma wpływu
na wartość bezwzględną błędu szacowania odczytu (zależy
to od predyspozycji obserwatora), ma natomiast wpływ na
zmianę znaku błędów szacowania. Okoliczność ta wykazuje,
że przy wprowadzaniu świadomych korekt w tendencji ob
serwatora odnośnie szacowania odczytów należy wziąć pod
uwagę także kierunek wykonywanych obserwacji.
Sformułowane wnioski odnoszą się również do wszystkich
pionowych systemów odczytowych wymagających szacowa
nia części podziałek.
LITERATURA
[1] Tatarczyk J. — Możliwości poprawiania wynikójo pomia
ru o bl<!<i szacowania. PAK, 1967, nr 12

ANDRZEJ KNAP
Płock

Analiza dokładności pomiarów geodezyjnych
przy montażu budynków mieszkalnych z elementów wielkopłytowych systemu OWT-67
W zeszycie 7/1972 Przeglądu Geodezyjnego omówiono me
tody pomiarów geodezyjnych stosowanych przy montażu
budynków mieszkalnych w technologii wielkopłytowej
OWT-67 na osiedlu „Łukaszewicza” w Płocku. Niniejsza pu
blikacja stanowi krótką analizę dokładności tych pomia
rów.
Ponieważ pomiary geodezyjne wykonywane są jakby w
dwóch etapach (pierwszy — to wyznaczenie osi roboczych
do montażu, drugi — inwentaryzacja zmontowanych prefa
brykatów), przeto należy obliczyć błędy średnie położenia
punktu wyznaczającego oś roboczą na dowolnej kondygnacji
budynku (w tym przypadku 5 lub 11) oraz błąd średni, ja
kim obarczony jest wynik inwentaryzacji.
1. Dokładność wyznaczenia osi roboczych (montażowych) do
montażu kondygnacji

Ze względu na duże tolerancje wykonania fundamentu [1],
jako wyjściowe do montażu kondygnacji budynku przyjmu 
jemy osie montażowe wyznaczone na stropie stanu zero
wego. Punkty główne I, II, III (rys. 1) wyznaczane są me

todą biegunową w oparciu o punkty 1, 2, 3, 4 osi montażo
wych I kondygnacji, a więc średni błąd każdego z nich wy
nosi:

mχ = m∏ = min = ±ym≈ + mj + m∣2+τ∏i

(1)

gdzie:
mc — błąd centrowania teodolitu,
τna— błąd odłożenia kąta,
τ∏ι— błąd odłożenia odcinka,
mz— błąd zaznaczenia punktu.
Przyjmując:
mc = ±0,5 mm (pion optyczny),
mα = ±20cc (dla odległości do 10 m błąd liniowy = ±0,4 mm),
τ∏ι = ±1,0 mm [2],
ιnz = ±0,5 mm (gładka powierzchnia),
otrzymamy:
mi = mɪɪ = mm — i ]∕θ,25 + 0,16 -J- 1,00 -f- 0,25 = ± 1,3 mm
Punkty I, II, III jako punkty bazy przenoszone są pionownikiem Zenitalnym na wyższe kondygnacje. Jeśli rozważaną
sytuację odwrócimy i przyjmiemy punkty I, II, III jako
wyjściowe, to wówczas punktom 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8 na
stropie stanu zerowego (rys. 1) przypiszemy obliczony wyżej
błąd równy ±1,3 mm. Pozostałe punkty osi montażowych
a, b, c,... wyznaczane są z rozwinięcia bazy 1-2, 3-4, 5-6,
7-8, a zatem średni błąd ich położenia obliczamy ze wzoru:

ma,b ... = ± J'm¿ + m⅛ + m≈ + mj + mJ_s

(2)

gdzie:
mQ — błąd centrowania teodolitu = ±0,5 mm,
nieci — błąd celowania:
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m1— błąd zaznaczenia punktu = ±0,5 mm,
mi— błąd odłożenia długości = ±1,5 mm,
n1-2 = m3-4 = ms-t = τn7-8 — błąd odcinka 1-2, 3-4 itd.,
który obliczany jest ze wzoru ±Vm2i + mj i wYnosi dla wszystkich odcinków 1,3^2 = ±1,8 mm.
Po podstawieniu powyższych wartości do wzoru (2) otrzy
mamy:
ma,b,c ∙ ∙.∙ = ± 2,5 mm

Otrzymana wielkość jest wartością błędu położenia do
wolnego punktu osi montażowej na stropie stanu zerowego.
Na błąd średni położenia punktu osi montażowej na
stropie kondygnacji II i wyższych mają wpływ następujące
błędy:
— błąd przeniesienia punktów I, II na ¿-tą kondygnację
mi = m∏;
— błąd wyznaczenia punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 osi ro
boczych (rys. 1), przy czym m1 = m2 = m3 = ... = m8;
— błąd wyznaczenia punktów pozostałych osi montażo
wych z rozwinięcia bazy 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 — mα = mb =
= mc =,... Obliczamy kolejno:
mi = mɪɪ = ±

my = ± 2,9 mm
niχι = ± 3,4 mm

⅛2 /
602 \
(0∙5 τ*+^7r)+m∞nt+

√

Za poszczególne wielkości we wzorze przyjmujemy wartości:
h = 14,00 m dla kondygnacji V,
h= 30,00 m dla kondygnacji XI,
Q = 206265,
T= 20" dla pionownika WILD ZNL 16,
V = 20×
TOce∏t = ±0,5 mm,
mz = ±0,5 mm,
Po podstawieniu otrzymamy:
T i = mu = ±1,0 mm dla V kondygnacji
o
T i = m∏ = ±1,6 mm dla XI kondygnacji
o
i odpowiednio błędy odcinka I-II:

mι-∏ = 1,0 )/F = ±1,4 mm dla V kondygnacji
mɪ-ɪɪ = l,6j∕2^ = ±2,3 mm ðɪa XI kondygnacji
Błędy tn1 = mä = m1 = ... = m8 równe są obliczonemu
według wzoru (1) i wynoszą ±1,3 mm, zaś błędy odcinków
m1~2 = m3-4 = τn5-0 = to7-8 = ±1,8 mm. Błąd wyznaczenia
punktów na prostych 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 wyniesie:

TOu,irf, .··= ±j∕m2±m⅛±m2±m/

(3)

a po podstawieniu odpowiednich wartości:
ma,b,c, ... = ± 1,7 mm

Ostatecznie błąd położenia punktu osi montażowej wyniesie:
mViXI — ± ^mι-∏+mi-i + π*
β,4,c,...

a po podstawieniu wartości:
tov = ±2,9 mm dla V kondygnacji
TOχι = ±3,4 mm dla XI kondygnacji

2. Dokładność wykonania pomiaru inwentaryzacyjnego
zmontowanych prefabrykatów

W opracowaniu publikowanym w zeszycie 7/1972 Prze
glądu Geodezyjnego podano sposób wykonania inwentary
zacji zmontowanych prefabrykatów, polegający na pomiarze
przesunięć poprzecznych dolnej krawędzi prefabrykatu
(w dwóch jego miejscach) w stosunku do wyznaczonej na
stropie osi montażowej oraz przesunięć górnej krawędzi
prefabrykatu (także w dwóch miejscach) w stosunku do osi
montażowej przeniesionej ze stropu danej kondygnacji na
górne krawędzie tego prefabrykatu. Punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 (rys. 1) osi montażowych danej kondygnacji przeniesio
no metodą stałej prostej. Przeniesione punkty oznaczono,
jako 1', 2', 3', 4', 5', 6' 7', 8'. Pozostałe punkty (a', b,, c',...)
wyznaczono z rozwinięcia linii lz-2', 3'-4', 5'-6', 7z-8z na gór

2Θ

nych krawędziach prefabrykatów za pomocą taśmy i teodo
litu.
Z powyższego wynika, że dokładność pomiaru przesunięć
poprzecznych dolnej i górnej krawędzi prefabrykatu są
różne.
Na błąd pomiaru przesunięcia poprzecznego dolnej krawę
dzi prefabrykatu mają wpływ (rys. 2):
— błąd położenia punktu na stropie

— błąd pomiaru odcinka o długości około 10 cm przy
miarem milimetrowym; można go przyjąć jakom = ±1,0 mm.
Ostatecznie
mdpv = ± √2,92±l,02 = ± 3,1 mm
mdpXI = ± yz3,4a ± l,02 =±3,6 mm
Na średni błąd pomiaru przesunięcia poprzecznego górnej
krawędzi prefabrykatu mają wpływ następujące błędy:
— błąd wyznaczenia punktów (Γ, 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8')
metodą stałej prostej:
m1' = m2' =
= ± /mcent + m«l ± m* ± m∙ + mo ± mp + m]l ± n⅛ ± m2 ± mV; xl

Po podstawieniu następujących wartości:
TOcent= ±0,5 mm;
TOceι = ± 0,5 mm;
TOfc= 0,0 mm — błąd kolimacji, przy a1 = a2 i celowej
do 10,00 m;
mi= 0,0 mm — błąd inklinacji, przy ɑɪ = α2 i celowej
10,00 m;
m9— błąd ogniskowania lunety
ò’c
m0 = —------ = ± 0,4 mm
Q cosa

przy

δ" = 8',c = 10,00,
mp— błąd poziomowania teodolitu = ±0,4 mm;
m11— błąd niewłaściwego ustawienia laty
400-36002
Ze"
⅛ ±0,2 mm
206265
gdzie:
1— odczyt na łacie w [mm],
ε"- kąt nachylenia łaty;
n⅛2- błąd odczytu na łacie
/
0,156
mh = ± 3∣0,04ζ±------ •-L.)
cosa /

m∣s = ± 0,3 mm
gdzie:
A—
C1—
mz—
mv—

wartość jednej działki na łacie,
odległość od łaty;
błąd zaznaczenia punktu = ±0,5 mm;
błąd położenia punktu na stropie V kondygnacji
= ±2,9 mm;
oxi— błąd położenia punktu na stropie XI kondygnacji
T
= ±3,4 mm;

Tablica 3

OtMymujemy:

Dopnsmalna wartość w [nun]

r∏ι'v
ms ' V — ±3,1 mm
τnlzχj — m2zχj = ±3,6 mm

Przesunięcie poprzeczne

— błąd wyznaczenia punktu na prostych Γ-2z, 3'-4', 5'-6',
7'-8z na górnych krawędziach prefabrykatu obliczono według
wzoru (3):

Kondygnacja XI

Kondygnacja V

Dolna krawędź prefabrykatu

±3,9

Górna krawędź prefabrykatu

±5,2

±3.5
·

±M

mɑz, t', f >,.. . — ±1,7 mm

— błąd pomiaru odchyłki przymiarem
m = ±1,0 mm. Ostatecznie otrzymamy:

milimetrowym
Tablica 4. Występowanie odchyłek montażowych wyrażone w procentach (budynek 16
V kondygnacja)

mgp = ±]∕m^.2,±m≈.,⅛.,c.,... + m2

Po podstawieniu poprzednio obliczonych wartości ze wzo
ru (4) otrzymano:
m9p= ±4,7 mm dla V kondygnacji
mgp == ±5,4 mm dla XI kondygnacji.

Odchyłka

Tablica 1
Błąd w [mm]

Pomiar

Kondygnacja V

±2,9

±3,4

Inwentaryzacj a
— dół prefabrykatu
— góra prefabrykatu

±3.1
±v

±3,6
±5,4

Tablica 2

Montaż

Dopuszczalne średnie przesunięcie poprzeczne krawę
dzi prefabrykatu w stosunku do wyznaczonej osi
na stropie w [mm]
Kondygnacja V

Kondygnacja XI

Dół prefabrykatu

±4,0

±3,7

Góra prefabrykatu

±6,4

±6.1

Punkty zaznaczano ołówkiem na gładkiej powierzchni
z dużą starannością, a następnie stemplowano farbą olejną.
Użycie do pomiarów sprzętu dokładniejszego niż przyto
czony powyżej jest niecelowe ze względów ekonomicznych.
Mniejsze błędy można uzyskać za pomocą precyzyjnego
sprzętu, ale przy niewspółmiernie dużym wzroście praco
chłonności.
Ocenę przydatności metod prac geodezyjnych można uzy
skać konfrontując uzyskane dokładności z tolerancjami mon
tażu w budownictwie. Tablica 10 [1] podaje wielkości do-

300
21
5
2

91,46
6,40
1,53
0,61

250
61
13
4

76,22
18,60
3,96
1,22

Przy
padko
wo wy
brane
164 pły
ty

dolnej

0—4 mm
4—8 mm
8 — 12 mm
> 12 mm

Przesunięcie poprzeczne górnej
krawędzi płyty

0— 5 τη m
5 — 10 mm
10—15 mm
15 — 20 mm

Przesunięcie poprzeczne
krawędzi płyty

Puszczalnych odchyłek montażowych w zależności od rodza
ju prefabrykatu i charakteru odchyłki. Załóżmy, że:
— podane wielkości utożsamiamy z błędem granicznym
i oznaczamy je przez M,
— błąd graniczny M ≈ 2m, gdzie τη jest błędem średnim.
Wówczas dla poprzecznego przesunięcia dołu eleɪ Jentu ścia
ny wewnętrznej bez faktury uzyskamy τnpd = ɪə mm (od
chyłka dopuszczalna ±10 mm), zaś dla przesunięcia po
przecznego górnej krawędzi prefabrykatu mpg = ±7 mm
(odchyłka dopuszczalna ±110 + 41 mm).
s∖
Korzystając z probabilistycznej zasady sumowania się
błędów, możemy określić wpływ błędów prac pomiarowych
na dokładność montażu. Zakładając stałość błędu prac po
miarowych w danej metodzie, możemy także obliczyć śred
ni błąd wykonania montażu τnm∙'

Kondygnacja XI

Wyznaczenie osi
montażowych

Uwagi

liczby

3. Wnioski
W przytoczonej analizie przyjęto, że wszystkie źródła błę
dów są niezależne (lub mało zależne) i oparto się na pro
babilistycznej zasadzie sumowania się błędów przypadko
wych. Wydaje się, że założenia te są do przyjęcia w po
miarach inżynierskich. Wyniki przeprowadzonej analizy błę
dów pomiarów geodezyjnych wykonywanych na osiedlu
,,Lukasiewicza" w Płocku przedstawiono w tablicy 1.
Do pomiaru użyto następujący sprzęt:
— teodolit THEO 020 Zeissa (starannie Zrektyfikowano
pion optyczny i usunięto błąd kolimacji w granicach błędu
odczytu),
— taśma stalowa 50,00 m,
— pionownik Zenitalny ZNL 16 Wilda,
— przymiary z podziałem milimetrowym.

Procent
przedział

rodzaj

m2
s+ mm<mi
gdzie:
τn9— średni błąd prac pomiarowych,
τη— średni błąd położenia prefabrykatu.
Po podstawieniu odpowiednich wartości (tablica 1) otrzy
mamy błędy, które brygada montażowa może popełnić w
czasie montażu, aby nie przekroczyć błędów dopuszczalnych.
Wielkości błędów podane w tablicy 2 powinny umożliwić
organizatorom prac montażowych dobór odpowiednich przy
rządów do montażu.
Po uwzględnieniu błędów inwentaryzacji geodezyjnej
(tabl. 1), uzyskano wielkości podane w tablicy 3. Wielkości
odczytane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej można uznać
za mieszczące się w granicach odchyłek podanych w tabli
cy 10 [1], jeśli nie będą przekraczały wartości podanych w
tablicy 3, natomiast gdy będą większe, należy zasygnalizo
wać je bezpośredniemu dozorowi technicznemu zespołu
montującego — w celu poprawienia montażu. W pewnych
przypadkach, z przyczyn niezależnych od wykonawcy mon
tażu, płyty z odchyłkami większymi od dopuszczalnych pozostają nie poprawione (duże błędy kształtu płyty).

Otrzymane wyniki można uznać jako zadowalające, w po
równaniu z wynikami dotychczas publikowanymi (Przegląd
Budowlany nr 1/1972 — Z. Oppman: Doświadczenia
z wprowadzania montażu przymusowego).
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katów wielkowymiarowych. ITB
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dowli z prefabrykatów. Warszawa 1971
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Wyniki analizy dokładności regularnych sieci realizacyjnych
o elementach liniowych mierzonych dalmierzami elektromagnetycznymi
1. Wstęp
Podstawą prawidłowej lokalizacji obiektów i urządzeń
produkcyjnych jest odpowiednio dokładna osnowa realiza
cyjna, której znaczenie i charakter zmienia się wraz z roz
wojem techniki produkcji i techniki pomiaru. Pierwotnie
służyła ona przede wszystkim do wyznaczenia położenia po
jedynczych cbiektów, a obecnie ma zapewnić właściwą lo
kalizację wielu obiektów związanych procesem technologicz
nym. Nie jest to zadanie łatwe, szczególnie w przypadku,
gdy sieć ma pokrywać obszar o powierzchni kilkuset hekta
rów.
W sieciach realizacyjnych najbardziej uciążliwe do prze
prowadzenia są pomiary liniowe, ze względu na dość często
występujące trudne warunki terenowe oraz znaczną praco
chłonność i wysokie koszty. Czynniki te przyczyniły się do
powstania koncepcji tworzenia sieci realizacyjnych o możli
wie jak najmniejszej liczbie elementów liniowych. Niejed
nokrotnie takie rozwiązanie zagadnienia wpływało nieko
rzystnie na dokładność sieci.
Zagadnienie zakładania i pomiaru sieci realizacyjnych
omówił pod względem technicznym i ekonomicznym stosun
kowo obszernie Μ. Pękalski w pracy [5]. Wnioski wy
prowadzone z tej pracy odnoszą się w zasadzie do sieci mie
rzonych metodami klasycznymi.
Zastosowanie dalmierzy elektromagnetycznych do pomia
rów odległości otwiera nowe, korzystne możliwości w za
kresie projektowania i pomiaru sieci realizacyjnych.
W związku z tym wykonano analizę dokładnościową ośmiu
typów sieci realizacyjnych o różnym układzie elementów li
niowych i kątowych, przy czym układ elementów liniowych
projektowano z uwzględnieniem zastosowania do ich pomia
ru dalmierzy elektromagnetycznych. Rozpatrywane sieci
utworzone są z figur elementarnych w kształcie prostokątów
o określonym stosunku długości boków R. Parametr R
wprowadzono następnie do współczynników równań normal
nych w sposób podany w opracowaniu [4].
Analizę dokładności wykonano dla trzech wartości para
metrów R równych 1, 2, 3. W poszczególnych typach rozpa
trywano sieci utworzone z 4, 9 i 16 figur elementarnych.
Układ figur w sieciach przedstawiono na rysunku 1, nato
miast układ mierzonych elementów w poszczególnych ty
pach sieci, z wyjątkiem typu VI i VII, ilustrują szkice po
jedynczych figur elementarnych (rys. 2). Układ mierzonych
elementów sieci typu VI i VII przedstawiono na przykła
dzie sieci utworzonych z 4 figur elementarnych (rys. 3). Na
rysunkach 2 i 3 łukami zaznaczono mierzone kąty, liniami
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ciągłymi — mierzone elementy liniowe, natomiast liniami
przerywanymi — odcinki stanowiące wyłącznie ramiona
mierzonych kątów.
Analizowane typy sieci można stosować jako sieci główne
lub szczegółowe.
Główną siecią realizacyjną nazwano osnowę poziomą
utworzoną z regularnych figur, stanowiącą podstawę do jej
zagęszczenia układami figur o krótszych bokach.
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Szczegółową siecią realizacyjną nazwano zespół linii
i punktów tworzących regularne figury, stanowiący podsta
wę do bezpośredniego prowadzenia prac pomiarowych zwią
zanych z realizacją obiektów. Sieć szczegółową można wy
znaczyć w oparciu o sieć główną, może ona także stanowić
samoistną osnowę założoną na całym placu budowy.
W pierwszym przypadku mogą wystąpić dwa lub wyjątko
wo trzy rzędy sieci szczegółowej. Przykład koncepcji takiej
osnowy podano w opracowaniu [1].

2. Założenia wstępne oraz podstawowe wzory

Niektóre z rozpatrywanych typów sieci realizacyjnych
znane są z literatury, a także stosowane w praktyce. Do tej
pory jednak zagadnienia dokładności sieci realizacyjnych
rozpatrywano, zakładając, że pomiary tych sieci wykonano
przyrządami tradycyjnymi. W opracowaniu wykazano, że
całkiem inaczej kształtują się średnie błędy w sieciach mie
rzonych w sposób klasyczny niż w sieciach, w których ele
menty liniowe mierzone są dalmierzami elektromagnetycz
nymi. W pierwszym przypadku przyjmuje się zależność
średnich błędów od mierzonej długości, natomiast w dru* gim — przy odległości do około 2 km można praktycznie
przyjąć stałość średnich błędów.
Rozpatrywane sieci są typu kątowo-liniowego lub tylko
liniowego, w związku z czym przed rozpoczęciem obliczeń
należy rozwiązać zagadnienie wagowania obserwacji. Zwy
kle, w odniesieniu do sieci kątowo-liniowych przyjmuje się
w analizach jednakową dokładność względną pomiarów ką
towych i liniowych. Założenie to wyraża wzór:
mɑ

8

I
I

TypUI

Typi

mj)

gdzie:
mɑ — średni błąd pomiarów kątowych,
mD — średni błąd pomiaru odcinka o długości D.
W przypadku pomiarów odległości dalmierzami elektro
magnetycznymi założenie takie nie może być spełnione,

a szczególnie w sieciach o zróżnicowanych długościach bo
ków. Przyjmując w tym przypadku niezależność średniego
błędu od mierzonej długości, otrzymamy:
mfl = ±c
(J)
gdzie: c — wielkość stała.
Przy obserwacjach kątowych średni błąd pomiaru w prze
liczeniu na miarę liniową także powinien być stały, a więc:
—
mɑ
ma=--S = c'
(2)
e

gdzie:
S — średnia długość ramion kąta lub inna długość przy
jęta w oparciu o określone uzasadnienie,
c' — wielkość stała.
Załóżmy także, że w odniesieniu do całej sieci błędy mD
i ma są sobie równe, to jest:
mɑ
mfl = -v- ∙ S
(3)
Q
Wzory (1), (2) i (3) należy rozpatrywać łącznie, wykorzy
stując je między innymi przy wagowaniu obserwacji kąto
wych i liniowych. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia
można znaleźć w publikacji [4].
Przedmiotem analizy dokładności były błędy dowolnych
funkcji wielkości wyrównanych, obliczane znanym wzorem
krakowianowym:
mj· = ±m0)∕f(a≈)-1-f
(4)
lub w celu uproszczenia dalszych rozważań
mp=+m0JFj∙
(5)
Ze względu na regularny kształt analizowanych sieci, wzór
ten przyjmuje prostą formę szczegółową dla średnich błę
dów długości, kątów itp. [4].

3. Analiza dokładności sieci realizacyjnych różnych typów
3.1. Średnie błędy długości

W sieciach typu I, II, III, IV, V i VI najmniejszymi błę
dami mD (mD ɪnɪn) obarczone są boki położone wewnątrz
sieci. Będą to przeważnie boki znajdujące się najbliżej środ
ka ciężkości sieci. Wymienione typy sieci charakteryzują się
równomiernym rozmieszczeniem mierzonych elementów IiTablirn 1

mD m&x — mD min
Oznaczenie
różnicy

Procent

τyp

Procent

6
46

VI-a
IV-C

14
122

NM
NW

R = 3

R≈2

R = 1

Tj-p

VI-a
VII- C

Procent

Typ

20
221

VIII-a
VII-C

niowych na całym obszarze, natomiast w sieciach typu VI
i VII występują one tylko na krawędziach zewnętrznych.
Z tego względu błędy mD m∣∏ rozmieszczone są w nieco in
ny sposób. I tak, w typie VI dla R — 1 i R = 2 występują
one wewnątrz sieći, a dla R = 3 oraz dla wszystkich para
metrów R w typie VII — na zewnętrznych bokach sieci.
Odwrotnie w stosunku do boków o błędach mD min roz
mieszczone są boki o największych wartościach (mD maχ)∙
Ogólnie można powiedzieć, że w sieciach prostokątnych
na usytuowanie ekstremalnych wartości błędów mD zasad
niczy wpływ ma rozmieszczenie oraz liczba mierzonych ele
mentów liniowych, a także stosunek długości boków figur
elementarnych.
Wnioski dotyczące oceny dokładności sieci można wy
prowadzić na podstawie różnic pomiędzy maksymalnymi
i minimalnymi błędami średnimi. Wielkości tych różnic
świadczą przede wszystkim o stopniu jednolitości (co do
dokładności) wyznaczenia takich elementów sieci, jak długo
ści boków, kąty itp. Sieć o małych różnicach w wartości
błędów tych elementów należy zatem uznać za korzystniej
szą od sieci o dużych różnicach.
W tablicy 1 umieszczono procentowe wartości (w odnie
sieniu do mD min) najmniejszych NM i największych NW
różnic (mDmax— mD min)∙ Jak wykazują podane wyniki,
kształtują się one w przedziale od 6—221o∕o.
Odnośnie wpływu parametru R na wielkość różnic stwier
dzono, że jest to zależność wprost proporcjonalna. Takie sa
me wnioski można wyprowadzić co do wpływu liczby fi
gur tworzących sieć na wielkość różnic. Wynika to między
innymi stąd, że począwszy od sieci utworzonych z 4 figur
elementarnych, to jest oznaczonych symbolem „a” (rys. 1),
błędy m∏ max praktycznie są takie same, niezależnie od
wzrostu liczby figur. Natomiast maleją błędy mD mi∏.
Porównanie przeciętnych wartości średnich błędów dłu
gości boków (mD przeć) poziomych (rys. 1) o kącie kierunko
wym ρ = 90° i pionowych o kącie kierunkowym ρ = 0°
ujawnia dość niekorzystną cechę sieci prostokątnych. Oka
zuje się, że błędy odnoszące się do boków poziomych są
większe od błędów mD pτzec boków pionowych. I tak, dla
R = 2 wzrost ten wynosi od l0∕o (VI-a) do 43% (VII-c), nato
miast dla R = 3 przedział ten jest dwukrotnie większy i wy
nosi od 5% (VIII-a) do 87% (VII-c). Należy zaznaczyć, że
w myśl przyjętych założeń boki poziome §ą krótsze od bo
ków pionowych. Wydaje się, że podany sposób kształtowa
nia się błędów mD przec został w głównej mierze spowodo
wany przyjętymi założeniami, wyrażonymi wzorami (1), (2)
i (3).
W tablicy 2 umieszczono ekstremalne wartości pierwia
stków ze współczynników Wagowych Wd (w dalszych roz
wiązaniach stosowana jest nazwa skrócona — współczynni
ki Wd) odnoszące się do maksymalnych, minimalnych
i przeciętnych wartości średnich błędów długości boków sie
ci. Podane zestawienie informuje między innymi o zakresie
zmian tych współczynników w zależności od typu sieci, licz
by figur elementarnych i współczynnika R. W omawianej
tablicy umieszczono w nawiasach oznaczenie typu sieci,
a także odbiegające od pozostałych typów maksymalne war
tości współczynników Wd max lub WnprzeC-

Tablica 2
Ekstremalne wartości współczynnika IT p w rozpatrywanych typach sieci o stosunku długości boków R

Oznaczenie sieci

Rodzaj
współczynnika
w’d

R = I

1

2

3

a

b

C

R =2
4

R =3
5

Wd max

0,60(IV) - 1,OO(VIII)

I,47(VII)
O,77(IV) - 1,OO(VIII)

2t06(VII)
0,86(IV) - lt27(VI)

H7D min

0,46(ΓV) - 0,91(VΠ)

0,50(IV) - 0,87(VII)

0t50(IV) - 0t87(VΠ)

Wd Przec

0,56(ΓV) - 0,97(VIII)

0t66(IV) - ItOl(VII)

0t71(IV) - It12(VU)

Wd max

0,60(IV) - 1,OS(VII)

1,69(VII)
0t76(IV) - ItOO(VIII)

2t39(VΠ)
0t86(IV) - lt26(VI)

Wd min

0,42(ΓV) - 0,89(VII)

0t46(IV) - 0t89(VII)

0,46(IV) - 0,89(VII)

Wd przeć

0,52(IV) - 0,96(VII)

0t62(IV) - lt12(VΠ)

lt30(VII)
0t67(ΓV) - 0t98(VI)

W∏ max

0,60(IV) - 1,18(VΠ)

2t03(VII)
0t76(IV) - ItOO(VIII)

2t93(VII)
0t86(IV) - lt26(Vl)

Wd min

0.41(IV) - 0,91(4'11)

0,44(IV) - 0,91(4’11)

0t44(IV) - 0t91(VΠ)

Wd przeć

lt23(VΠI)
0,50(ΓV) - 0t93(VΠI)

1,24(VII)
0,60(IV) - 0,93(VΠI)

lt48(VΠ)
0t65(IV) - ItOl(VI)
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Tablica 3

Typy sieci

Rodzaj
współczynnika

1

2

I,ΠI,IV,V,VI,VΠ

∏, VIII

Ekstremalne wartości współczynnika Wa

R = I

R «2

3

4

R =3
5

W7α max

O,69(III) - 0,92(VI)

0,62(ΠI) - 0,82(VI)

0,60(III) - 0,79(VII)

R7α min

0,54(IΠ) - 0,77(VI)

0,49(ΠI) - 0,67(VI)

0,46(III) - 0,64(VII)

Wa przeɑ

0,61(III) - 0,86(VI)

0,54(ΠI) - 0,76(VI)

0,51(lII) - 0,71(VII)

Wa max

1,38(II) - 1,96(VIII)

l,08(II) - 1,55(VΠI)

l,02(Π) - 1,46(VIII)

Wa min

l,08(II) - 1,58(VIII)

0,83(Π) - 1,25(VIII)

0,76(II) - 1,18(VIII)

Wa przeć

l,20(II) - l,80(VIII)

0,93(Π) - 1,41(VIΠ)

0,85(Π) - 1,33(VIII)

I
i

Tablica 4

3.2. Średnie błędy kątów

Błędy te omówiono mniej szczegółowo niż średnie błędy
długości, z tego względu że przy ocenie i analizie sieci
o różnych konstrukcjach traktowane są jako kryterium uzu
pełniające. W pracy [3] dowiedziono, że kątowe zniekształ
cenie sieci jest mniej szkodliwe dla procesu realizacji bu
dowli niż liniowe.
Przy omawianiu średnich błędów kątów po wyrównaniu
przyjęto za podstawę wartości pierwiastków ze współczynni
ków Wagowych Wa. Daje to możność oceny poszczególnych
sieci, a także porównania średnich błędów kątów i długo
ści, dzięki wstępnym założeniom wyrażonym wzorami (1),
(2), (3).
W tablicy 3 podano przedziały wartości współczynników
Wa w obrębie rozpatrywanych typów i kolejnych parame
trów R. Dodatkowo wprowadzono podział na dwie grupy:
sieci kątowo-liniowe (typ: I, III, IV, V, VI i VIII) oraz li
niowe, do których należą typy II i VIII. Stwierdzono, że w
sieciach należących do tego samego typu i składających się
z jednakowej liczby figur elementarnych, wskutek wzrostu
wartości parametru R od 1 do 3 zmniejsza się błąd ma max —
dochodząc do 26,7%. Proces ten przebiega najsilniej w sie
ciach liniowych. Wrozpatrywanychtypach różnice (ma max—
— nrαmin) wynoszą od 17—33% wartości błędu mam¡n, przy
czym przedział ten jest prawie jednakowy dla sieci o róż
nych parametrach R. Wymienione różnice są stosunkowo
nieduże w porównaniu z analogicznymi różnicami odnoszą
cymi się do średnich błędów mD.
3.3. Średnie błędy współrzędnych i położenia punktów

Błędy te stanowią dogodne i pojęciowo proste kryterium
oceny sieci. Szczególnie istotne znaczenie mają one w ana
lizach porównawczych dokładności sieci. Zdaniem autora,
przeceniane jest natomiast ich znaczenie w zakresie oceny
pojedynczych sieci, a szczególnie sieci lokalnych. W prakty
ce bardzo często brak jest zgodności pomiędzy wymagania
mi co do wartości średnich błędów współrzędnych i poło
żenia punktów a dokładnością wyznaczenia obiektów w po
miarach realizacyjnych lub zdjęcia szczegółów w pomiarach
inwentaryzacyjnych. Zagadnienie to wymaga osobnego, zna
cznie obszerniejszego omówienia.

Oznaczenie sieci
a

Typ

Oznaczenie
współczynnɪka W

b

0

Parametr R
1

2

I

3

2

I 1

3

1

2

3

Współczynniki W
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

W
"p max

W
*rp przeć

1,42
2,08
1,31
1,22
1,38
1,44
1,30
2,92

1,84
2,44
1,68
1,62
1,76
1,96
2,13
3,25

2,31
3,04
2,07
2,05
2,15
2,50
2,78
3,92

1,84
2,62
1,69
1,51
1,75
1,93
2,22
3,66

2,07
2,57
1,88
1,74
1,96
2,26
2,61
4,66

2,36
2,89
2,11
2,03
2,22
2,71
3,15
5,96

2,11
3,12
1,95
1,77
2,04
2,22
2,63
4,21

2,70
3,43
2,44
2,33
2,59
3,04
3,63
4,61

3,32
4,06
2,95
2,89
3,16
3,98
4,85
5,60

0,97
1,40
0,88
0,81
0,92
1,00
1,15
1,87

1,15
1,45
1,04
0,99
1,09
1,26
1,44
1,90

1,33
1,65
1,19
1,16
1,24
1,52
1,79
2,11

1,17
1,70
1,05
0,96
1,11
1,24
1,53
2,41

1,28
1,77
1,22
1,14
1,29
1,55
1,95
2,28

1,56
1,90
1,39
1,34
1,47
1,92
2,49
3,04

1,32
1,95
1,19
1,09
1,25
1,41
1,86
2,59

1,59
2,00
1,43
1,34
1,51
1,85
2,03
2,62

1,86
2,25
1,66
1,59
1,76
2,35
3,32
2,99

W tablicy 4 umieszczono wyniki obliczenia współczynni
ków średnich błędów położenia punktów dla wszystkich
analizowanych sieci. Biorąc pod uwagę ograniczoną objętość
opracowania, nie umieszczano wartości współczynników W
odnoszących się do średnich błędów współrzędnych.
3.4. Wnioski wynikające z analizy dokładności sieci realizacyjnych
różnych typów

Ostatecznym celem analizy dokładności ma być między
innymi wykonanie klasyfikacji rozpatrywanych typów sieci.
Zadanie to jest jednak trudne, ponieważ brak jest całkowi
cie pełnego kryterium umożliwiającego wykonanie tej kla
syfikacji z punktu widzenia wymogów stawianych sieciom
realizacyjnym. Z tego względu przeprowadzono analizę róż
nego rodzaju średnich błędów, aby uzyskać możliwie

Tihlica 5

R = I

R=3

R=2

Oznaczenie błędów

Miejsce

*

2

3

I * I

5

I

6

7

8

1

2

I 3 I 4 I 5 I

6

1

I

8 I

2

I 3 I 4 I 5 I

6

7

8

Typy sieci
niD max
jτ*l> min
max — mʃ) min
υ przeć

IV
IV
VIII
IV

III
III
II
III

VI
V
VI
V

V
VI
VII
VI

I
I
I
I

II
II
V
II

VIII
VIII
III
VIII

VII
VII
IV
VII

IV
IV
VI
IV

III
III
VIII
III

V
V
II
V

I
I
I
I

ma min
mα max-^∏
*a
ma przeć

III
VII
III

m

V
V
I
V

I
IV
III
I

IV
I
II
IV

VII
VII
VI
VII

VI
VI
V
VI

II
II
VIII
II

VIII
VIII
IV
VIII

III
III
VII
III

IV
IV
VI
IV

V
V
I
V

VII VI
I
VII VI
I
III II VII
VII VI
I

mp max
mp przeć

IV
IV

ΠΙ
III

V
V

I
I

Vl
VI

VII
VII

II
II

VIII
VIII

IV
IV

III
III

V
V

I
I

VI
VI

mm

IV

VI

"ϊϊΓ

V

I

VII

II

VIII

IV

VI

IH

V

I
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min ’

VI
II
V
VI

VIII
VIII
III
VIII

VII
VII
VII
VII

IV
IV
VIII
IV

III
III
VI
III

V
V
I
V

I
I
II
I

II
II
V
II

VIII
VIII
IV
VIII

VI
VI
III
VI

VII
VII
VII
VII

II
II
IV
II

VIII
VIII
V
VIII

III
III
VI
III

IV
IV
VII
IV

V
V
I
V

I
I
III
I

VI
VI
IV
VI

VII
VII
II
VII

II
II
VIII
H

VIII
VIII
V
VIII

II
II

VII
VII

VIII
VIII

rv
rv

III
III

V
V

I
I

VI
II

II
VI

VII
VII

VIII
VIII

VII

Π

VIII

IV

IV

III

V

I

VII

II

VIII

II
VI
IV
II

wszechstronną charakterystykę rozpatrywanych sieci. Wyni
ki tej analizy ujęto w formę statystyczną i umieszczono
w tablicy 5. Jest to po prostu zestawienie typów sieci, w
kolejftości zajmowanych miejsc, w- zależności od Wartości,
jakie osiągnęły wymienione w niej średnie błędy. Tablicę 5
sporządzono zestawiając dane w kolejności od najmniejszych
wartości średnich błędów do największych.
Można zauważyć, że poszczególne typy sieci zajmują w
tablicy różne miejsca, w zależności od rodzaju wymienio
nych kolejno średnich błędów. Sformułowanie ostatecznych
wniosków w oparciu o sporządzone zestawienie nie jest
łatwe. Poszczególne rodzaje średnich błędów mają różne
znaczenie w analizie jakości sieci realizacyjnych. Na pod
stawie badań nad korelacją zachodzącą pomiędzy dokład
nością wyznaczenia układu osi budowli a dokładnością po
miarów realizacyjnych oraz dokładnością pomiaru i wyzna
czenia sieci realizacyjnej, stwierdzono, że na dokładność
wyznaczenia esi budowli znaczny wpływ mają błędy długo
ści boków sieci realizacyjnych, natomiast wpływ błędów
kątów zawartych pomiędzy tymi bokami jest stosunkowo
mały. Na tej podstawie, wymienionym w tablicy 5 średnim
błędom nadano różne wagi przy ocenie sieci i określaniu
kolejności ich typów. Ostatecznie ustalono następującą ko
lejność analizowanych typów sieci:

dla R = 1 : III, IV, V, I, VI, II, VII, VIII;
dla R = 2 : IV, III, V, I, VI, II, VII, VIII;
dla R = 3 : IV, III, V, I, VI, II, VIII, VII.

Nie znaczy to jednak, że typów sieci znajdujących się na
końcu zestawienia nie należy stosować w praktyce. Co praw
da, w porównaniu z sieciami umieszczonymi na początku
zestawienia mają one cechy mniej korzystne, ale pod wzglę
dem dokładności odpowiadają wymaganym kryteriom.
Należy dodać, że kryteria dokładnościowe nie mają decy
dującego znaczenia przy doborze typu sieci, bowiem zależy
on również od kształtu i rozmiaru zakładu przemysłowego
oraz od rozmieszczenia i wymiarów poszczególnych jego
obiektów, jak również od ukształtowania i pokrycia terenu
na obszarze sieci. Uwzględniając przesłanki dokładnościowe
można określić warunki i zakres stosowania poszczególnych
typów sieci.
Po szczegółowej analizie dokładnościowej oraz ekonomicz
nej ustalono, że w praktyce powinno się powszechnie stoso
wać typy I i V, a w przypadkach wymagających wysokiej
precyzji — sieci typu III.
W przypadku małych obszarów, na których zakładane są
sieci składające się z niedużej liczby figur elementarnych,
powinno się stosować konstrukcje zawierające znaczną licz
bę elementów mierzonych, a więc sieci typu III, IV i V.
Chodzi tu o nadanie odpowiedniej mocy małym sieciom
i uzyskanie dostatecznej liczby elementów nadliczbowych.
Poza tym przypadkiem nie zaleca się szerszego stosowania
sieci typu IV w praktyce. Porównując sieci typu III i IV
można zauważyć, że pomiar kątów zawartych między boka
mi a przekątnymi prostokątów w typie IV niewiele polepsza
wyniki średnich błędów długości boków, a pogarsza śred
nie błędy kątów zawartych pomiędzy tymi bokami w po
równaniu z sieciami typu III, gdzie mierzone są kąty 90°
i te same elementy liniowe. Nakład pracy, to jest liczba
pomiarów w typie IV jest bez porównania większa niż
uzyskiwane efekty dokładnościowe.
Podobne wnioski można sformułować odnośnie sieci ty
pu VI. Oprócz tego należy podkreślić, że typ VI oraz VII
można stosować w przypadkach pomiaru elementów linio
wych metodami tradycyjnymi; gdy występują istotne oraz
uzasadnione ograniczenia co do liczby i lokalizacji mierzo
nych elementów liniowych.
Sieci typu II i VIII są sieciami liniowymi. Wyróżniają się
one dość istotną w niektórych przypadkach zaletą: mają
stosunkowo małą liczbę elementów podlegających pomiarom,
a zatem mogą być wyznaczone w krótkim czasie. Sieci te
wymagają jednak zastosowania do pomiarów dokładnych
dalmierzy elektromagnetycznych.
4. Wnioski z analizy dokładności prostokątnych sieci reali
zacyjnych o jednakowym obszarze

Przy projektowaniu sieci realizacyjnych występuje zagad
nienie ustalenia wymiarów figur elementarnych oraz stosun
ku boków tych figur. Sieć utworzona z kwadratów posiada
optymalną konstrukcję pod względem wymogów techniki
pomiarów, a także techniki obliczeniowej w zakresie wy
równania sieci. Ten rodzaj sieci nie zawsze jednak zapewnia
najlepsze rozmieszczenie punktów osnowy na placu budowy

Rys. 4. α) R = I, p = 2, q = 3; b) R = 2, p = 2, q = 3; c) R = 3, p = 2,
q =3

i korzystne warunki wykonania prac pomiarowych związa
nych z realizacją budowli. Z tego względu coraz częściej
stosuje się w praktyce sieci o figurach prostokątnych dosto
sowanych w miarę możności do układu obiektów na obsza
rze budowy zakładu przemysłowego. W związku z tym wy
łania się zagadnienie ustalenia dopuszczalnej wartości sto
sunku wymiarów figur elementarnych. Dla wyjaśnienia tej
sprawy wykonano częściowe badania nad wpływem stosun
ku długości boków figur na dokładność wyznaczenia sieci.
Przedmiotem rozważań były sieci o jednakowych powierz
chniach, utworzone z figur elementarnych o następujących
stosunkach długości boków: 1:1, 2:1, 3:1, przy czym za
odcinek jednostkowy przyjęto bok figury elementarnej w
kształcie kwadratu. Wymiary ramy sieci określono dwoma
parametrami p i q; gdzie: p — liczba odcinków jednostko
wych w poziomej krawędzi ramy, q — liczba odcinków jed
nostkowych w pionowej krawędzi ramy.
Rysunek 4 stanowi ilustrację omawianej sieci.
Ustalono, że najwłaściwszym kryterium dokładnościowej
oceny konstrukcji całej sieci są średnie błędy długości prze
kątnych łączących narożne punkty ramy sieci, a w uzupeł
nieniu: średnie błędy krawędzi ramy i średnie błędy kątów
zawartych pomiędzy tymi krawędziami. Średnie błędy dłu
gości boków i kątów figur elementarnych mogą być wyko
rzystane do analizy zależności zachodzących pomiędzy do
kładnością wyznaczenia pojedynczego obiektu a dokładnością
wyznaczenia elementów figur elementarnych.
W rezultacie analizy stwierdzono, że kształt ramy rów
nież wpływa na dokładność sieci. Jak wynika z tablicy 6,
w przypadku gdy rama sieci jest w kształcie kwadratu,
średnie błędy długości przekątnych oraz kątów ramy (z wy
jątkiem typu II) rosną w miarę wzrostu parametru R. Ogól
nie rzecz biorąc, można powiedzieć, że sieć utworzona z pro
stokątów jest mniej dokładna od utworzonej z kwadratów.
Różnice pomiędzy dokładnością sieci jednego i drugiego ro
dzaju nie są jednak zbyt duże i są w praktyce pomijane.

Tablica 6
Typ I

Lp.

P

?

R

1

2

3

4

1
2

2

2

1
2

3
4

3

3

5
6

4

4

7
8
9

2

IQ
11
12

13
14
15

Typ II

B7Dprzekroju

W ramy

B7Dprzekroju

W ramy

5

6

7

8

0,975
1,010

0,612
0,624

1,080
1,155

0,878
0,684

1
3

1,095
1,214

0,522
0,610

1,196
1,378

0,667
0,652

1
2

1,186
1,245

0,455
0,457

1,274
1,350

0,539
0,533

3

1
2
3

1,098
1,256
0,988

0,603
0,668
0,537

1,194
1,372
1,169

0,831
0,860
0,711

2

4

1
2
2

1,256
1,482
1,027

0,637
0,720
0,530

1,329
1,577
1,080

0,867
0,915
0,678

3

4

1
2
3

1,177
1,106
1,443

0,508
0,467
0,566

1,268
1,209
1,584

0,626
0,560
0,674
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W przypadku gdy rama ma kształt prostokąta, dokładność
wyznaczenia sieci zależy nie tylko od parametru R, lecz
również od sposobu ułożenia figur elementarnych. Przez
sposób ułożenia figur elementarnych w sieci należy rozu
mieć położenie dłuższej krawędzi figury, określone kątem
kierunkowym, w stosunku do dłuższej krawędzi ramy. Gdy
podane kąty kierunkowe są jednakowe, wówczas sieć utwo
rzona z prostokątów jest dokładniejsza od utworzonej
z kwadratów, natomiast gdy kąty kierunkowe dłuższych
krawędzi są różne o 90°, to sieć utworzona z kwadratów
jest dokładniejsza od sieci utworzonej z prostokątów. Z po
równania rezultatów analizy dokładności sieci o tym samym
parametrze R i jednakowych wymiarach ramy wynika, że
sieci, w których kierunki ich dłuższych krawędzi są zgodne
z kierunkiem dłuższej krawędzi ramy są zdecydowanie do
kładniejsze od sieci, w których kierunki ich dłuższych kra
wędzi różnią się o 90° (tablica 6, lp. 11 i 12). Układ figur
w omawianych sieciach przedstawiono na rysunku 5.
Zagadnienie oceny dokładności sieci utworzonych z kwa
dratów o różnej wielkości przeanalizowano w opracowa
niu [2]. Z analizy tej wyprowadzono zasadniczy wniosek
stwierdzający, że sieci o wielkiej liczbie kwadratów są do
kładniejsze od sieci o małej liczbie kwadratów.
Jeśli chodzi o ocenę sieci z punktu widzenia realizacji
pojedynczych obiektów usytuowanych, tak jak na rysun
ku 4, to należy stwierdzić, że w sieciach utworzonych
z kwadratów występuje bardziej logiczny1) układ średnich
błędów elementów liniowych w figurze otaczającej obiekt
niż w sieciach utworzonych z prostokątów. Na przykład
średni błąd długości elementu 4—10 (rys. 4a) jest większy
od średniego błędu elementu 4—3. Sytuacja odwrotna ma
miejsce w przypadku sieci przedstawionej na rysunku 4b.
Natomiast średni błąd elementu 3—4 (rys. 4a) jest nieznacz
nie mniejszy od średniego błędu elementu 0—3 (rys. 4b).
Ostatecznie należy jednak stwierdzić, że różnice w układzie
i wielkościach średnich błędów sieci utworzonych z kwadra
tów i sieci utworzonych z prostokątów nie mają istotnego
wpływu na dalszy proces realizacji i dokładność wykonywa
nych prac. Większe znaczenie w wyższości sieci utworzonych
z prostokątów nad sieciami utworzonymi z kwadratów ma
czynnik ekonomiczny.
Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić, że
stosunek długości boków figur elementarnych nie ma istot
nego wpływu na ocenę dokładności sieci. W związku z tym,
struktura sieci nie jest podstawowym czynnikiem decydu
jącym o granicznej czy dopuszczalnej wartości tego stosun
ku. Jak już stwierdzono, zagadnienie kształtowania się do
kładności w sieci jest dość złożone i wielokierunkowe, po
nieważ zależy nie tylko od stosunku długości boków figur
elementarnych, lecz również od ich wymiarów, kształtu ra
my i jej wymiarów oraz sposobu ułożenia figur w sieci.
’) Za układ bardziej logiczny uważamy taki, w którym błąd boku
dłuższego jest większy niż boku krótszego.

Rys. 5. a) R — 2', b) R = 2'

4

8

i·)
3

0'
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Z przeprowadzonych rozważań wynika, że nie ma istotnych
powodów, aby nie stosować sieci o parametrze R =3. Takie
stwierdzenie odpowiada potrzebom praktyki, ponieważ sieci
o większych parametrach nie można stosować w praktyce,
na co składa się wiele przyczyn. Wydaje się, że podstawo
wym czynnikiem determinującym dopuszczalną wartość sto
sunku długości boków figur będą błędy pomiaru kąta wyni
kające z różnej długości celowych. Zagadnienie to wymaga
jednak oddzielnych badań.
Ostatecznie należy stwierdzić, że wyniki analizy dokład
ności rozpatrywanych sieci i wyprowadzone wnioski różnią
się w istotny sposób od wniosków wynikających z analizy
sieci mierzonych metodami klasycznymi. O różnicach tych
decyduje przede wszystkim odmienność założeń stosowanych
przy obliczaniu wag, wynikająca z techniki pomiaru i spo
sobu kształtowania się średnich błędów pomiaru elementów
liniowych. Jak wiadomo, przy pomiarach wykonywanych
metodami tradycyjnymi określona wartość średniego błędu
jednostkowego m0 odnosi się do odcinka o ustalonej długo
ści, natomiast w przypadku pomiarów wykonywanych dal
mierzami elektromagnetycznymi wartość tę można odnieść
do pewnego zakresu długości.
LITERATURA
[1] Beluch J.: Możliwości zastosowania dalmierzy elektromagne
tycznych do pomiarów sieci realizacyjnych. Zeszyty Naukowe
AGH nr 245. Gecdezja, 1969, z. 16
[2] Beluch J.: Analiza porównawcza dokładności kątowo-liniowych i liniowych osnów realizacyjnych zakładanych przy zasto
sowaniu dalmierzy elektromagnetycznych do pomiaru odległości.
Zeszyty Naukowe AGH nr 263. Geodezja, 1970, z. 17
[3] Beluch J.: Badania nad ustaleniem zasad zakładania sieci
realizacyjnych z uwzględnieniem zastosowania dalmierzy elek
tromagnetycznych do pomiaru elementów liniowych. Praca dok
torska (nie opublikowana), Kraków 1971
[4] BeluchJ., Pawlak T.: Racjonalizacja obliczeń wykonywa
nych na maszynach cyfrowych dla-potrzeb analiz dokładności
prostokątnych sieci geodezyjnych. Geod. i Kart. 1972, nr 1
[5] Pękalski Μ.: Analiza techniczno-ekonomiczna prostokątnych
sieci budowlano-geodezyjnych. Praca doktorska (nie opublikona), Warszawa 1965

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej

za październik 1972 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów SGP do Zarzą
du Głównego za październik wyniosły
sumę 49 704.— złotych.
W październiku 1972 r. wypłacono
3
zapomogi
pośmiertne na su
mę 30 000.— złotych.
W okresie objętym niniejszą infor
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macją zmarli następujący koledzy: Ste
fan Użwij z Oddziału SGP w Lubli
nie, lat 63, zmarł 20 sierpnia 1972 r.
(zawiadomienie nr 970); Marian Wasak z Oddziału SGP w Lublinie, lat 69,
zmarł 5 września 1972 r. (zawiadomie
nie nr 971); Antoni Micewicz z Od
działu SGP w Olsztynie, lat 67, zmarł
3 października 1972 r. (zawiadomienie
nr 972).

KASA ZAPOMOGOWA

W październiku 1972 roku wypłaco
no 3 zapomogi bezzwrotne na sumę
5000 złotych, w tym: 1 — koledze z
Oddziału SGP w Bydgoszczy, 1 — ko
ledze z Oddziału SGP w Lublinie i
1 — koledze z Oddziału SGP w Ło
dzi.

Mgr inż. JÓZEF KOBIELA
P.B.Ch. Chłodnie Kominowe — Gliwice
Dr inż. MIROSŁAW ŻAK__________
Z.B. i D. przy FPGGK — Katowice

Mimosrodowe tyczenie powłoki chłodni Jiiperboloidalnej
Przy wznoszeniu wysokich budowli, w miarę rozwoju
i unowocześniania budownictwa obserwuje się stopniową
eliminację niektórych elementów rusztowań. W najnowo
cześniejszych technologiach rezygnuje się całkowicie z rusz
towań, wykorzystując wykonaną już część budowli jako ele
ment nośny do deskowania i pomostów roboczych. Transport
i rozprowadzanie materiałów odbywa się wówczas za po
średnictwem różnego rodzaju urządzeń dźwigowych.
Przykładem stopniowego unowocześniania technologii
wznoszenia powłok chłodni hiperboloidalnych jest eliminacja
rusztowania w kształcie krzyża, towarzyszącego tradycyjnie
wznoszeniu chłodni metodą przestawną. Dotychczasowy spo
sób wznoszenia chłodni przewidywał bowiem prowadzenie
wewnątrz budowli rusztowania z elementów rurowych,
składającego się z centralnej wieży i czterech ramion łączą
cych wieżę z wykonywaną powłoką (rys. 1).
Podstawowa operacja obsługi geodezyjnej, polegająca na
nadawaniu deskowaniom krzywizny odpowiadającej aktual

poszczególnych punktów uzależniona będzie głównie od do
kładności obydwu tych operacji pomiarowych.
W dowolnym przekroju poprzecznym chłodni, tworzącym
koło o promieniu R, tyczenie punktów powłoki odbywa się
z punktu P przez kolejne odkładanie kątów βl,βi...βn oraz
odpowiadających im długości d1, d2,... drt (rys. 4). Wpływ
błędu odłożenia długości na błąd położenia punktu na po
włoce będzie równy składowej błędu pomiaru długości di
na promieniu Ri łączącym teoretyczny śrcdek przekroju bu
dowli z tyczonym punktem Bi.
Ponieważ
siny

di

sin/?

to przy założeniu proporcjonalności błędu do długości
siny

mdi = μR-smp

natomiast część błędu wyznaczenia punktu Bi wynikająca
z błędu długości (błąd podłużny) wynosi
siny

mi⅛ -- uR-------cos a
sin ,9
Zakładając iloczyn Rμ równy jedności, zestawiono wykres
tego błędu dla całego obszaru zmienności kątów β (0—360°),
m
przy stosunku
zmieniającym się od 0,2 do 0,7. Wykres
li
ten wyobraża możliwe do uzyskania dokładności przy wzno
szeniu chłodni metodą wyznaczania punktów powłoki za
pomocą odkładania liniowego (rys. 5). Oczywiste jest, że

przy wzroście liczby odpowiadającej stosunkowi

nastęR
puje spadek dokładności wyznaczenia w obszarach 330—360°
i 0—30°. Przy kątach βt w obszarach 45—55° i odpowiednio
305—3150 błąd długości jest praktycznie jednakowy, bez
względu na stosunek wzajemny mimośrodu i promienia.
Błąd kąta β daje błąd liniowy poprzeczny o wielkości

ɪ^poprz — mβdi
nej wysokości roboczej, odbywała się przez dokładanie pro
mienia określonego w projekcie. Punkt centralny budowli
przenoszono stopniowo wewnątrz wieży na każdą kolejną
wysokość roboczą, aż do ukończenia budowli [2].
W najnowszym rozwiązaniu krajowym podjęto próbę eli
minacji wielu elementów rusztowania, ograniczając się do
budowy jedynie krótkiego pomostu wybiegającego w kie
runku geometrycznego środka budowli (rys. 2). Z punktu
widzenia obsługi geodezyjnej jest to rozwiązanie o tyle nie
korzystne, że eliminuje wieżę w punkcie centralnym, a co
za tym idzie uniemożliwia nadawanie deskowaniu krzywizny
sposobem odkładania promienia. Przez zmianę technologii
wznoszenia chłodni konieczne się stało zastosowanie mimośrodowego sposobu realizacji krzywizny powłoki.
Teoretyczne podstawy mimośrodowego sposobu realizacji
krzywizny powłoki chłodni

W związku z niedostępnością punktu centralnego C ty
czenie krzywizny przeprowadzane jest metodą biegunową
z punktu P, odległego od punktu C o wielkość ni (rys. 3).
Oznacza to, że przez odłożenie kąta i długości wytyczony
zostanie żądany punkt powłoki. Dokładność wyznaczenia

czyli

_

p siny~ ∏, fi
sin β

JHpoprz — ʌ ~

a jego składowa na promieniu Ri wyniesie

JH Bi = JHpoprz sjɑɑ
Ponieważ
JH

sina = — sin β
R
H

więc ostatecznie

771
mB, = R—-sinymi

Przy założeniu jednostkowego promienia R, = 1 i wielko
ści błędu m β = 1 oraz przy różnych wielkościach stosunku
m
— sporządzono wykres rozkładu poprzecznego, wynikający

Z odkładania kątów β (rys. 5). Wykres wskazuje, że błąd po-
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przeczny uzyskuje ekstremum przy kątach γ równych 90°
i 270°, to jest przy kątach β wynoszących odpowiednio około
60° i 300°. Kąty w pobliżu ekstremum należy zatem tyczyć
ze szczególną starannością. Bardzo charakterystyczny, a za
razem korzystny jest fakt, że w rejonie, gdzie błędy po
dłużne są największe — błędy poprzeczne równają się zero.

Metoda mimośrodowa znalazła po raz pierwszy zastoso
wanie przy realizacji chłodni kominowej w Hagenwerder
(NRD), gdzie polscy technicy wznoszą specjalistyczne bu
dowle nowo powstającej elektrowni. Wymiary budowli po
dano na rysunku 2. Wielkość mimośrodu m, to jest od
ległość punktu centralnego C chłodni od punktu tyczenia P
m

Φ 41,00

wynosiła 14,20 m. Stosunek — zmieniał się w granicach od
R
14,20
14,20
—— = 0,36 do ----- - = 0,69, a długości biegunów odpo39,57
20,43
wiednio od 25,37 m do 53,77 m — na poziomie najniższym
oraz od 6,23 m do 34,63 m — na poziomie + 85,0 m.
Wymagania co do dokładności odnośnie tyczenia krzy
wizny budowli określone zostały następująco: średni błąd
wyznaczenia promienia budowli nie powinien przekroczyć
wielkości ± 20 mm.
Na podstawie przedstawionej analizy dokładności stwier
dzono, że w przypadku najbardziej niekorzystnym do uzy
skania założonych dokładności realizacji konieczne jest za
pewnie średniego błędu realizacji kąta
mj3= ±1'
oraz względnego błędu realizowanej długości:
1
W=-----3000
Są to dokładności, których osiągnięcie nawet w trudnych
warunkach budowy nie nastręcza trudności.
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O omawianym przypadku przy realizacji chłodni kąty
odkładano teodolitem Zeissa THEO 020, a długości — ru
letką stalową z dynamometrem. Rozkład błędów wyznacze-

O
R=∙33.57m

1Sr71819

Rys. 6

Hys. 5

A

nia (sumarycznie: kątowych i liniowych) najmniejszego
i największego promienia zilustrowano na rysunku 6.
W rozważaniach świadomie pominięto wpływ błędu prze
niesienia punktu centralnego. Przeniesienia tego punktu do
konywano bowiem piOnownikiem optycznym Zeissa PZL1
centrowanym automatycznie na słupie obserwacyjnym.
Dzięki temu błąd centrowania został praktycznie wyelimi
nowany, a błąd przeniesienia osiągnął maksymalną wiel
kość ± 3,7 mm [2], Nawet w miejscu najbardziej niekorzyst-

▲

nym, gdzie błąd wyznaczenia punktu powłoki wyniósł
± 17,0 mm (rys. 5), otrzyma się wówczas ± 17,8 mm, a więc
poniżej dopuszczalnej granicy ± 20 mm.
Metoda mimośrodowego tyczenia powłoki chłodni okazała
się praktycznie przydatna i stosowana jest aktualnie przy
wznoszeniu kolejnego obiektu w elektrowni Hagenwerder.
Jednocześnie przeprowadzone zostały próby zastąpienia po
miaru taśmą — pomiarem odległownicą Wilda DI 10 —
DISTOMAT. Wyniki tych prac wymagają jednak odrębnego
ich przedstawienia.
LITERATURA

[1] Ledwon J., GoIczyk Μ.: Chłodnie kominowe i wentyla
torowe. Warszawa 1967
[2] Kobiela J., Kozikiewicz T., Zak Μ.: Prace geode
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Ceny ogłoszeń zagranicznych
Od dnia 1 października 1972 roku obowiązują w naszym czasopiśmie następujące
ceny ogłoszeń:
Dla krajów socjalistycznych

1 str. A4 — 220 rbl.
Vs str. A4 — 132 rbl.
Vt str. A4 — 77 rbl.

Dla krajów kapitalistycznych
1 Str. A4 — 297 $
Vi str. A4 — 176 S
V« str. A4 — 105 S

Poza tym dolicza się:

— za każdy dodatkowy kolor — 25%
— za II i III okładkę
— 25%
— za IV okładkę
— 50%
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Geodezyjne metody zadawania kierunków otworom mrożeniowym
i ocena ich dokładności
W lubińsko-głogowskim zagłębiu miedziowym, a także
olkuskim zagłębiu rud cynku i ołowiu, ze względu na wa
runki geologiczne istnieje konieczność stosowania mrożenia
przy głębieniu szybów. Wymaga to w praktyce rozwiąza
nia wielu zagadnień. Jednym z nich są wiercenia otworów
mrożeniowych, których specyfika polega głównie na wy
sokiej dokładności, z jaką wykonuje się otwór wiercony
według zadanego kierunku.
Obsługa geodezyjna przy wierceniu otworów mrożenio
wych sprowadzała się dotychczas do prac pomiarowych
i kartograficznych związanych z opracowaniem pierworysu
ich sytuacji, jak również do kontroli prawidłowego wyko
nania płyty wiertniczej, jej Zaniwelcwania i ewentualnie,
w zależności od typu zastosowanych urządzeń wiertniczych,
do dokładnego wytyczenia i Zaniwelowania torów, na któ
rych zamontowane są aparaty wiertnicze. Wszystkie pozo
stałe prace związane z procesem wiercenia otworów wyko
nuje obsługa wiertnicza. Względy praktyczne spowodowane
specyfiką wierceń i koniecznością możliwie dokładnego pio
nowego Odwiercania otworów mrożeniowych przyczyniły się
do włączenia w zakres czynności geodezyjnych także pio
nowego ustawienia rur prowadnikowych (konduktorów).
Dokładne ustawienie pionowe rur prowadnikowych jest jed
nym z ważnych elementów wpływających na zmniejszenie
skrzywienia otworu, a przez to umożliwiających wytwo
rzenie wokół szybu szczelnego płaszcza zamrożonych skał.
Stosowane do tej pory w pracach wiertniczych metody za
dawania kierunków otworom w przypadku wierceń otwo
rów mrożeniowych okazały się za mało dokładne i nie mo
gły być zastosowane. Powstała konieczność wprowadzenia
nowych metod i przyrządów, w celu uzyskania większej
dokładności wykonania prac.
Najlepszym i najdokładniejszym z zastosowanych już w
praktyce rozwiązań jest optyczna metoda pomiaru i usta
wiania rur prowadnikowych w żądanym położeniu, opraco
wana przez mgr inż. Z-Warczewskiego i inż. A. Gło
wackiego.
Rozwiązanie to dotyczy sposobu ustawiania na żądanym
horyzoncie obiektu technicznego o regularnym przekroju
i pomiaru wychyleń od pionu elementów tego obiektu
przez obserwację jego środka; dotyczy również zestawu
urządzeń niezbędnych do stosowania tego rozwiązania.
Pomiar wychylenia rury od pionu przebiega w sposób
następujący (rys. 1): do rury 1 opuszcza się szablon kie
runkowy 2 materializujący środek jej przekroju; na gór
nym przekroju rury ustawia się podstawę 3 z przyrządem
optycznym 4; rama ustawcza 5 zapewnia możliwość prze
suwania rury w dwóch wzajemnie prostopadłych kierun
kach. Przyrząd optyczny (teodolit lub pion optyczny) z pio
nowo ustawioną lunetą poziomuje się tak, aby luneta zna
lazła się w położeniu nadirowym. Centrując go następnie
nad środkiem opuszczonego szablonu kierunkowego (przez
przesuwanie instrumentu w szczelinie podstawy i jej obrót),
wyznacza się bezpośrednio na Wycechowanej podstawie
przyrządu wychylenia rury od pionu na danym horyzoncie.
Przy pionowym ustawianiu rury czynności są podobne,
nie przesuwa się jednak przyrządu ustawionego centrycznie na podstawie. Ustawioną pionowo lunetę przyrządu
Wcelowuje się śrubami Ustawczymi spodarki na środek sza
blonu kierunkowego, a przez nachylanie całej rury śruba
mi ramy Ustawczej poziomuje się przyrząd, doprowadzając
tym samym rurę do położenia pionowego.
Zastosowanie sposobu optycznego znacznie skróciło czas
pionowego ustawienia rury prowadnikowej, zwiększyło do
kładność i przyniosło znaczne efekty ekonomiczne.
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Analiza dokładności metody
Analizę przeprowadzono w sposób uproszczony, w oparciu
o błędy elementarnych czynności wykonywanych w czasie
ustawiania rury, stosując jako przyrząd optyczny teodolit
THEO 120.
Błąd ustawienia rury w kierunku pionowym, przy zało
żeniu dokładnej rektyfikacji - przyrządu (brak błędów in-

Rys. 1. Pionowe usta
wianie rury prowadni
kowej sposobem optycz
nym: 1 — rura, 2 —sza
blon kierunkowy, 3 —
podstawa pod przyrząd,
i — przyrząd optycz
ny, 5 — rama ustawcza

deksu, inklinacji i kolimacji oraz Iibeli), można obliczyć ze
wzoru:
m1
k = nɪɪ -f-

+

+ n⅛

gdzie:
·
m.1 — błąd odczytu kręgu pionowego,
łnc — błąd celu,
τn↑llt — błąd ustawienia w poziomie Iibeli alidadowej
(błąd ustawienia w pionie osi głównej instru
mentu),

mw — błędy wykonania (konstrukcyjne) szablonu kie
runkowego i podstawy pod przyrząd optyczny oraz
błędy Centrycznego ustawienia instrumentu na
podstawie, podstawy na rurze i szablonu kierun
kowego w rurze.
Dla teodolitu THEO 120 z mikroskopem skalowym, jako
urządzeniem odczytowym, przyjęto błąd odczytu

m0 = 0,11 = lc(32^)

gdzie:
t — nominalna wartość najmniejszej działki skali.
Błąd celu mc obliczono według wzoru:
60"

gdzie:
P — powiększenie lunety.
Dla THEO 120 P = 16 x i mc = ±4".
Błąd ustawienia osi głównej instrumentu w pionie mɪɪʃ .
jest określony przez dokładność, z jaką potrafimy pozio
mować instrument libelą alidadową o danej przewadze ?..
Dla Iibeli teodolitu THEO 120 można przyjąć wielkość tego
błędu ± 0,2 2, co przy ?. = 2' wyniesie ± 24".
W praktyce wielkość błędów wykonania τnlu waha się w
granicach 1—2 mm, Ich wpływ zmniejszać się będzie ze
wzrostem głębokości, na jaką opuszcza się sygnał świetlny.
Błędy wykonania wyrażone w mierze kątowej obliczać moż
na według wzoru:
, / m;„

krzywizny płytkich otworów, a także do ustawienia rur
w dowolnym położeniu i żądanym kierunku.
Główną wadą metody optycznej jest ograniczona możli
wość jej zastosowania. Występujący bardzo często w prak
tyce wysoki poziom zwierciadła wód uniemożliwia opuszcze
nie do rury sygnału świetlnego, a tym samym zastosowa
nie tego sposobu.
Zagadnienie to można rozwiązać przez wprowadzenie no
wej uniwersalnej metody pionowego ustawiania rur pro
wadnikowych, którą można stosować w różnych warun
kach. Umożliwia ona bezpośrednie ustawienie rury w żąda
nym położeniu, bez wykonywania żmudnych obserwacji,
przy zastosowaniu bardzo prostego zestawu urządzeń. W me
todzie tej bezpośrednie ustawienie rury prowadnikowej we
dług żądanego kierunku jest równoznaczne z ustawieniem
mechanicznie zmaterializowanej osi rury.
Przebieg pionowego ustawienia rury jest następujący
(rys. 2): do rury 1 opuszczamy obciążnik 2 na cięgnie 3,
które następnie łączymy z osadzonym przegubowo na meta
lowej podstawie 4 drążkiem ze stolikiem 5, na którym za
mocowane są libele 6 rozmieszczone wzdłuż dwóch wzajem
nie prostopadłych kierunków. Podstawę układamy na górny
przekrój rury. Znaczny ciężar cylindrycznego obciążnika
spowoduje ustawienie się obciążonego drążka w linii osi
rury, której położenie możemy określić na podstawie obsere

e-----------------

m⅛

n⅛ = ±∣∕ -jr-e'+-y-∙e2 = ±γF⅛+'"⅛
gdzie:
mep — błąd Centrycznego ustawienia przyrządu na pod
stawie i podstawy na rurze,
1 — odległość sygnału od instrumentu,
m⅛ — ɪʤð centryczny ustawienia sygnału w rurze.

Przyjmując:

otrzymamy:
nιc∙ρ

1

Dla warunków, w jakich wykonywano pomiary w zagłębiu
lubińskim (ι = 8 m, me = ± 1,5 mm) mw = ± 39".
Podstawiając te wartości do wzoru na m∣ς, otrzymamy:

Rys. 2. Ustawianie rur
prowadnikowych . meto
dą mechaniczną: 1 —
rura, 2 — obciążnik,
3 — cięgno obciążni
ka, 4 — podstawa, 5 —
drążek ze stolikiem, 6 —
libele, 7 — rama ustawcza ze śrubami ustawczymi

m4 = ±56'≥≤±1'

Ustawienie rur prowadnikowych w kierunku pionowym wy
konywane jest więc przy użyciu teodolitu THEO 120 z do
kładnością około 1', co jest wystarczające przy wierceniu
otworów mrożeniowych.
Pewną odmianą omawianej metody było użycie do tych
prac alidadowego pionu optycznego teodolitu THEO 020.
Dokładność metody optycznej w tym przypadku zależy
przede wszystkim od dokładności pionu optycznego, który
powinien być starannie Zrektyfikowany na odległość równą
głębokości opuszczenia sygnału świetlnego, a także od prze
wagi Iibeli alidadowej.
Podniesienie dokładności pionowego ustawienia rur tą
metodą można osiągnąć przez precyzyjniejsze wykonanie
poszczególnych części zestawu oraz zastosowanie pionowników optycznych. Pionowniki optyczne powinny posiadać
dokładne libele, które są w tej metodzie konieczne ze
względów ekonomicznych. Zastosowanie pionowników samopoziomujących, aczkolwiek możliwe, ze względu na ich
duży koszt i wrażliwość na uszkodzenie nie przyniesie
chyba spodziewanych rezultatów, lecz zwiększy nakład pra
cy (będzie to wtedy metoda kolejnych przybliżeń).
Dobrym rozwiązaniem byłoby wykonanie w teodolicie
otworu umożliwiającego obserwację lunetą pionową i wmon
towanie dokładnych Iibeli. Przyrząd taki, posiadający do
datkowo krąg pionowy można wykonać ze starego typu
teodolitu, nie używanego już w praktyce. Byłoby to urzą
dzenie uniwersalne, mogłoby bowiem służyć do pomiaru

wacji wychylenia pęcherzyków Iibeli. Przez przesuwanie ru
ry w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach śrubami
ramy ustawczej 7 doprowadzamy pęcherzyki Iibeli do gó
rowania, a tym samym ustawiamy rurę w położeniu pio
nowym.
Jak widać, omawiany sposób jest szybki i prosty. Jego za
stosowanie może być powszechne, a dokładność przy wyso
kiej precyzji wykonania stosunkowo prostych urządzeń
i małej przewadze Iibeli — bardzo duża. Metoda wymaga
zastosowania następujących prostych urządzeń: cylindrycz
nego obciążnika, którego średnica zewnętrzna musi być do

31

pasowana do wewnętrznej średnicy rury, z Centrycznym za
wiesiem cięgna; podstawy metalowej z centrycznie wyko
naną panewką; drążka z łożyskiem kulowym i stolikiem
z Iibelami oraz ramy ustawczej. Podano tu główną ideę me
tody, której praktyczne rozwiązania mogą być różne, na
przykład zamiast łożyska kulowego można zastosować kardanowe, centryczne zawieszenie drążka.
Proponowaną metodę można również zastosować do okreś
lania odchylenia otworu i jego kierunku, a także do usta
wiania rury prowadnikowej w położeniu dowolnym.
Przedstawione metody zadawania kierunków dają pew
ność uzyskania określonej dokładności ustawienia rur prowadnikowych tylko do głębokości, na jaką opuszczane są
sygnały świetlne lub obciążnik pionu. Oprócz tego zasięg ich
zastosowania jest ograniczony przez wielkość występują
cego skrzywienia otworu oraz jego charakter. Dlatego przy

ustawianiu dłuższej kolumny rur prowadnikowych należy
stosować inne metody i przyrządy pomiarowe. Najbardziej
właściwe byłoby użycie do tego celu przyrządów giroskopowych (inklinometrów), którymi możną dokładnie określać
odchylenie od pionu i jego kierunek na różnyćh horyzon
tach i do dużych głębokości.
LITERATURA
[1] K o s t r z J.: Głębienie szybów specjalnymi metodami. Ka
towice 1964
[2] Ogloblin D. N., Kondorskij R. I.: Markszejdierskije
raboty pri podziemnoj razrabotkie mestorożdienij. Część II.
Moskwa 1962
[3] Warczewski Z.,
Głowacki A.:
Sposób
ustawianiu
i pomiaru wychyleń od pionu obiektów technicznych o regular
nym przekroju i zestaw urządzeń do jego stosowania. Opis pa
tentu na wynalazek pracowniczy

W 15 rocznicę śmierci profesora Stanisława Kluzniaka

Fotografie wykonała Regina Czubczenko

Vf dniu 1 października 1972 roku minęła piętnasta rocz
nica śmierci jednego z najwybitniejszych geodetów polskich
współczesnej doby, uczonego, organizatora szkolnictwa geo
dezyjnego w Polsce, wychowawcy licznych kadr technicz
nych i aktywnego działacza zawodowego — profesora Sta
nisława Kluzniaka.
Z okazji tej rocznicy Stowarzyszenie Geodetów Polskich
i Muzeum Techniki NOT zorganizowało wystawę poświęco
ną pamięci Profesora, której otwarcie połączone było z sesją
mającą przypomnieć postać i dorobek życiowy Stanisława
Kluźniaka.
Sesja zgromadziła ponad 200 osób spośród jego przyjaciół
i wychowanków. Osobną grupę stanowili uczniowie War
szawskiego Technikum Geodezyjnego, od roku 1966 noszą
cego nazwę Szkoły imienia prof, dr inż. Stanisława Kluź
niaka.
Otwarcia sesji dokonał dyrektor Muzeum Techniki —
inż. Jerzy Jasiuk, witając wszystkich zebranych, a w
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szczególności przybyłą na uroczystość siostrę Profesora —
Panią Sylwię Kluzniak. Sesji przewodniczył wiceprze
wodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich — płk mgr inż. Cezary Lipert. Podczas sesji
wygłoszone zostały trzy referaty.
W pierwszym referacie prodziekan Wydziału Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej — doc. dr inż. Ja
nusz Wapinski przedstawił życie Profesora, jego do
robek naukowy i działalność zawodową.
W drugim referacie dyrektor Technikum Geodezyjnego —
mgr inż. Józef Piątkowski mówił o szkole Stanisława
Kluźniaka, o jej powstaniu i losach — przez prawie 40 lat
związanych z osobą jednego z jej twórców i wieloletniego
dyrektora, o tradycjach jakie do dziś przechowuje, nie tylko
formalnie nosząc Jego imię.
Trzeci referat, wygłoszony przed dr inż. Wiktora R ί
ο her ta z Wydziału Architektury Politechniki Warszaw
skiej, ukazał doniosłą rolę, jaką profesor Stanisław Kluźniak

odegrał przy formowaniu się nowoczesnych poglądów na
zadania i rolę planowania przestrzennego w życiu kraju ɪ).
Po referatach, w dyskusji wystąpili: mgr inż. Kazimierz
Sawicki, mgr inż. Alfred Liebfelt, mgr inż. Stani
sław Janusz Tymowski i doc. Jerzy Jasnorzewski.
Ich wypowiedzi przypomniały jeszcze wyraziściej i pełniej
sylwetkę uczonego, pedagoga i zamiłowanego wychowawcy,
energicznego działacza społecznego, gorącego patrioty, wresz
cie człowieka otoczonego powszechnym uznaniem i sym
patią.
Następnie uczestnicy sesji zapoznali się z ekspozycją,
która w syntetyczny sposób przypomina życie, twórczość
i najważniejsze osiągnięcia profesora Stanisława Kluźniaka.
Autorem scenariusza wystawy jest mgr inż. Stanisław
Walczak, który również opracował wydaną z tej okazji
broszurkę pt. Stanisław Kluzniak — twórca i organizator
szkolnictwa geodezyjnego w Polsce. Autorem układu pla
stycznego ekspozycji i zarazem twórcą płaskorzeźby głowy
Profesora jest Marek Sroczyński.
Sesja poświęcona pamięci profesora Stanisława Kluźniaka
wykazała, jak żywa jest pamięć. Jego postaci wśród Jego
przyjaciół i wychowanków, jak wiele z Jego nauk weszło na
trwałe do naszej codziennej działalności.
W.K.
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>) Przewiduje się opublikowanie tych referatów w dalszych ze
szytach Przegląd Geodezyjnego.
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KAZIMIERZ SAWICKI
Warszawa

Człowiek o sercu niespokojnym
(Przemówienie na akademii ku pamięci
profesora dr Stanisława Kluźniaka, w Mu
zeum Techniki w Warszawie 16 paździer
nika 1972 roku)

Ten na pochwałę zasłużył, kto hojnie
i ofiarnie wkłada swój tckład intensywne
go wysiłku w sprawę umiłowoną.
(Tadeusz Kotarbiński: Medytacje o życiu
godzitcym)
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Chcąc w jednym zdaniu dać charakterystykę postawy du
chowej Stanisława Kluźniaka, Jego stosunku do życia, do
ludzi i do siebie samego, można by powiedzieć krótko: filo
zof w życiu i obyczajach. Jego vita contemplativa i vita
activa rozwinęły się w pełni, tworząc harmonijną całość:
był teoretykiem i praktykiem, nauczycielem i społeczni
kiem. Odznaczał się przy tym wnikliwą inteligencją, wzbo
gaconą duchem i umysłem.
Do wygód w życiu osobistym nie przywiązywał zbytniej
wagi. Ostatnio, po wojnie, mieszkał samotnie w swym gabineciku dyrektorskim przy technikum geodezyjnym. Nie
był zresztą anachoretą, co ludzkie nie było Mu obce, lecz
miał tylko jedną pasję stanowiącą dominantę Jego życia —
ambicję pracy. Ogarniał Go okresami jakiś reagujący czyn
nie niepokój twórczy.
Nie jest tu moim zadaniem ocena twórczości naukowej
profesora Kluźniaka. Nadmienię tylko, że Jego dorobek
jest chyba jednym z największych wśród dość znacznej już
obecnie plejady czcicieli tej pięknej i pożytecznej nauki,
jaką jest geodezja. Wykaz Jego ważniejszych prac zawiera
11 tytułów książkowych oraz 27 rozpraw i artykułów, pu
blikowanych w przedwojennym Przeglądzie Mierniczym
(24 pozycje), a po wojnie w Przeglądzie Geodezyjnym (3 po
zycje). Jego zainteresowania naukowe zawarte były w krę
gu podstawkowej, klasycznej niejako geodezji. Tw’orząc, miał

zawsze na celu aktualne potrzeby techniczne i w swych
pracach, jako autor podręczników lub redaktor wieloto
mowej Geodezji gospodarczej, dążył do aktywdzacji nowych
metod pomiarowych przy sporządzaniu map do różnego ro
dzaju potrzeb gospodarczych kraju. Umiał głęboko myśleć,
doskonale wczuwał się w temat i jasno się wyrażał.
Był człowiekiem dobrym i uczynnym; można nawet wię
cej powiedzieć: mocnym w swej dobroci, chociaż niezbyt
łatwo udzielał kredytu zaufania. Nie uznawał kompromisów
tam, gdzie należało odróżnić dobre od złego, co łączyło się
z odwagą nazywania wielu rzeczy po imieniu. Oportunistą
nie był, a przekonywającą, spokojną, lecz śmiałą argu
mentacją umiał zjednać dla dobrej spraw,y dane środo
wisko.
Inaczej działał w obronie swych własnych interesów’. Otóż,
w latach międzywojennych, po krótkim okresie docentury
na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej, zmu
szony był wbrew sw'ej wτoli opuścić tę placówkę. Zareago
wał na to w sposób godny uczonego: wydał w 1928 roku
najwdększe objętościowo w historii polskiej literatury geo
dezyjnej dzieło, jakim jest Geodezja niższa o przeszło
1100 stronach formatu A4, a następnie w 1937 roku — pra
wdę na 500 stronach — Urbanizm.
Po wyjściu z Politechniki, pozostał tylko przy swej Szko
le Mierniczej jako nauczyciel i dyrektor. Nie opuścił tej

ik
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szkoły nawet po objęciu w 1947 roku Katedry Geodezji
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Młodzież ukochał szczerze i rozumnie: był wyrozumiały,
choć niezbyt pobłażliwy. Gdy zwrócono kiedyś uwagę, że
umie w swej szkole dawać sobie radę z tą niesforną czere
dą, ktoś zauważył: Rozumie młodzież, bo sam jest młody od
środka: to taki młody pan w starszym wieku... Wychowan
kowie odpłacali Mu się wielkim szacunkiem i przywiąza
niem.
Był nauczycielem z powołania. Tego rodzaju predyspo
zycja wewnętrzna była widać silniejsza nawet od bodźców
natury ekonomicznej, które spowodowały, że w okresie mię
dzywojennym przez jakiś czas wykonywał zawód mierni
czego przysięgłego, prowadząc prace związane ze scalaniem
gruntów wiejskich i miejskich. Prace te jednak wkrótce po
rzucił, a zdobyte w tej dziedzinie doświadczenia wykorzy
stał do kilkunastu rozpraw i artykułów oraz pisząc ostatni,
XX rozdział swego Urbanizmu.
Nie mniej aktywna była Jego działalność w dziedzinie
zawodowej. Po powrocie do kraju z pierwszej wojny świa
towej, był jednym z ośmiu założycieli Koła Inżynierów
Mierniczych przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie,
którego członkami byli początkowo wyłącznie absolwenci
Konstantynowskiego Instytutu Mierniczego w Moskwie.
W tej kuźni polskiej myśli geodezyjnej był On jednym
z najbardziej czynnych członków, przyjmując żywy udział
przy opracowywaniu projektów organizacji miernictwa pań
stwowego, szkolnictwa i zawodu.
Kiedy jednak po paru latach wytworzyły się w Kole In
żynierów Mierniczych (nieuniknione w ówczesnych warun
kach) tendencje elitarystyczne, nie zawahał się rozstać ze
swymi najbliższymi kolegami i wystąpił z Koła, aby nie
być niczym skrępowanym przy obronie interesów zawodo
wych swych wychowanków ze Szkoły Mierniczej. W okresie

silnych antagonizmów, jakie wtedy zapanowały wśród geo
detów pomiędzy inżynierami i technikami, przyjmował na
dal czynny udział w pracach społeczno-zawodowych, a cho
ciaż był po drugiej stronie barykady, nie stracił jednak
należnego Mu szacunku u swych dawnych kolegów z Koła.
W roku 1945, przy omawianiu na jednym z zebrań statutu
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, wyraził zadowolenie, że
nareszcie wszyscy geodeci (niezależnie od posiadanego wy
kształcenia) mają należeć do jednej organizacji zawodowej
i dodał przy tym: Szkoda tyłko, że aby to się stało, potrzeb
na była aż druga wojna światowa...
Powiedzieć, że nieobecność wśród nas Stanisława Kluźniaka to wielka strata, byłoby truizmem. Był cząstką na
szego środowiska jakżeż cenną w swym stałym, inspirują
cym poszukiwaniu. Zgasł w pełni sił intelektualnych i do
ostatniej chwili świecił jasno.
Każda utrata tej bezcennej wartości, jakim jest życie
ludzkie, wywołuje uczucie bólu i żalu. Ale na śmierć czło
wieka patrzymy również w aspekcie jego życia, a wtedy
tym bardziej czcimy jego pamięć, gdy obejrzawszy się
wstecz zobaczymy długi łańcuch dobrych dzieł jego rąk
i umysłu.
Profesor dr Kluźniak dobrze spełnił swe powołanie, ma
piękną kartę w historii geodezji polskiej i zasłużył na
wdzięczną naszą pamięć.
Ale trzeba było dłużej Go znać, aby jeszcze coś do
strzec: zdolność do szczerej, czynnej przyjaźni i troskę o in
nych tego serca niespokojnego.
Był mym Kolegą z Instytutu Mierniczego w Moskwie
i Przyjacielem:

Nie przyjaźniłem się tak z nikim,
1 gdy mi wspomnień dzwon dziś dzwoni,
To tęskny żal jest mym dzwonnikiem.,.

Posiedzenie Komitetu Permanentnego FIG i Międzynarodowa
Konferencja Inżynierów Geodetów
Tel Aviv, 29 maja - 2 czerwca 1972
Posiedzenie Komitetu Permanentnego FIG odbyło się w
Tel Aviv; wzięło w nim udział ponad 400 osób. Posiedzenie
połączone było z Międzynarodową Konferencją Inżynierów
Geodetów poświęconą zadaniom trzech grup komisji FIG.
Dla komisji w grupach AiB wybrano temat: Komputer
w służbie geodety, dla komisji grupy C — temat: Planowa
nie nowych miast. Obrady na tematy fachowe towarzyszyły
już posiedzeniu Komitetu Permanentnego FIG w Budapesz
cie (w 1970 roku) i spotkały się z uznaniem uczestników.
Również w czasie następnego posiedzenia Komitetu Perma
nentnego, którego miejscem będzie Canberra (Australia),
zorganizowana zostanie konferencja naukowa.
W posiedzeniu Komitetu Permanentnego FIG w Tel Aviv
uczestniczyli przedstawiciele 19 krajów członkowskich, a-z
5 krajów przybyli korespondenci (przedstawiciele krajów
demokracji ludowej oraz krajów arabskich nie wzięli udzia
łu w tym posiedzeniu).
Na posiedzeniu Komitetu Permanentnego zatwierdzono
protokół z poprzedniego posiedzenia Komitetu oraz XIII
Kongresu FIG w Wiesbaden (NRF, 1971 rok). Sekretarz Ge
neralny FIG — inż. dypl. R. Meyer złożył wyczerpujące
sprawozdanie, z którego wynika, że materiały XIII Kongre
su będą wydane drukiem w czterech tomach i że ukażą się
one niebawem. Zamiast dziesiątego zeszytu Biuletynu FIG
będzie wydany w 400 egzemplarzach tom 0 (Organizacja
FIG, prace administracyjne oraz 12 raportów narodowych,
które nadeszły z opóźnieniem). Tom ten będzie dostarczony
bezpłatnie wszystkim organizacjom członkowskim FIG. Do
tychczas wpłynęło ponad 200 zamówień na materiały XIII
Kongresu i spodziewane są dalsze zamówienia. Cena cztero
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tomowej publikacji wyniesie 150 marek Zachodnioniemieckich.
Na następnym posiedzeniu Komitetu Permanentnego FIG
Biuro FIG, prowadzone obecnie przez kolegów z NRF, złoży
ogólne sprawozdanie z trzyletniej działalności oraz przekaże
prowadzenie Biura FIG kolegom amerykańskim. Szczegóło
we sprawozdanie z działalności Biura złożył dyrektor XIII
Kongresu FIG — inż. dypl. P. Schmitt.
Stwierdzono z zadowoleniem dalsze pogłębienie i zacieś
nienie stosunków z UNESCO, FAO z Unią Stowarzyszeń
Technicznych (UATI), z Międzynarodowym Biurem Hydro
graficznym (IHB) i innymi organizacjami międzynarodowy
mi.
Rozpatrzono zgłoszenia narodowych organizacji geodetów
o przyjęcie ich w poczet członków FIG. Wpłynęły one od
Association de Agrimensores de Venezuela oraz od Singa
pore Institute of Surveyors. Biuro FIG nie otrzymało od
tych stowarzyszeń oświadczeń wymaganych w art. 7 statu
tu FIG, wobec czego Komitet Permamentny nie mógł za
twierdzić przyjęcia ich na członków. Jedno z japońskich
stowarzyszeń geodetów zapowiedziało już złożenie wniosku
o przyjęcie w poczet członków FIG, chce jednak uprzednio
zbadać, czy nie uda się powołanie Japońskiej Federacji Geo
detów jednoczącej wszystkie fachowe stowarzyszenia japoń
skie; Federacja ta zostałaby członkiem FIG.
Kilka narodowych stowarzyszeń geodetów mianowało przy
FIG swoich korespondentów. Zorganizowana ostatnio Egyp
tian Federation of Surveyors (EFS) mianowała swym ko
respondentem dr inż. Μ. F. Youssefa, z ramienia organi
zacji Thailandu korespondentem został C. Phalakorn-

kum; Kenia mianowała P. G. Gollera i zamierza złożyć
wniosek o przyjęcie w poczet członków FIG. Z wysp Baha
ma korespondentem na miejsce C. B. Misselbrooka zo
stał H. R. Wasson. Biuro FIG spodziewa się, że jeszcze
w tym roku otrzyma nominację korespondentów od sto
warzyszeń Rumunii i Portugalii.
Uzupełniono i zatwierdzono listę przewodniczących i sek
retarzy 9 naukowo-technicznych komisji FIG. Przewodniczą
cym Komisji 6 został dr inż. K. Bramorski. Zapropono
wano nadanie Komisji 1 nowej nazwy: Praktyka zawodowa
i wolny zawód, lecz ponieważ nazwa ta ma inne znaczenie
w krajach anglosaskich, odłożono tę sprawę na później. Pod
komisja 1 bis, powołana w 1969 roku do unifikacji spraw
szkolenia i uprawnień zawodowych w krajach zrzeszonych
w EWG, została reaktywowana wobec przystąpienia do
EWG nowych państw-członków, w których stowarzyszenia
geodetów należą do FIG. Na wniosek brytyjski podkomisja
ta została przemianowana na Komitet Łącznikowy Geodetów
(Geometers Liaison Committee). W Komisji 6 FIG zorgani
zowano grupę roboczą E pod nazwą Giroteodolity i ich za
stosowanie. W związku z tym rozważono sprawę nadania
Komisji 6 FIG nowej nazwy: Geodezja Inżynierska i Gór
nicza, lecz ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęto.
Przewodniczący komisji FIG założyli sprawozdania z ich
działalności i zamiarów. Uchwalone przez XIII Kongres
FIG w Wiesbaden 35 rezolucji postanowiono zredagować
w trzech językach oficjalnych FIG i dołączyć do materia
łów XIII Kongresu. Zaakceptowano propozycję, aby temat
prac dla młodych geodetów ubiegających się o nagrodę FIG
w 1974 r. był wybrany z zakresu zagadnień komisji grupy C.
Złożono szczegółowe sprawozdanie o postępie prac nad
Wielojęzycznym Słownikiem Geodezyjnym, którego niemiec
kie wydanie przygotowuje Instytut Geodezji Stosowanej
(IFAG) we Frankfurcie nad Menem, przy fachowej pomocy
niemieckich władz i wielu instytutów. Przewodniczący dele
gacji NRF na posiedzeniu Komitetu Permanentnego FIG —
prof, dr inż. G. Eichhorn złożył opracowaną w trzech ję
zykach prośbę do wszystkich członków FIG o poparcie tej
wielkiej pracy zbiorowej przez jej krytyczną ocenę oraz
składanie dalszych propozycji haseł, definicji i ich synoni
mów. Prosił o pomoc w celu ukończenia i uzupełnienia tego
dzieła.
Ustalono także kolejność posiedzeń FIG. Najbliższe posie
dzenie Komitetu Permanentnego FIG odbędzie się w dniach
od 3 do 5 kwietnia 1973 roku, jego miejscem będzie Can
berra (Australia) i będzie ono połączone z XVI Kongresem
Geodetów Australii ∙ XIV Kongres FIG będzie obradował
od 7 do 16 września 1974 roku w Waszyngtonie (Washing
ton D.C., USA); przyszły przewodniczący FIG — William
A. Radliński zaznajomił zebranych z opracowanym przez
niego projektem programu XIV Kongresu FIG ∙ W czerwcu
1975 roku posiedzenie Komitetu Permanentnego odbędzie się
w Helsinkach (Finlandia), a w 1976 roku — w Lagos (Ni
geria) w nie ustalonym jeszcze miesiącu ∙ XV Kongres FIG
zaplanowano na 1977 rok w Sztokholmie (Szwecja) ∙ W ro
ku 1978, w którym przypada setna rocznica założenia FIG,
posiedzenie Komitetu Permanentnego odbędzie się w Pary
żu — mieście, w którym powstała FIG · Złożono już za
proszenia dla Komitetu Permanentnego na 1979 rok, między
innymi Argentyna · Ponieważ w 1980 roku ma się odbyć
Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii
(ISP), to z organizacją kolejnego Kongresu FIG w tym roku
mogą wyniknąć trudności. Z tej przyczyny ponowiono pro
pozycję Biura FIG takiego uzgodnienia terminów kolejnych
kongresów FIG i ISP, aby następowały one po sobie w
okresach dwuletnich. Powstałaby wówczas możliwość odby
wania posiedzeń Komitetu Permanentnego w miejscach
i terminach kongresów ISP. Trudność uzgodnienia polega
na tym, że ISP nie ustala tak odległych terminów swoich
kongresów. W związku z tym wyrażono życzenie, aby Biuro
FIG opracowało na podstawie pisemnych opinii zrzeszonych
stowarzyszeń wniosek na następne posiedzenie Komitetu

Permanentnego, czy utrzymać nadal trzyletni turnus kon
gresów, czy też powrócić do czteroletniego turnusu.
Następnie rozpatrzono i przyjęto wnioski francuski i wło
ski, aby każdy kraj członkowski przewodniczył komisji FIG
nie dłużej, jak przez dwa lata (w pierwszym roku — jako
wiceprzewodniczący, w następnym roku — jako przewodni
czący) w celu dania możliwości uczestniczenia w pracach
FIG największej liczbie krajów członkowskich. Wniosek
przyjęto z uwagą, aby brano pod uwagę opinie i życzenia
zainteresowanych komisji. Wniosek wejdzie w życie, poczy
nając od kadencji 1976—1978.
Skarbnik FIG, inż. E. Schwarz przedstawił zamknięcie
kasowe za 1971 rok, podkreślając wystąpienie znacznych
zaległości we wpłacaniu składek członkowskich. Saldo jest
bardzo małe i projekt budżetu zawiera się w jego wysoko
ści. Obaj członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że
w tym roku wpłynęło zaledwie 50% składek członkowskich,
co utrudnia w dużym stopniu prowadzenie prac Federacji.
Uchwalono, aby składki członkowskie, obliczone we fran
kach szwajcarskich, były wpłacane w walucie kraju — go
spodarza Federacji. Podkreślono, że do prowadzenia Biura
FIG potrzebne są znaczne środki finansowe pokrywane
przez kraj prowadzący Biuro.
Na końcowej sesji posiedzenia Komitetu Permanentnego
FIG przedstawiciele Australijskiej Instytucji Mierniczych
(Australian Institution of Surveyors) złożyli zaproszenie na
następne posiedzenie Komitetu w ich kraju; zaproszenie
uzupełnione zostało odczytem o Australii ilustrowanym ob
ficie przeźroczami. Nastąpiły liczne wzajemne podziękowa
nia, a następnie przewodniczący FIG — prof, dr inż.
K. Draheim ogłosił zakończenie posiedzenia.
Posiedzeniu Komitetu Permanentnego FIG towarzyszyły
liczne' imprezy zorganizowane zarówno dla uczestników, jak
i dla osób towarzyszących.
Międzynarodową Konferencję Inżynierów Geodetów
otwarto równocześnie z posiedzeniem Komitetu Permanent
nego FIG. Na posiedzeniu plenarnym po przemówieniach
powitalnych przedstawicieli władz i stowarzyszeń odczyt
inauguracyjny, ilustrowany bogato przeźroczami, wygłosili —
prof, dr Y. Yadin na temat: Hazor, Gezer i Megiddo w
czasach królów Achaba i Salomona oraz prof, dr J. Muel
ler, który mówił na temat: Wpływ elektronicznej techniki
obliczeniowej na geodezję i kartografię.
Podczas następnych czterech sesji w grupach AiB wy
głoszono 17 referatów opracowanych przez przedstawicieli
Australii, Afryki Płd., Izraela, Kanady, Nowej Zelandii, Sta
nów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W grupie C było
12 referatów, których autorami byli przedstawiciele Afryki
Płd., Izraela, NRF, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Wielkiej
Brytanii.
Na podstawie zaleceń komisji grupy C na XIV Kongresie
FIG w Waszyngtonie tematem obrad będzie: Człowiek i jego
środowisko. Będą tu naświetlone następujące zagadnienia:
— stosunek między planowaniem krajowym, regionalnym
i miejscowym;
— badania nad proporcją zaludnienia, energii, wody i wy
poczynku;
— odnowienie miast;
— nowe miasta;
— planowanie finansowe, fizyczne i administracyjne, pla
nowanie rozwoju;
— wywłaszczenia;
— zagadnienia szkolenia kadry geodezyjnej.
Ostatni temat wstawiono do planu obrad na życzenie Ko
misji 2 FIG.
Opracował mgr inż. T. Bychawski
na podstawie notatki w Zeitschrift
für Vermessungswesen, 1972, nr 8

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
jest obowiązkiem każdego geodety
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2 XYCIA ORGANIZACJI
i z

Czyn społeczny warszawskich geodetów

Miasto stołeczne Warszawa wkroczy
ło w nowy okres rozwoju i przyspie
szonego postępu we wszystkich dzie
dzinach życia. Na mocy decyzji kie
rownictwa partii i rządu zgromadzono
niezbędne środki oraz podjęto prace,
aby Warszawa szybciej stała się no
woczesną socjalistyczną metropolią,
godną zaszczytu stolicy Polski Ludo
wej.
W szybkim tempie przebiega budowa
wielkomiejskiej arterii komunikacyj
nej — Trasy Łazienkowskiej, rosną
mury historycznego Zamku Królew
skiego i nowych osiedli mieszkanio
wych. Rozpoczęliśmy budowę Wisło
strady — 20-kilometrowej arterii, któ
ra wraz z Trasą Łazienkowską utwo

rzy nowoczesny układ komunikacyjny
Warszawy.
Podejmując dzieła ambitne i trud
ne, pożyteczne i pilne rozumiemy, że
oprócz skoncentrowanego wysiłku pro
jektantów i służb inwestycyjnych, ą
w tym również służby geodezyjnej, nie
zbędny jest ofiarny czyn społeczny
mieszkańców Warszawy. Srodki maso
wego przekazu niemal codziennie in
formują nas o pracach społecznych dla
Warszawy, podejmowanych przez za
łogi zakładów pracy i instytucji, jak
również przez organizacje społeczne.
Z satysfakcją należy odnotować, że
w akcji tej, jak zawsze, biorą czynny
udział geodeci. Niezależnie od udziału

w pracach społecznych dla Warszawy,
podejmowanych przez macierzyste za
kłady pracy, wielu geodetów warszaw
skich — na apel Prezydium Zarządu
Głównego i Prezydium Zarządu Od
działu Stoleczno-Wojewodzkiego SGP —
pracowało społecznie na Wisłostradzie
w dniu 20 października 1972 roku.
Wszystkim tym kolegom składamy
serdeczne podziękowanie, wyrażając
równocześnie nadzieję, że nie była to
akcja jednorazowa i że członkowie Sto
warzyszenia Geodetów Polskich, po
dejmując w przyszłości podobne czyny
będą dawali świadectwo społecznego
zaangażowania w rozbudowę kraju.

Prezydium ZG SGP

Spotkanie Prezydium Zarzqdu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich

z wiceministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
W dniu 2 września 1972 roku z ini
cjatywy Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich od
było się spotkanie z podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Leśnictwa i
Przemysłu Drzewnego — mgr inż.
W. Bartoszewiczem, poświęcone
dalszej współpracy Stowarzyszenia z
resortem leśnictwa i przemysłu drzew
nego nad realizacją uchwały nr 154
Rady Ministrów, dotyczącej udziału
NOT oraz zrzeszonych w niej stowa
rzyszeń naukowo-technicznych w in
tensyfikacji gospodarki i w rozwijaniu
nowej techniki.
Ze strony resortu udział wzięli: pod
sekretarz stanu — mgr inż. W. Bar
toszewicz, dyrektor BULiPL —
mgr inż. A. Sytek, główny geodeta
resortu — mgr inż. W. Wilkowski,
zastępca głównego geodety resortu —
mgr inż. T. Bartoszewski.
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Ze strony Prezydium Zarządu Głów
nego SGP udział wzięli: przewodniczą
cy Zarządu Głównego SGP — mgr inż.
Μ. Szymański, sekretarz general
ny — mgr inż. J. Kasowicz, wice
przewodniczący Zarządu
Głównego
SGP — doc. dr inż. St. Pachuta,
członek Prezydium ZG SGP — mgr inż.
A. Wróblewski.
Podczas spotkania omówiono nastę
pujące zagadnienia:
— potrzebę dalszej aktywizacji śro
dowiska geodetów resortu leśnictwa i
przemysłu drzewnego w kierunku pod
noszenia poziomu technicznego i orga
nizacyjnego prowadzonych prac geo
dezyjnych;
— potrzebę szerszego udziału pra
cowników resortowej służby geodezyj
nej w działalności Stowarzyszenia Geo
detów Polskich przez zorganizowanie
kół SGP przy wszystkich oddziałach

BULiPL i innych jednostkach resor
tu, w których istnieją pracownie i ko
mórki geodezyjne, jak również przez
członkostwo
zbiorowe
oddziałów
BULiPL i wyżej wymienionych jedno
stek;
— współudział Stowarzyszenia w rea
lizacji resortowego programu szkolenia
i doskonalenia zawodowego pracowni
ków służby geodezyjnej w latach
1973—1975 (uchwała nr 154 RM z
dnia 30.VII.71 r.);
— potrzebę szerszego uczestnictwa
geodetów resortu w organizowanych
przez SGP konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i semina
riach, jak i w konferencjach zagranicz
nych organizowanych przez stowarzy
szenia geodezyjne krajów demokracji
ludowej;
— celowość organizowania w resor
cie leśnictwa konkursów jakości prac

geodezyjnych, jako stymulatora pod
noszącego jakość;
— możliwość zasięgania opinii SGP
w sprawie wprowadzanych nowych
technologii w pracach geodezyjnych re
sortu;
— potrzebę popularyzacji osiągnięć i
dorobku geodezji leśnej w odpowied
nich periodykach oraz drogą wystaw,
pokazów itp. ;
— warunki pracy geodetów resortu
leśnictwa.
Podnoszone zagadnienia wzbudziły
zainteresowanie wiceministra W. Bar-

t os ze w'i cza, a przedłożone kierun
ki działania zostały ocenione pozytyw
nie.
Ustalono, że prace nad ich rozwiąza
niem podejmowane będą przez Zarząd
Główny SGP i zarządy oddziałów, przy
współudziale kół SGP zrzeszających
geodetów resortu leśnictwa.
Propozycja Stowarzyszenia dotycząca
udziału głównego geodety resortu leś
nictwa w plenarnych zebraniach Za
rządu Głównego SGP uzyskała apro
batę podsekretarza stanu.

Uzgodniono również, że w przy
szłości celowe będzie podpisanie poro
zumienia pomiędzy Ministerstwem Leś
nictwa i Przemysłu Drzewnego a Za
rządem Głównym Stowarzyszenia Geo
detów Polskich, dotyczącego zakresu
i form dalszej współpracy.
Notatkę sporządził sekretarz
generalny SGP w porozumie
niu z głównym geodetą MLiPD

Zacieśnienie współpracy geodetów Jugosławii i Polski
W dniu 7 listopada 1972 roku odby
ło się w Warszawie spotkanie człon
ków Zarządu Głównego Stowarzysze
nia Geodetów Polskich z delegatami
Stowarzyszenia Inżynierów i Techni
ków Jugosławii (SITJ).
Ze strony SITJ udział wzięli kole
dzy: Ferid Omerbasic i Radisav
Filipovic.
Ze strony SGP udział wzięli koledzy:
Marian Szymański, Jan Kaso
wi c z, Wacław Kłopociński i Adam Linsenbarth.
Podczas spotkania obydwie strony
poinformowały się wzajemnie o profilu

organizacyjnym swoich stowarzyszeń,
jak również o rodzaju i formie dzia
łalności merytorycznej.
Następnie oceniono dotychczasową
współpracę obydwu stowarzyszeń, ja
ko pozytywną i podkreślono jednocześ
nie potrzebę rozszerzenia jej o nowe
formy. Postanowiono rozważyć możli
wość
zorganizowania
wymiennych
praktyk produkcyjnych pomiędzy od
powiednimi przedsiębiorstwami, jak
również wycieczek technicznych i szer
szej wymiany publikacji.
Poinformowano się również o pla

nowanych na przestrzeni 1973 roku w
Polsce i Jugosławii
geodezyjnych
konferencjach naukowo-technicznych.
Ustalono, że wzajemny udział w kon
ferencji będzie się odbywał w trybie
dotychczasowym, to jest w drodze wy
miany bezdewizowej.
Obie strony uznały, że w związku z
rozwijającą się współpracą pożądane
jest podpisanie porozumienia pomiędzy
Stowarzyszeniem Geodetów Polskich a
Savez Geodetskih Inżenjera i Geometara Jugoslavije.

J.K.

Konferencja Stowarzyszenia Geodetów i Mierniczych

pt. „Współczesne metody geodezyjne w budownictwie”
W dniach 12 i 13 października
1972 roku odbyła się w Sofn krajowa
konferencja, mająca na celu poinfor
mowanie środowiska geodezyjnego Buł
garii o nowych osiągnięciach technicz
nych i organizacyjnych, a także o pra
cach geodezyjnych związanych z du
żymi inwestycjami inżynieryjnymi i
przemysłowymi. Konferencja zgroma
dziła około 250 specjalistów — geo
detów z Bułgarii. Uczestniczyły w niej
również delegacje z bratnich krajów:
ZSRR, CSRS. WRL, FJRS i PRL. W
skład delegacji polskiej weszło 6 osób:
doc. dr inż. St. Pachuta — repre
zentujący Stowarzyszenie Geodetów
Polskich, inż. St. Zykubek, mgr inż.
T. Dzikiewicz i autor niniejszej
notatki — reprezentujący Główny
Urząd Geodezji i Kartografii oraz mgr
inż. Μ. Brokman i mgr inż. W.
Prószyński — reprezentujący Mi
nisterstwo Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych.
Na konferencji Bułgarzy wygłosili
9 obszernych referatów, w których
przedstawiono liczne zastosowania geo
dezji inżynieryjnej przy budowie róż
nych obiektów inżynierskich i przemy

słowych oraz podjęte próby uogólnie
nia zebranych doświadczeń technicz
nych i organizacyjnych. Już sam ze
staw tytułów referatów świadczy o du
żej rozpiętości zastosowań geodezji i
zainteresowań
uczestników
Konfe
rencji.
A oto wygłoszone referaty bułgar
skie:
— Problemy i zadania geodezji w
budownictwie — inż. P. Wytkow;
— Projektowanie i zakładanie osnów
budowlanych — prof. W. Kurtew;
— Opracowanie projektów i wyko
nanie pomiarów deformacji w budow
nictwie — inż. T. Sirakow;
— Szczególne cechy badania od
kształceń obiektów elektrowni turbi
nowych (cieplnych) i atomowych —
inż. N. Durwowa, inż. R. Bajtos z e w:
— Prace geodezyjne przy projekto
waniu, trasowaniu i eskploatacji ko
lejek linowych — inż. I. Krystew;
— Badanie odkształceń szybów pio
nowych — inż. L. Czeszankow;

— Fotogrametryczne metody okreś
lania odkształceń obiektów budowla
nych — prof. I. Hajduszki, doc.
N. Nakow, inż. I. Iwanow;
— Prace geodezyjne przy projekto
waniu i budowie kompleksu portowe
go Warna-Zachod — dr A. Głubow;
— Prace geodezyjne przy projekto
waniu i budowie podziemnych rurocią
gów ciśnieniowych — inż. I. Nacew.
Zagraniczni uczestnicy konferencji
wygłosili 5 niżej wymienionych refe
ratów, które wzbudziły duże zaintere
sowanie geodetów bułgarskich:

— Prace geodezyjne przy poszuki
waniu, projektowaniu i budowie urzą
dzeń podziemnych — inż. W. I. S okołow (ZSRR);

■— Prace geodezyjne przy budowie
chłodni kominowych — dr H. Gyula
(Węgry);
— Zastosowanie techniki laserowe/
w budowie nowych instrumentów geo
dezyjnych w Polsce — doc. dr inż.
St. Pachuta (Polska);
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— Automatyczna niwelacja i stero
wanie przy maszynowym podbijaniu
torów kolejowych — doc. dr inż.
St. Pachuta (Polska);
— Urządzenia pomiarowo-kontrolne
do wyznaczania przemieszczeń i od
kształceń, opracowane w Instytucie
Geodezji i Kartografii w Warszawie —
dr hab. inż. W. Janusz (Polska).
W niniejszej krótkiej notatce nie jest
możliwe szczegółowe omówienie treści
wygłoszonych referatów. Mogę jednak
stwierdzić, że potwierdziły one słusz
ność postępowania przy wielu pracach
prowadzonych na budowach w Polsce
oraz umożliwiły poznanie wielu cieka
wych prac geodezyjnych oraz rozwią
zań stosowanych przez geodetów buł
garskich.
Polska delegacja spotkała się z nie
zwykle gościnnym przyjęciem ze stro
ny gospodarzy i z dużym zainteresowa
niem naszymi osiągnięciami technicz
nymi. Gościnne przyjęcie wyrażało się
nie tylko w bardzo serdecznych wy

powiedziach przewodniczącego Konfe
rencji — prof. W. Peewskiego,
lecz i w troskliwości gospodarzy, a
zwłaszcza prof. N. Zlatanowa, któ
remu zawdzięczamy między innymi do
skonały przekład 2 polskich referatów,
udzielenie wielu informacji organiza
cyjnych i fachowych oraz zapoznanie
nas z pięknymi zabytkami architekto
nicznymi Sofii.
Dla zagranicznych uczestników kon
ferencji
organizatorzy przygotowali
także miłą i jakże pożyteczną niespo
dziankę w postaci wycieczki technicz
nej na budowę zespołu elektrowni
wodnych położonych w odległości
około 130 km od Sofii, gdzie mieliśmy
okazję zapoznać się z efektami prac
geodezyjnych, prowadzonych w nie
zwykle trudnym, górskim terenie. O
skali trudności świadczy najlepiej to,
że zespół kilku elektrowni i zbiorni
ków wodnych połączonych ze sobą
podziemnymi sztolniami ciśnieniowy
mi, biegnącymi na niektórych odcin

kach ze spadkami powyżej 450, roz
ciąga się w skomplikowanym terenie
górskim na trasie ponad 30 km, przy
różnicy wzniesień 1400 m (najwyżej
położony zbiornik wodny utworzony
przez budowaną zaporę znajduje się
około 2200 m npm).
Uczestniczenie polskiej delegacji w
omawianej Konferencji okazało się
bardzo pożyteczne ze względu na moż
ność dokonania konfrontacji osiągnięć
techniczno-organizacyjnych, wymiany
doświadczeń, zaprezentowanie geode
tom z Bułgarii niektórych naszych
osiągnięć i zapoznanie się w terenie z
bardzo złożonymi i trudnymi pracami
geodezyjnymi przy budowie zespołu
elektrowni wodnych. Dalsze zacieśnia
nie współpracy, w postaci wzajemnego
uczestnictwa w organizowanych kon
ferencjach naukowo-technicznych, przy
niesie niewątpliwie obustronne ko
rzyści techniczne i organizacyjne.
Dr hab. inż. Wojciech Janusz
Warszawa

Alarm w Iesie

Od kilku lat daje się zauważyć
wzmożona działalność w tak ważnej
dla człowieka dziedzinie, jaką jest ochrona środowiska. Na sprawców za
nieczyszczenia wód nakłada się dość
znaczne kary: w roku 1971 zanotowa
no ponad 50 przypadków rażących za
nieczyszczeń wód, na 542 zakłady na
łożono kary pieniężne, przeciwko 76
osobom wszczęto dochodzenia prokura
torskie. Jednocześnie wydatkuje się
olbrzymie kwoty na urządzenia odpy
lające, oczyszczalnie ścieków itp. W
Polsce w bieżącym roku wydano na
ten cel blisko dwa miliardy złotych,
utworzono Ministerstwo Gospodarki
Terenami i Ochrony Środowiska, ma
my osiągnięcia we współpracy między
narodowej nad ochroną wód i powie
trza, a tymczasem ciągle zdarzają się
przypadki świadczące o bezskuteczno
ści tych przedsięwzięć i lekceważeniu
narastającego niebezpieczeństwa, jakim
jest niszczenie przyrody, między inny
mi lasów i to nie tylko w pobliżu sto
licy. A oto przykłady.
Rejon zalewu zegrzyńskiego, gdzie w
bieżącym roku wprowadzono strefę ci
szy — gwoli wypoczynku człowieka
pracy. Po lewej stronie drogi prowa
dzącej z Warszawy, obok kościoła w
Nieporęcie jest polna droga biegnąca
przez piękne lasy w kierunku wsi Michałów-Reginów. Wspomnianą drogę
przecina dukt leśny, szerokości około
30 m. W latach poprzednich na dukcie
widziało się często całe rodziny odpo
czywające po pracy, a także zbierają
cych grzyby, dla których szeroka prze
cinka stanowiła doskonałą linię orien
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tacji w tym dużym Iesie oraz miejsce
wypoczynku.
Ostatnio wyjście z lasu na tę linię
jest całkowicie niemożliwe, a tym bar
dziej znalezienie tam miejsca na odpo
czynek.
Na prawo od polnej drogi przez całą
prawie szerokość (zostawiono jedynie
przejazd dla ciężarówek) przecinki —
około 250 m i długość bodaj jednego
kilometra zrzucone odpady poproduk
cyjne w postaci cuchnącej mazi, od
straszającej zwierzęta i ludzi w pro
mieniu co najmniej kilometra. Dzieje
się tak od ubiegłego roku.
W
godzinach
przedpołudniowych
24 września br. — w niedzielę, dwa
ciągniki URSUS z czterema przyczepa
mi zrzuciły swój cuchnący ładunek na
terenie przecinki, tuż przy linii lasu.
Numer ciągnika pierwszego: WX-1412,
z numerem przyczep WX-3384 i ciąg
nika drugiego WX-4405 z numerem
przyczep WX-2709. Według oświad
czenia pracownika dokonującego zwalki, cuchnącą mazią jest pleśń po peni
cylinie. Należy przypuszczać, że odpa
dy pochodzą z Zakładów Farmaceuty
cznych w Tarchominie.
W lasach wyszkowskich, uczęszcza
nych przez wycieczkowiczów, jest tak
że przecinka leśna, przez którą prowa
dzi droga do Kamieńczyka (szerokości
około 15 m). W tej chwili trudno jest
tą drogą przejechać, tak ją zasypano
śmieciami miejskimi i przemysłowymi.
Po rodzaju odpadów można się nawet
domyślić skąd one pochodzą. Między
innymi Huta Szkła w Wyszkowie po

zbywa się swych śmieci tak szybko, że
nie Znivzelowala nawet szklanego zrzu
tu.
Wobec tych faktów powstają pyta
nia (obawiam się, że retoryczne): co
robią rady narodowe, nadleśnictwa, ca
ła służba leśna? Chyba do nich należy
bezpośrednie przeciwdziałanie? Dlacze
go Ministerstwo Leśnictwa i Przemy
słu Drzewnego pozwala czynić z lasów
tereny wysypisk i magazyny nieczy
stości, a może ktoś wydaje zezwolenia
na tworzenie ich właśnie w lesie? Tu
naprawdę należy uderzyć na alarm!
Należy pomyśleć również i o niszczy
cielach lasów, może to nie zawsze jest
ich winą? Należy zapewnić warunki do
utylizacji odpadów lub ich usuwania
czy niszczenia w sposób nieszkodliwy
dla człowieka i jego środowiska. Po
prostu trudno uwierzyć, aby taki po
tentat finansowy, jak Zakłady Farma
ceutyczne w Tarchominie, liczący swo
je obroty w miliardach złotych, nie
znalazł kilkudziesięciu czy kilkuset ty
sięcy złotych na zakopanie odpadów na
nieużytkach lub wysuszenie ich i spa
lenie?
Należy sądzić, że takie sygnały jak
niniejszy nie są odosobnione. Należało
by sobie życzyć, aby nie pozostały one
bez echa.
Należy domagać się wyjaśnień tak
od niszczycieli lasów, jak również od
władz terenowych tolerujących ten
stan rzeczy. Oczekujemy działania na
rzecz ochrony naturalnego środowiska.
Mgr inż. Roman Rodkiewicz
Warszawa

Z działalności Koła Zakładowego w Prudniku
W dniu 28 sierpnia 1972 roku w Po
wiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Prudniku odbyło się ze
branie Koła Zakładowego Stowarzy
szenia Geodetów Polskich, na którym
prof, dr inż. Henryk L e ś n i o k wy
głosił wykład na temat: Mikołaj Ko
pernik — astronom i geodeta.
Na wstępie prelegent powiedział
słów kilka o życiu wielkiego astrono
ma. Następnie omówił obszernie za
gadnienie układów planetarnych i po
zornego ruchu sklepienia niebieskiego,
a na tym tle układ geocentryczny,

uznawany w starożytności i średnio
wieczu — aż do czasów współczesnych
Kopernikowi.
Zasadniczą treść wykładu stanowiło
szczegółowe omówienie układu helioCentrycznego — dzieło życia Mikołaja
Kopernika, zawarte w jego nieśmier
telnej pracy De Revolutionibus Orbium
Coelestium.
Prelegent w interesujący sposób
omówił również znaczenie, jakie teoria
Kopernika wywarła na wyzwolenie
myśli ludzkiej ze skostniałego, schola-

Stycznego
światopoglądu.
Mówca
wspomniał także, że Kopernik był
geodetą-kartografem, a nawet ekono
mistą i lekarzem.
Wykład był bogato urozmaicony ry
sunkami i przeźroczami. Dyskusja była
niezwykle ożywiona i zajęła niemal ty
leż czasu co sam wykład. W zebraniu
wzięli udział również koledzy z Koła
Stowarzyszenia Inżynierów i Techni
ków Rolnictwa w Prudniku.
Mieczysław Papierski
Przewodnczący Koła SGP

Rewizyta geodetów z Krakowa w Czechosłowacji
Na zaproszenie Przedsiębiorstwa Geo
dezyjnego w Pardubicach gościła w
Czechosłowacji, w dniach od 27 do
30 września 1972 roku 29-osobowa gru
pa pracowników Miejskiego Przedsię
biorstwa Geodezyjnego i Akademii
Górniczo-Hutniczej z Krakowa.
Program przygotowany przez gospo
darzy przewidywał pobyt w Hradec
Karlove i w Pardubicach.
W Hradec Karlove miał miejsce po

kaz instrumentów (między innymi
praktyczne posługiwanie się wykrywa
czem wyprodukowanym w przedsię
biorstwie) oraz zwiedzenie zabytkowe
go rynku i kościoła, którego inwenta
ryzację wykonano metodą terrafotogrametryczną.
W Pardubicach zorganizowano wy
stawę prac wykonywanych przez przed
siębiorstwo z zakresu inwentaryzacji
architektonicznej, uzbrojenia podziem

nego oraz prac reprodukcyjnych, któ
re w Czechosłowacji stoją na wysokim
poziomie technicznym. W godzinach
popołudniowych miało miejsce spot
kanie koleżeńskie, na którym wysu
nięto propozycję, aby współpracujące
ze sobą przedsiębiorstwa wystąpiły do
kompetentnych władz o wzajemną wy
mianę pracowników.
Mgr inż. A. Gralak
MPG — Kraków

IM MEIMiomAIVI
Mgr inż. JAKUB MICHAŁ ŁASKAWSKI

W dniu 14 lutego 1972 roku zmarł
mgr inż. Jakub Michał Laskawski
— emerytowany kierownik Powiatowe
go Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych
przy Prezydium Powiatowej Rady Na
rodowej w Nowym Sączu, członek Ko
ła Terenowego Stowarzyszenia Geode
tów Polskich.
Z szeregów naszych odszedł człowiek
szlachetny i prawy, ogólnie szanowany
i ceniony za walory osobiste, niezwykłą
pracowitość,
koleżeńskość,
kulturę
współżycia, życzliwe i taktowne podej
ście do ludzi.
Kolega Jakub Michał Laskawski
urodził się 22 czerwca 1899 roku w
Kobylance, powiat Gorlice. Naukę
przerwała mu I wojna światowa; po
jej zakończeniu zdał maturę i pracował
przez jakiś czas jako nauczyciel, a na
stępnie rozpoczął studia na Wydziale
Rolniczo-Leśnym Politechniki we Lwo
wie, które ukończył w 1927 roku.
Od 15 Iipca 1927 roku do 30 marca
1928 roku pracował w Urzędzie Kata

stralnym we Lwowie a od kwietnia do
października tegoż roku — w Dukli.
Następnie pracował jako kierownik
Urzędu Katastralnego w Starym Sam
borze, a od kwietnia 1928 do listopada
1939 roku — w Czortkowie.
W okresie okupacji przebywał w Ru
munii, ucząc w szkole polskiej do
22 sierpnia 1945 roku.
Po povτocie do kraju pracował: od
października 1945 roku do 30 września
1949 roku — jako mierniczy powiato
wy w Limanowej w województwie
krakowskim, a od października 1949 —
jako kierownik Powiatowego Biura Ge
odezji i Urządzeń Rolnych przy Pre
zydium Powiatowej Rady Narodowej
w Nowym Sączu. W roku 1950 brał
udział w akcji rejestracji inżynierów
i techników na terenie Ziemi Sądec
kiej, przeprowadzanej pod jego kie
rownictwem. Współpracował również
w organizowaniu w roku 1963 Koła
Terenowego SGP w Nowym Sączu
i był jego aktywnym członkiem.

Kolega Jakub Laskawski, świecąc
zawsze dobrym przykładem, w sumien
nie wykonywanym zawodzie geodety
dał się poznać jako serdeczny i uczyn
ny kolega i takim pozostanie na zaw
sze w naszej pamięci.
Za swoją działalność zawodową
i społeczną był odznaczony: Srebrnym
Krzyżem Zasługi, medalem X-Iecia
Polski Ludowej, Odznaką Tysiąclecia,
Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju
Sądecczyzny” oraz Złotą’ Odznaką za
Zasługi w Dziedzinie Geodezji i kar
tografii.
Zmarłego żegnało liczne grono kole
gów geodetów z Koła Terenowego SGP,
przedstawiciele z Wojewódzkiego Biu
ra Geodezji i Urządzeń Rolnych w
Krakowie, jak również liczne grono
przyjaciół i znajomych.
Cześć jego pamięci!
Inż. Piotr Abramczuk
przewodniczący Koła Terenowego SGP
w Nowym Sączu
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W dniu 9 listopada 1971 roku zmarł
w Radomiu po długiej chorobie, w wie
ku 75 lat, Saturnin Matuszczyk —
mierniczy, inżynier geodeta, nauczy
ciel i członek Stowarzyszenia Geode
tów Polskich.
Urodził się 27 października 1896 ro
ku w Radomiu, tam także ukończył
szkołę powszechną, a w roku 1918 se
minarium nauczycielskie. Po rocznej
pracy w zawodzie nauczyciela, w la
tach 1919—1922 kontynuował naukę w
Państwowej Szkole Mierniczej, którą
ukończył ze stopniem mierniczego
(geometry). W tejże Szkole związał się
przyjaźnią ze Stefanem Hausbrandt e m, późniejszym profesorem, która
to przyjaźń przetrwała długie lata.
W latach 1922—1925 pracował w
Biurze Mierniczym inż. inż. Czesława
Grodzkiego i Stanisława Kluźniaka,
wykonując różne prace miernicze. Na
stępnie pracował w Sejmiku Radom
skim, a po uzyskaniu decyzją Pań
stwowej Komisji Egzaminacyjnej kwa
lifikacji do wykonywania zawodu mier
niczego
przysięgłego,
otworzył w
1929 roku własne biuro miernicze. Do
roku 1939 wykonywał prace w zakre
sie scaleń, parcelacji i rozgraniczeń
na terenie ówczesnego powiatu radom
skiego.
Posiadał dużą kulturę duchową i
osobistą, wysoką etykę zawodową i
takt w postępowaniu z ludźmi, cieszył
się dużym zaufaniem. Posiadał umie
jętność rozwiązywania spraw zawi-

W dniu 6 sierpnia 1972 roku zmarł
nieoczekiwanie inż. Zygmunt Zieliński,
długoletni pracownik wojewódzkiej
służby geodezyjnej w Łodzi.
Urodził się w 1904 roku w Łodzi,
tam też kończył naukę w Miejskim
Gimnazjum Przyrodniczo-Matematycz
nym, a zawód geodety zdobył w Pań
stwowej Szkole Mierniczo-Melioracyjnej w Poznaniu, w 1927 roku.
Pracę w zawodzie rozpoczął w 1928
roku w Biurze Pomiarów w Zarządzie
Miejskim w Łodzi, gdzie pracował do
wybuchu wojny. Po złożeniu egzaminu
w roku 1934 otrzymał tytuł miernicze
go przysięgłego i prowadził własne
biuro.
Brał udział w kampanii wrześniowej
w szeregach 28 Pułku Piechoty, udało
mu się jednak uniknąć niewoli. Po
wrócił do Lodzi, gdzie ukrywał się
przez pewien czas, a następnie podjął
pracę w pomiarowej służbie miejskiej.
Działał także w konspiracji. W tym
czasie podejmował często niemałe ry
zyko, prowadząc prace w ten sposób,
aby niemieckie plany inwestycyjne nie
dotknęły ludności polskiej. Tak się
rzecz miała przy budowie osiedla
,JIeues Heimat” na Stokach, zaplano
wanego na terenie, na którym znajdo
wały się domki jednorodzinne zamiesz
kałe przez Polaków. Umiejętna argu
mentacja i gra na zwłokę ocaliła mie
cie, a może i życie dziesiątków pol
skich obywateli.
Po wyzwoleniu brał udział w pra
cach przy Reformie Rolnej, które pro
wadził na terenie powiatu kutnowskie
go, a po ich zakończeniu objął stano-
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Saturnin Matuszczyk

łych, jakich nie brakowało przy do
konującej się wówczas szybkiej zmia
nie struktury rolnej na terenie po
wiatu radomskiego, zdobył sobie du
ży autorytet. Był doskonałym znawcą
materiałów archiwalnych; w roku 1938
ustanowiono go biegłym sądowym w

Ini. ZYGMUNT ZIELIŃSKI

wisko kierownika Powiatowego Refe-atu Pomiarów w Kutnie, gdzie pra
cował do roku 1955. W tym też czasie
Państwowa Komisja Weryfikacyjna
przy Politechnice Warszawskiej przy
znała mu tytuł inżyniera geodety.
Przeniósł się następnie do Woje
wódzkiego Biura Geodezji w Łodzi,
gdzie pracował jako kierownik działu
ewidencji i inspektor nadzoru aż do

zakresie miernictwa przy Sądzie Okrę
gowym w Radomiu, które to stanowi
sko piastował do końca życia.
Po wybuchu II wojny światowej wy
jechał z rodziną do Rumunii, gdzie w
latach 1942—1945 był instruktorem
warsztatów w polskim gimnazjum i li
ceum w Craiovej. Brał udział w Ko
misji Rozdziału Pomocy dla tamtej
szej Polonii i działał w Polskim Zjed
noczeniu Demokratycznym w Rumunii.
Po powrocie do kraju, w 1945 roku
otworzył ponownie Biuro Miernicze.
W roku 1950 uzyskał tytuł inżyniera
geodety i pracował jako nauczyciel w
Zespole Szkół Zawodowych (Techni
kum Drogowe) w Radomiu. Wykony
wał równocześnie prace zawodowe z
dziedziny geodezji.
W 1965 roku przeszedł na emerytu
rę, pracując jednocześnie do chwili
choroby w spółdzielni GEOPLAN w
Kielcach.
Pozostawił po sobie miano człowie
ka prawego, o wysokiej kulturze, sze
rokim spojrzeniu społecznym i dużym
autorytecie. Pozostawione przez niego
prace są przykładem precyzji wyko
nawstwa technicznego i estetycznego i
wzorem do naśladowania.
Pozostawił po sobie serdeczny żal
wśród rodziny i licznego grona żegna
jących go kolegów i przyjaciół.
Cześć Jego pamięci!

Tadeusz Lipiec
Radom

przejścia na emeryturę w Iipcu 1969
roku. Nie porzucił jednak działalności
zawodowej, pracując do ostatniej chwi
li życia w Geodezyjnej Spółdzielni
Pracy TECHNOPLAN.
Niemal przez cały czas swej kariery
zawodowej, bo od roku 1936, pełnił
również obowiązki biegłego sądowego
w sądzie wojewódzkim, zdobywając uznanie fachowością i bezstronnością
swoich ekspertyz. Był znawcą prawa
rolnego i spadkowego. Przez krótki okres nauczał w Technikum Geodezyj
nym w Łodzi.
Pozostawił po -sobie trwałe ślady
swych prac w postaci zrealizowanych
przedsięwzięć inżynierskich według opracowanych przez niego podkładów,
jak wiadukt kolejowy nad ulicą Tram
wajową w Łodzi, opracowanie pod
względem urbanistycznym i geodezyj
nym urządzenia terenów Lasów Ła
giewnickich i inne. Na podstawie jego
opracowań została zaprojektowana i
wykonana trasa wylotowa na Warsza
wę, a w powiecie kutnowskim doko
nano rozbudowy wielkiej fabryki urządzeń rolniczych „Kraj”, fabryki
,,Polfa” i cukrowni „Dobrzelin”.
Był aktywnym członkiem Stowarzy
szenia Geodetów Polskich, w którym
pełnił funkcje organizacyjne w Od
dziale Łódzkim. Zawód swój wykony
wał z zamiłowaniem. Odznaczony zo
stał Złotą Odznaką za Zasługi w Dzie
dzinie Geodezji i Kartografii oraz Me
dalem IO-Iecia Polski Ludowej.
E. Sperzynski
Łódź

≡≡≡≡⅞
K⅛≡7ADAN
ZADAN
Zadanie nr HO nie spotkało się z
powodzeniem, gdyż nadeszło na nie za
ledwie 10 odpowiedzi, a więc znacznie
mniej niż zazwyczaj. Może dlatego, że
wbrew pozorom, wcale nie było łat
we — a w dodatku kłopotliwe w li
czeniu. Może dlatego, że sierpień to
okres kanikuły urlopów i wakacji. A
jednak zadanie było bardzo ciekawe, a
co więcej w istocie swojej zawierało
coś, z czym często można zetknąć się
w praktyce.
Prawidłowa odpowiedź jest następu
jąca:

Rozwiqzanie zadania
nr HO

F=5196√x2+ys +
+ 3000}/(x— 1200)2 +(y —500)2 +
+ 6000 ∣∕x2 + (y —1400)2 = min

konieczny

istnienia

3000 (x—1200)

5196x

↑*∕x
+y

Warunek
mum:

OA = 744 ɪn
OB = 1044 m
OC = 675 m

Stąd otrzymamy układ dw,u równań z
dwiema niewiadomymi

√(x - 1200)2+ (y-500)2
6000x
4—,
=ɑ
} x2 + (y-1400)2

3000 (y-500)

5196y

}zx2 + y2 ‘ }z(x —1200)2 + (y — 500)2
6000 (y-1400)

mini-

A oto rozwiązanie nadesłane przez
Pawła Bednarza z Kozienic.
Przyjmujemy układ współrzędnych,
jak na rysunku; otrzymamy wówczas
współrzędne A (0, 0) i C (0,1400)

Xb = yAB2 — Yb = 1200 m
B(1200, 500)
Zakładając, że koszt transportu mleka
jest proporcjonalny do ilości mleka i
do odległości, zadanie sprowadza się
do obliczenia współrzędnych takiego
punktu O (x, y), aby:
F(x,y) = 5196-O+ +3000-OB,+
+ 6000 ∙ OC = min

}∕χ2 + (y —1400)2
Po rozwiązaniu otrzymamy
x = 186,61
y = 751,66
i dalej
OA = 774,47 m
OB = 1044,16 m
OC = 674,67 m
Podobne rozwiązanie nadesłali: Kamil
Kasprzycki z Bielska Białej i Dzierżysław Lipniacki z Lublina.
Nagrodę główną od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w postaci wydaw
nictwa Zarys historii organizacji spo
łecznych geodetów polskich w wyniku
losowania otrzymał kolega Paweł Bed
narz z Kozienic.
Nagrody dodatkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w postaci ksią
żek wylosowali koledzy: Kamil Ka
sprzycki z Bielska Białej i Dzierżysław
Lipniacki z Lublina.
St.J.T.

Rozwiązanie zadania nr 110 nadesłali:
Wiktor Pietruian (Szczecin), Stanisław Kotyra (Kraków), Oswald Rudze (Wrocław),
Andrzej Nowak (Olsztyn), Paweł Bednarz

(Kozienice), Kamil Kasprzycki (Bielsko-Bia
ła), Dzierżysław Lipniacki (Lublin), Longin
Strutyński (Blachownia Śląska), Ryszard

Szostek (Wrocław),
(Rzeszów).

Zadanie nr 115

Znaleźć pole czworoboku otrzymane
go z połączenia punktów styczności
ukośnika (rombu) i koła.
kolega

Dziurzyhski

Nagroda

W ukośnik (romb) o boku a i kącie
ostrym « wpisano koło.

Zadanie nadesłał
Arabski z Łodzi.

Romuald

Roman

Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 marca 1973 roku.

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagroda
główna w postaci wydawnictwa Zarys hi
storii organizacji społecznych geodetów pol
skich — od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

UWAGA!
Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań" zadania do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z roz
wiązaniami. Projekty zadań przyjętych pod
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi, są honorowane ryczałtem w wysokości
300 złotych.
Autorom
zadania
przysługują
prawa
autorskie.
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Hf Wseopksiazek

TATON R.: — Bases de IOptique et
Principes des Instruments. — Paris
1971, p. 250.
Jean Vignal w pięknej przedmowie
do 3 wydania „Bases de IOptique et
Principes des Instruments”, pióra Ro
berta Taten, zwraca uwagę na nie
przemijające wartości tej cennej książ
ki. Przedstawia ona przecież nie tyle
opisy poszczególnych, wciąż udosko
nalanych i stąd ustawicznie zmienia
jących się instrumentów optycznych,
lecz podstawy optyki i zasady, na któ. rych oparto ich budowę. Umiejętność
przedstawienia praw optyki geome
trycznej na tle falowych i korpuskuIarnych właściwości światła stanowi
o
nowoczesności
tej
znakomitej
książki.
Pierwsza jej część przedstawia w
sposób szczegółowy zjawiska odbicia
i załamania promienia świetlnego i
zastosowania tych zjawisk przy no
woczesnej produkcji zwierciadeł i so
czewek.
Następnie przedstawione są zagad
nienia związane z widzeniem, per
cepcją kolorów, wadami wzroku itp.
Do spraw konstrukcji instrumentów
optycznych przechodzi Autor dopiero
po szczegółowym przedstawieniu zja
wisk światła i jego widzenia. Sposób
przedstawienia konstrukcji instrumen
tów optycznych, pokazujący te kon
strukcje sukcesywnie od najprostszych
(lupa) do coraz bardziej złożonych (te
leskop), jest niezmiernie dydaktyczny
i łatwy w odbiorze przez prostotę uję
cia oraz jasność wykładu.
Cennym uzupełnieniem dla nowo
czesnej praktyki geodezyjno-kartogra
ficznej jest omówienie instrumentów
fotograficznych i przyrządów do re
produkcji kartograficznej, a także ele
mentów kolorymetrii.
Książkę kończą cenne aneksy zwią
zane z najnowszą techniką, jak lase
ry, zastosowanie teodolitów do pomia
rów sztucznych satelitów Ziemi, obiek
tywy o zmiennych ogniskowych, zdję
cia w podczerwieni itp.
Podany na zakończenie indeks rze
czowy ułatwia ogromnie korzystanie
z tej pięknej książki, którą z praw
dziwą przyjemnością możemy polecić
czytelnikowi polskiemu.
St. J. Tymowski
MODRYŃSKI Μ. I.: Geodezja. Wyda
nie III, poprawione i uzupełnione. Wy
dawnictwa Hydrometeorologiczne. Le
ningrad 1972. Str. 464, rys. 345.

Jest to trzecie kolejne wydanie pod
ręcznika dla uczniów szkół hydrome
teorologicznych w ZSRR (I wyd. z
1955 roku, II wyd. — 1960 rok). W
przedmowie autor wyjaśnia, że nowe
wydanie podręcznika jest uzasadnione
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w szczególności tym, że w ciągu dzie
sięciu lat od ukazania się wydania II
opublikowano wiele aktów podstawo
wych, między innymi z zakresu pań
stwowych osnów geodezyjnych, kla
syfikacji sieci geodezyjnych i opraco
wania map w skalach 1 : 500 — 1 : 5000.
Ponadto w tym czasie nastąpiła w
ZSRR dalsza modernizacja instrumen
tów i sprzętu geodezyjnego. Autor do
konał ponownej segregacji materiału,
tak że podstawowe wiadomości teore
tyczne i praktyczne z zakresu geodezji
i kartografii tworzą logicznie uzasad
niony cykl wykładów zakończony no
wo opracowanym rozdziałem końco
wym: XVIII. Prace geodezyjne na te
renie stacji
hydrometeorologicznej.
Stanowi on syntezę materiału zawar
tego w podręczniku, obejmując opis
prac
geodezyjnych
wykonywanych
przez służbę hydrometeorologiczną sta
cji. W treści nowego opracowania
autor podaje Wiadomospi
mające
szczególne znaczenie praktyczne dla
służby hydrometeorologicznej. Są to:
sposoby badań oraz sprawdzania in
strumentów; pojęcie i opisy pionów
optycznych oraz nowoczesnych układów
dalmierczych; pomiar pola na mapie
fOtoelektrycznym planimetrem Grigoriewa i Matreweli; sposoby przenosze
nia wysokości poprzez rzeki — zależnie
od szerokości koryta rzecznego. W no
wym wydaniu szczególnie cenne jest
usunięcie ilustracji przedstawiających
instrumenty starego typu, wycofane
z użycia i zastąpienie ich ilustracjami
aparatów
nowoczesnych
produkcji
ZSRR, jak na przykład teodolity: T-30
i OMT-30, niwelatory: NW-I i NT oraz
niwelator z kompensatorem NSM-24, a
także nowoczesny dalmierz DNT-2.
Trzecie wydanie Geodezji Μ. I. M odryńskiego zasługuje na szczegól
ną uwagę, świadczy znów o stałej
trosce autora, aby jego dzieło zawierało
wiadomości odpowiadające aktualnemu
stanowi wiedzy, uwzględniając ostatnie
osiągnięcia nauki, techniki i praktyki
z dziedziny geodezji i nauk pokrew
nych.
Władysław Barański

Geodezja i Kartografia (Moskwa)

Nr 4 — kwiecień 1972 r. — Μ. Μ.
Maksimow — Rozwijanie inicja
tywy we współzawodnictwie socjalis
tycznym. — K.A. Artamonowa —
Jawność współzawodnictwa — rzeczą
podstawową. — N.A. Korolowa —
Stałe kształcenie — zasadą ulepszania
jakości. — K.L. Proworow — Wy
równanie państwowej sieci geodezyj
nej. — Ju. G. Bugajew — Określe
nie położenia punktów terenowych
metodą trilateracji dynamicznej. —
D. G. Wilner — Określenie współ
czynnika refrakcji pionowej przy ni

welacji trygonometrycznej. — A. G.
Belewitin, G. G. Gordon — Autokolimator wysokiej precyzji z pro
stopadłymi mikrometrami optycznymi.
— W. W. Garewskij — Trwałość
i zwiększenie czasu służby sygnałów
geodezyjnych. — M.S. Uspienskij
— Repery tymczasowe w ciągach ni
welacji I, II i III klasy. — W.P. Kol
ców, W. D. Ardasienow — Błędy
kompensacji w niwelatorach samopoziomujących. — A. W. Rytow — Me
tody określenia kąta i niwelatora. —
A.Μ. Zielenskij — Użytkowanie
nasadki DNT przy badaniu niwelatorów. — W. B. Dubinowskij —
Cechowanie zdjęć za pomocą fotogra
fii otrzymanych z jednego punktu
przestrzeni. — I. T. Antipow —
Próba zespolenia pojedynczych łańcu
chów fototriangulacji w blok wieloszeregowy. — Μ. I. Niki szow —
Zagadnienia zobrazowania podziału
na rejony rolne w kartografii radziec
kiej. — I. F. B o ł g o w, N. W. Kisie
lów — Potrzebna książka. — R. G.
Jurkowskij — Podręcznik niwe
lacji bar∞netrycznej. — N.Μ. Melchejew — Słownik geograficzny Za
głębia Kufnieckiego. — W.F. Czer
ników, N. S. Cziriatjew — Sym
pozjum na temat sporządzania map
Wielkoskalowych oraz prac geodezyj
nych przy badaniach, projektowaniu
i budownictwie. — A.A. Solomon o w — Konferencja naukowo-tech
niczna w Białoruskiej Akademii Rol
niczej. — H. Meiksner (NRD) —
Zastosowanie dalmierza EOK-2000 do
pomiarów odległości w warunkach
podziemnych. — A.N. Lobanow —
Nowoczesna fotogrametria w Bułgarii.
— W. S. Małachow — Próba za
stosowania
maszyny
elektronowej
EWM „Promiń” do opracowania dzien
ników zdjęcia tachymetrycznego. —
B- L. Abramowicz, Μ. P. Nieczajewa — Próba wyrównania
wielkich sieci triangulacji. — W. Μ.
Gersztejn — O pomiarach powtór
nych w niwelacji I klasy.

Nr 5 — maj 1972 r. — P. I. S z e ł a c h i n — Zadania związku zawo
dowego — Odezwa w 50 rocznicę
ZSRR w sprawie zastępstw w pracy.
— P. A. Brykow, S. A. Kimelm a n — Opracowanie planu w prze
myśle kartograficznym. — T. W. W e re szczaka — Doświadczenie pracy
służby informacji naukowo-technicznej
w przedsiębiorstwie. — I. A. Feld
man — Zastosowania metod ekonomiczno-matematycznych w przedsię
biorstwie. — G. Μ. Grinberg —
Wyrównania i ocena dokładności sieci
astronomiczno-geodezyjnej. — S. Μ.
Andrejew — Dokładność niwelacji
trygonometrycznej w sieciach triangu
lacji wypełniającej. — W.K. Mark-

man — Doskonalenie organizacji pra-S8J 50-lecia utworzenia ZSRR. — A. Z.
cy przy odnawianiu map topograficz- ; Sazonow — Wyrównanie po wy
równaniu. — W. Kiriczuk, A. S.
nych. — O. W. Portnowa — Zwię
Lawnikie w.i c z — Metoda przy
kszenie dokładności odtworzenia obra
bliżonego wyznaczenia azymutu z ob
zu przy produkcji przezroczy. — B. S.
serwacji przejścia obrazu Słońca przez
Kuzmin — Definicja nowoczesnej
treści geodezji i topografii. — W. N. nitkę poziomą lunety instrumentu. —
A. A. Genike, Μ. I. WiernicBondarenko — Określenie współ
k i j — Wpływ pasożytniczej modula
czynnika refrakcji metodą dyspersyj
ną z zastosowaniem fal radiowych. — cji amplitudowej w geodezyjnych radiodalmierzach fazowych. — A. I. Z aW. S. Gubanow i inni. — Prace
charow — Wewnątrzbazowy taObserwatorium Putkowskiego w dzie
chimer redukcyjny. — Je. G. Ł a rdzinie astronomii geodezyjnej. — Ju. S.
Chmielewskij,
I. S.
Chmie czenko, N. E. Tarasik — Za
le w s k i j — Sposób rozwiązania stosowanie elektronowych klawiszo
wych maszyn liczących w geodezji. —
wcięcia liniowego. — W. N. Soustin
A. K. Kocewolskij — Wykształ
— Stabilizacja sygnałów geodezyjnych.
— 1.1. Finarewskij — Ścisłe cenie ekonomiczne kadry geodezyjnej.
wyrównanie sieci aerotriangulacji a- — Μ. N. Buluszew — Łączne wy
równanie sieci szeregowych fototriannalitycznej. — Seminaria geodezji in
gulacji przestrzennej. — W. A. Szulżynieryjnej. — Nasz kalendarz.
m a n — Próba wyrównania wysoko
Nr 6 — czerwiec 1972 r.: Obchody ści w blokach zestawionych w szere
gowych sieciach fototriangulacji. G. W.
50-lecia utworzenia ZSRR. — L. P.
Lazariew,
D. A. Wolkow —
Pellinen, O. Μ. Ostacz, E. Μ.
Wyznaczenie parametrów przyrządów
Orłowa — Niektóre wyniki niwela
cji astronomiczno-grawimetrycznej w uniwersalnych za pomocą zdjęć mode
lowych. — Ju. Μ. Gierczikowa
ZSRR. — G. Μ. Grinberg — Ba
Test-obiekt do kontroli przebiegu
danie wpływów odchyleń pionu i wy —
procesów
kopiowania i druku prac
sokości punktów na zniekształcenie
sieci astronomiczno-geodezyjnej. — Ju. kartograficzno-wydawniczych. — W. W.
P. Andrejew, B. I. Judin-Gu- Szkurkow — Próba oceny liczby in
formacji przy wyborze metody karto
s i e w — Efektywność kontroli ra
wania map. — A. W. Butkiewicz,
chunkowych w sieciach triangulacji. —
E. W. Gromow, L. S. Chrenow
W. I. Buraja — Organizacja prac
Zagadnienia astronomii i geodezji
wynalazczych i racjonalizatorskich w —
na kolejnym zebraniu plenarnym Ra
przedsiębiorstwie. — I. F. B o ł g o w,
dy Centralnej WAGO. — Konferencja
A. Μ. Jagudin — Nowe typy geo
dezyjnych znaków podziemnych i re- naukowo-techniczna w Politechnice
Lwowskiej. — Μ. I. Nikiszow,
perów. — D. B. Jusupow — Na
pis symetryczny koła pionowego. — L. Μ. Biuszgens — VI Konferen
cja i IV Zgromadzenie Ogólne Mię
I. R. Goldfarb — Treść dokumen
dzynarodowej Asocjacji Kartograficz
tów wykonawczego planu generalnego
nej.
— A. W. Borodin — Narada
sporządzonego dla czynnego zakładu
w
sprawie
automatyzacji prac karto
przemysłowego. — A. G. Wanin,
A. Ju. Tunkus — Zastosowanie graficznych. — Ogólnokrajowy Komi
tet Kartografów ZSRR. — Jefim Giehelikoptera KA-26 do Wielkoskalowych
rasimowicz Larczenko (70-lecie uro
zdjęć lotniczych. — I. L. Gill, K. N.
dzin i 45-lecie pracy naukowo-dydak
Giercenowa — Wyniki badań sa
— A. W. Rytów, W. P.
molotowego Tadiodalmierza CNIIGAiK tycznej).
Kolcow — Niwelator precyzyjny
w rejonie górzystym. — E. A. M iNi 1 Opton Feintechnik. — Nasz ka
n i n — Wybór cięcia warstwie oraz
lendarz.
dokładności odtworzenia rzeźby tere
Mikołaj Modrynski
nu Warstwicami ze zdjęć Wielkoskalowych terenów górzystych. — R. N.
Gielman, Ju. F. Kniznikow, Österreichische Zeitschrift für Ver
W. A. Choldobajew — Stereofotogrametryczne, szeregowe zdjęcia messungswesen
stromych brzegów wykonane ze stat
Nr 4 — lipiec—sierpień 1971 r. —
ku. — S. N. Serbieniuk — Próba E. Ecker — Równowartość rozwią
sporządzenia map statystycznych za zań geodezyjnego zagadnienia wartości
pomocą elektronowych maszyn liczą krańcowych. — H. Lichtenegger
cych i koordynatografu automatycz — Wyprowadzenie związków różnicz
nego. — G. P. Wieniewcewa — kowych w wektorach lub matrycach
Zastosowanie metody punktowej na w astronomiczno-geodezyjnym wyzna
mapach użytków. — G. N. Utkin — czeniu stanowiska. — J. Zeger —
Jakość map w podręcznikach szkolnych
Błąd poprzeczny środka ciągu w poli
do geografii. — Narada na temat ba
gonie z orientacjami pośrednimi.
dania osiadania budynków i budowli.
Mgr inż. Wilhelm Chojnicki
— Międzyuczelniana konferencja nau
kowa na temat urządzeń rolnych. —
Konferencja naukowo-metodyczna w
Schweizerische Zeitschrift für Ver
MIIGAiK. — Seminarium z zakresu
messung, Photogrammetrie und Kul
geodezji inżynieryjnej. — Eksponaty
turtechnik
Zeissa z Jeny na targach wiosennych
w Lipsku. — B. G. Bogdanow —
Nr 8 — sierpień 1971 r.: H. H ä r r y
Zagadnienie przedłużenia czasu uży
— Rozwój geodezji szwajcarskiej. —
teczności znaków geodezyjnych. —
Μ. Zeller — Rozwój fotogrametrii.
Nasz kalendarz. — Bibliografia.
— K. Imhof — Rozwój kartogra
fii szwajcarskiej.
Nr 7 — lipiec 1972 r.: L. A. Ka
Nr 9 — wrzesień 1971 r.: R. Köch
sz i n — Aktualne zadania w zakre
sie doskonalenia planowania prac to- le — Komputer stołowy pomocą przy
pograficzno-geodezyjnych. — Obchody
orientacji zdjęć lotniczych. — W. W e-

b e r — Polityczne aspekty w plano
waniu przestrzennym.
Nr 10 — październik 1971 r.: A. A ns e r m e t — Obliczenia odchyleń pio
nu. — H. Matthias — Rynek pra
cy i perspektywy naszego zawodu.

Nr 11 — listopad 1971 r.: A. A ns e r m e t — Pomiary względne znie
kształceń dzieł sztuki. — H. Brasch
ler — Konferencja urzędów melio
racji i walne zebranie inżynierów tej
grupy zawodowej. — F. Benhsain
— Międzynarodowe obrady nad syste
mami irygacji. — VLP — Kto ma pła
cić za publiczną kanalizację?

Nr 12 — grudzień 1971 r.: E. Stre
bel — Rewizja rozporządzenia o po
prawie warunków terenowych. —Kurs
specjalizacyjny w dziedzinie hydrolo
gii stosowanej. — M. Dewarrat —
Przeprowadzenie parcelacji w Vully.
— R. Currat — Melioracje podsta
wowe i urządzenia terenów. — E. Aerni-Leuch — Nowa metoda repro
dukcji Printex.
Mgr inż. Wilhelm Chojnicki

Vermessungstechnik
Nr 9 — wrzesień 1971 r.: H. Göh
ler — Kształcenie geodetów i karto
grafów w zakresie elektronicznego
przetwarzania danych. — L. Rataj
ski — Kartologia — system teore
tycznej kartografii. — G. Kühn i
H. Böhme — Sporządzanie doku
mentacji sieci gazowych. — K. Hein
ze — Prace techniczno-pomiarowe w
społecznym budownitewie mieszkanio
wym. — L. Wiedenfeld — Po
miary uzupełniające do Wielkoskalowych precyzyjnych opracowań foto
grametrycznych. — P. Bonitz —
Wprowadzenie w programowanie kom
puterowe AGPOL 60 oraz przykłady
zastosowań w geodezji. — W. Küp
per — Pomiary metodą szalowania
tunelowego
w
budownictwie. —
J. Knapp — Przyrząd do pomiaru
szczelin dylatacyjnych ścian bunkra.
— G. Götze — Ulepszony bolec pod
ziemny do osadzania w skale, jako
wysokościowy punkt stały sieci I rzę
du. — B. Zimmermann — Infor
macje Vermessungstechnik.
Nr 10 — październik 1971 r.: G.
Heene — Odpowiedzialność człon
ków Izby Techniki za wykonanie
uchwał VIII Zjazdu partii SED. —
S. Kolanowski — Rola podsta
wowej mapy miasta w planowaniu ur
banistycznym i projektowaniu inży
nierskim. — S. Meier — Analogowo-digitalna
i digitalno-analogowa
zamiana liniowych znaków mapowych
przy przetwarzaniu danych. — H. R ot h e — Dalszy rozwój kształcenia za
wodowego w geodezji i kartografii
NRD. — J. Hoth — Wprowadzenie
nowego pionownika do pomiaru od
stępów w budownictwie wielkopłyto
wym. — H. D. Kluge — Rozszerze
nie możliwości niwelacji technicznej
za pomocą nitek Odleglowniczych. —
G. Zacher — Stosowanie elektro
nicznego przetwarzania w przedsię
biorstwie geodezyjnym. — J. Hopf
ner — Określenie stałych systema
tycznych czynników błędów na pod
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stawie spostrzeżeń przeprowadzonych
równolegle. — B. Gotz — Wyzna
czenie zmian wysokościowych punk
tów nawiązania. — K. Brosin —
Wpływ temperatury na niwelatory
kompensacyjne i wyniki niwelacji. —
K. Lindner — Przyczynek do pra
cy kwarcowymi grawimetrami typu
GAK. — R. P. Mark — Wpływ
błędów systematycznych w triangulacji blokowej, ze szczególnym uwzględ
nieniem systematycznych błędów kom
paratora.
Nr 11 — listopad 1971 r.: F. D e u mIich — XV walne zebranie Między
narodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej (Moskwa 1971). — H. Rehse —
Wyznaczenie wielkich odległości za po
mocą pomiarów laserowych w kierun
ku księżyca. — S. Meier — Zwią
zek przyczynowy i korelacja. —
H. Weymar — Znaczenie koloru w
obrazie kartograficznym. — G. Roch
litzer — Doświadczenia zdobyte przy
równoległym trasowaniu przewodów
olejów skalnych. — G. Reichardt,
K. Zschiesche — Wyznaczenie i
uwzględnienie błędów instrumental
nych Odleglownic elektrooptycznych
przy poligonowym wyznaczaniu trygo
nometrycznych punktów nawiązania.
— H. Göhler — Opracowanie da
nych w geodezyjnym pomiarze szcze
gółów. — K. H. R o d i g — Wyznacza
nie dokładności przy niwelacji precy
zyjnej. — H. Stuhlsträger —
Prowadzenie rachunków i statystyka
w katastrze nieruchomości. — U. Bonau — Racjonalizacja studiów za po
mocą pomiarów symulowanych do ce
lów doświadczalnych.
Nr 12 — grudzień 1971 r.: G. Bahn e r t — Wpływ refrakcji na trygono
metryczny pomiar wysokości. — F.
Hoffmann — Zagadnienie automa
tycznej generalizacji liniowych ele
mentów mapowych na przykładzie sie
ci rzek. — G-Reppchen — Bada
nie wariantów sieci pomiarowych przy
pomiarach zniekształceń w siłowniach
pompowych. — G. Cyrklaff — Po

miary kontrolne radzieckich dźwigów
z obrotowymi wieżami typu BK-IOOO
i 40-tonowych dźwigów portalowych.
— Μ. Schädlich —. Przenoszenie
się błędów w schematycznych siatkach
czworobocznych. — R. Lieberasch
— Opracowanie kryteriów stosowania
siatek kierunkowych, jako siatek sy
tuacyjnych na placach budowy. —
S. Meier — Szacowanie odstępów
punktów w geodezyjnych pomiarach
przesunięć. — K. Degenhardt —
Nasadka
celownicza do
teodolitu
THEO 010. — G. Reichardt —
Założenie i wyrównanie siatek poligo
nowych do wyznaczenia trygonome
trycznych punktów nawiązania w
NRD.
Nr 1 — styczeń 1972 r.: F. Deu mIich — Rozwój w produkcji niwelatorów kompensacyjnych. — W.
Marchwardt — Głowica znakowa
iako część składowa systemu przetwa
rzającego dane CARTIMAT. — L.
Steinich — System układu świetl
nego LINOTRON 505 i możliwości sto
sowania w kartografii. V. Gaebler
— Oryginał autorski mapy w prak
tyce kartografii atlasowej. — H. Hen
ning — Stosowanie elektronicznych
komputerów stołowych w katastrze
nieruchomości Berlina.
Nr 2 — luty 1972 r.: H. J. Dre
ien s te d t — Technologia w geode
zji i kartografii. — W. Krakau —
Badanie zastosowania automatów rzu
cających światło w kartografii tema
tycznej. — J. Sima — Zasady two
rzenia czechosłowackiego digitalnego
modelu terenowego. — G. A. Lysk o V, V. L. Nikitenko — Anali
tyczne opracowanie naziemnego zdję
cia Stereofotogrametrycznego do okre
ślenia zasięgu robót ziemnych i skal
nych. — K. H. Klein i K. Zschiesche — Wyniki elektrooptycznej odległownicy EOK 2000. — H. Hen
ning — Efekty informacyjne publi
kacji naukowych w czasopismach. —
L. Uhlig — Koncepcja treści pla
nowanego atlasu okręgu Lipsk. — F.
Braum — Przyczynek do teorii orien

KĄCIK
Otrzymaliśmy dla „Kącika” z Woj
skowej Akademii Technicznej następu
jące zeszyty Przeglądu Geodezyjnego:
— rok 1952 — nr 1, 2. 3, 9 (nr 9 —
dwa egzemplarze),
— rok 1961 — nr 12,
— rok 1964 — nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10 i 11.
Od kol. Tadeusza Bulatowicza otrzy
maliśmy następujące zeszyty Przeglą
du Geodezyjnego:
— rok 1968 — nr 6, 7, 8, 9, 10 i 12
Kol. T. Bulatowicz otrzymał nato
miast z „Kącika” następujące zeszy
ty PG:
— rok 1970 — nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Od jednego z czytelników nie ujaw
niającego swego nazwiska otrzymaliś
my następujące zeszyty PG:
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—
—
—
—
—

tacji przyrządów przetwarzających. —
D. Helmert, H. Schulze —
Ulepszenie stanowiska pracy karto
grafa.
Mgr inż. Wilhelm Chojnicki
Komunikaty · informacyjne postępu
technicznego Warszawskiego Okręgu
Przedsiębiorstwa Mierniczego nr 1(7),
rok 1972
Zakładowy Ośrodek Informacji Tech
nicznej i Ekonomicznej — Koło Za
kładowe Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich wydało biuletyn „Komunikaty
informacyjne postępu technicznego”
nr 1(7) — 1972 r., na treść którego
składają się następujące opracowania:
— Dalszy
rozwój
Warszawskiego
Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierni
czego w 1972 roku — na tle założeń
planu pięcioletniego 1971—1975 — Jó
zef Dereziński.
— Postęp techniczny w WOPM 1 w
latach 1971—1972 — inż. Stanisław
Różanka
— Przeliczenie współrzędnych Gaussa-Kriigera na współrzędne geogra
ficzne geodezyjne oraz odwrotnie dla
elipsoidy Krasowskiego za pomocą
arytmometru i tablic — mgr inż. Leon
Alexandrowicz
— Zastosowanie metody numeryczno-graficznego przetwarzania informa
cji z wykorzystaniem automatycznego
koordynatografu KART-2 — mgr inż.
Andrzej Kowalczyk
— Obsługa geodezyjna wysmukłych
obiektów — mgr inż. Tadeusz Sa
ganowski
— Praca geodetów WOPM przy od
budowie Zamku Królewskiego — inż.
Zbigniew Grabski
— Informacja o działalności Koła
Zakładowego Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego przy WOPM — Józef
Dereziński
— Wybrane informacje o nowoś
ciach Biblioteki Technicznej — Aldo
na Maracz
— Komunikat o organizowanej przez
WOPM konferencji na temat rozwoju
fotogrametrii Wielkoskalowej

BIBLIOFILÓW
nr
nr
nr
nr
nr

12
1, 2, 3, 7, 8, 10, 12
1
2, 4, 5, 7
5 i 12

— rok 1953 — numery 4, 5, 6 i 9,
a także nr 12,
— rok 1958 — numery 2, 3, 7, 8, 9,
10 i 11,
— rok 1964 — numer 1.

Zakład Usług Inwestycyjnych (INWESTPROJEKT) CZSBM w Warsza
wie otrzymał z „Kącika Bibliofilów”:
— rok 1967 — nr 2 i z 1968 r. nr 5i
Przeglądu Geodezyjnego.
Poszukuje natomiast zeszytu nr 10/
1970.
Doc. dr inż. Wojciech Janusz otrzy
mał nr 11/1968 r.
Kol. Jan Szczurek z Krakowa po
szukuje następujących zeszytów Prze
glądu Geodezyjnego:

Z ofiarowanych ostatnio dla „Kąci
ka” zeszytów PG przesłaliśmy kole
dze J. Szczurkowi numery 5 i 12 z
1958 roku.

rok
rok
rok
rok
rok

1953
1955
1956
1957
1958

—
—
—
—
—

Podanych
wyżej
poszukiwanych
przez kolegów zeszytów PG brak jest
w naszym „Kąciku”, prosimy więc Ko
legów, którzy nie kompletują Przeglą
du Geodezyjnego i zechcą je zaofia
rować poszukującym, o nadesłanie ich
do redakcji Przeglądu Geodezyjnego
dla „Kącika”.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO

Rezolucje poszczególnych komisji
uchwalone na Xll Międzynarodowym Kongresie Fotogrametrycznym w Ottawie
Komisja I
1. Komisja I zwraca uwagę na fakt, że zreferowany zakres
działania siedmiu komisji, głównie Komisji I i VII, pociąga
za sobą znaczne wzmożenie aktywności na odcinku metod
teledetekcyjnych (remote sensing), takich jak: wszystkie
typy urządzeń teledetekcyjnych, szerszy zakres wysokości
fotografowania — od zdjęć podwodnych do zdjęć w prze
strzeni kosmicznej, większa różnorodność nośników urządzeń
teledetekcyjnych — od podwodnych do sztucznych sateli
tów, czynniki fizyczne i środowiskowe wpływające na tech
niki teledetekcyjne. W związku z tym stanem rzeczy reko
menduje się, aby działalność na tych odcinkach była stale
śledzona i aby odpowiednie osiągnięcia z tego zakresu zo
stały omówione na XIII Kongresie Fotogrametrycznym w
1976 roku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na porównanie
danych charakteryzujących poszczególne techniki i nośniki
kamer. Należy również omówić sposoby opracowania i spe
cyficzne rodzaje zastosowań.
2. Komisja I stwierdza, że wyniki różnych optycznych
funkcji przeniesienia (Optical Transfer Function — OTP)
nie są dostatecznie zgodne, aby wprowadzić standardowy
OTF. Jednakże z uwagi na to, że OTF jest narzędziem nau
kowym pozwalającym ocenić jakość obrazu (w zależności od
obiektywu) rekomenduje się kontynuować odpowiednie stu
dia, badania i testowanie OTF.
Ponadto w nawiązaniu do odkryć i sugestii Grupy Ro
boczej Funkcja Przeniesienia Modulacji (Modulation Trans
fer Function — MTF), Komisja I rekomenduje kontynuowa
nie tej działalności, włącznie z ustaleniem warunków tech
nicznych i tolerancji dla badań testowych sprzętu i szaco
wania jakości obrazu.
3. Komisja I zaleca utworzenie grupy roboczej poświęco
nej właściwościom geometrycznym obrazu. Grupa ta powin
na być w kontakcie z innymi komisjami, a w szczególności
z Komisją II, III i V. Rekomenduje się, jako kontynuację
poprzednich wysiłków, aby jednym z zadań tej grupy robo
czej było opracowanie procesów kalibracyjnych dla wszyst
kich systemów fotograficznej rejestracji danych. Grupa ro
bocza powinna się również zająć przeprowadzeniem badań
metryczncści obrazów radarowych.
4. Ze względu na szybki rozwój systemów napowietrz
nych, które pozwalają na określenie położenia, wysokości
i innych parametrów obrazu, Komisja I zachęca do studiów
nad systemami umożliwiającymi uzyskiwanie tych danych,
w celu optymalizacji potencjalnych korzyści, jakie można
czerpać ze zintegrowanego zastosowania tych danych.

Komisja II
1. Komisja II rekomenduje, aby Grupa Robocza II-2 Te
st?/ standardowe kontynuowała swoją działalność. Należy po
czynić wysiłki, zmierzające z jednej strony do opracowania
testów proponowanych procesów technologicznych w róż
nych warunkach opracowania, z drugiej zaś prowadzące do
optymalizacji tych procesów.

2. Komisja II rekomenduje kontynuowanie działalności
Grupy Roboczej II-3 i przemianowania jej nazwy na In
strumenty automatyczne i numeryczne (Automated and Di
gital Instruments). Grupa Robocza powinna zwrócić uwagę
na korzyści i efekty digitalizacji przeprowadzanej bezpo
średnio z autografu. Rekomenduje się także utworzenie międzykomisyjnej GYupy Roboczej II/IV w celu kontynuowania
badań nad metodologią i automatyzacją przetwarzania da
nych fotogrametrycznych, ze szczególnym zwróceniem uwa
gi na wzajemny związek z bankiem danych.
3. Komisja II zaleca określenie zdolności i zakresu analo
gowych i numerycznych komponentów instrumentów foto
grametrycznych.
4. a. Wydajność różnego rodzaju instrumentów ortofoto po
winna być określana za pomocą testów porównawczych.
b. Należy określić efekty ekonomiczne wynikające z za
stosowania sprzętu automatycznego w porównaniu do in
strumentów konwencjonalnych.
Prace nad tymi problemami powinny być prowadzone
przez międzykomisyjną grupę roboczą działającą pod nadzo
rem Komisji II.
5. Komisja II rekomenduje, aby wytwórcy sprzętu foto
grametrycznego produkowali części wymienne, które można
by stosować w różnych krajach i w różnych typach narzę
dzi. Wymaga to wprowadzenia standaryzacji. Należy utwo
rzyć grupę roboczą poświęconą tym problemom. Dla przy
kładu, Komisja II rekomenduje, aby Międzynarodowe To
warzystwo Fotogrametryczne nawiązało kontakt z Między
narodowym Towarzystwem Elektroniki Inżynieryjnej w
związku z pilną potrzebą standaryzacji urządzeń wyjścio
wych i wejściowych do taśm magnetycznych.
6. Komisja II powinna stymulować badania w zakresie
przenoszenia danych obrazu, to jest przenoszenia punktów,
eliminowania paralaksy, przetwarzania pasmowego oraz
zdalnych pomiarów elementów obrazu.

Komisja III
Mając na uwadze wykonane prace i postęp osiągnięty w
latach 1968—1972, postanawia się, że:
1) należy prowadzić badania zmierzające do określenia
błędów nieprzypadkowych w aerotriangulacji, ich efektów
oraz sposobów korygowania;
2) należy prowadzić badania nad teorią i metodami sza
cowania błędów;
3) należy prowadzić badania w zakresie metod uzyskiwa
nia danych pomocniczych i naziemnych oraz możliwości
włączenia tych danych do kombinowanego wyrównania ae
rotriangulacji.
Komisja IV
1. Działanie Grupy Roboczej IV/I (Inżynieria drogowa) po
winno być kontynuowane w okresie 1972—1976, ze zwróce
niem szczególnej uwagi na następujące zagadnienia:
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a) zastosowanie fotogrametrii w budownictwie drogowym
i kolejowym;
b) gromadzenie danych topograficznych dla różnych eta
pów lokalizacji i projektowania dróg kołowych i żelaznych.
2. Zaleca się przeprowadzenie specjalnych studiów na te
mat związków pomiędzy fotogrametrią a problemami Iegislacyjno-administracyjnymi w zakresie katastru, z uwzględ
nieniem możliwości wykorzystania fotointerpretacji do sza
cowania gruntów i innych prac.
3. Rekomenduje się przeprowadzenie gruntownych badań
nad problemem jakościowej charakterystyki informacji wyj
ściowych uzyskiwanych ze zdjęć. Dla realizacji tego zadania
należy utworzyć grupę roboczą.
4. Zaleca się utworzenie grupy roboczej, której zadaniem
będzie opracowanie standardowych metod pozwalających na
określenie metodami fotogrametrycznymi dokładności i tre
ści istniejących map.
5. Rekomenduje się, aby w toku produkcji map metoda
mi fotogrametrycznymi przeprowadzać pomiary kontrolne
w celu sprawdzenia opracowywanych map oraz określenia
ich dokładności.
6. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na sprawy to
warzyszące graficznemu opracowaniu map oraz na dalsze
procesy przetwarzania danych fotogrametrycznych.
7. Rekomenduje się, aby studia związane z opracowaniem
map miejskich powiązane były z aspektami ekonomicznymi
i organizacyjnymi.

Komisja V
Komisja V zaleca:
1. Kontynuację i dalszy rozwój badań w następujących
dziedzinach:
1.1. Kalibracja kamer fotogrametrycznych do zdjęć na
ziemnych, zdjęć bliskiego zasięgu i zdjęć mikroskopowych.
1.2. Zastosowanie metod analitycznych i pólanalitycznych
w systemach wymienionych w 1.1.
2. Podjęcie dodatkowych studiów w zakresie:
2.1. Potencjalnych możliwości zastosowania kamer niemetrycznych w systemach fotogrametrycznych.
2.2. Podstawowych koncepcji zastosowania fotogrametrii
w pomiarach przemysłowych.
3. Nawiązać współpracę pomiędzy Międzynarodowym To
warzystwem Fotogrametrycznym a odpowiednimi organiza
cjami międzynarodowymi działającymi w zakresie biomedy
cyny i inżynierii medycznej.
Komisja VI

Komisja wnioskowa Komisji VI zaleca przyjęcie następu
jących rezolucji:
1. Grupa Robocza Szkolenie powinna kontynuować swo
ją działalność jako Grupa Robocza Szkolenie i prace badaw
cze (Grupa Robocza VI-I), a zasadniczym celem jej działa
nia powinno być zbieranie i utrzymywanie w aktualności
danych dotyczących fotogrametrycznych ośrodków szkolenio
wych i badawczych. Ze względu na wagę fotointerpretacji
i techniki teledetekcyjnych należy w programach nauczania
zwrócić uwagę na te problemy, z uwzględnieniem aspektów
geometrycznych.
Wszystkie rodzaje zdjęć i obrazów powinny być dostępne
we wszystkich krajach dla celów szkoleniowych.
2. Grupa Roboeza Historia fotogrametrii powinna konty
nuować swoją działalność w Komisji VI (Grupa Robocza
VI-2) i opracować sposoby zmierzające do skompletowania
i utrzymywania na bieżąco tak zwanych Tomów tematycz
nych dotyczących rozwoju teorii metod i instrumentów fo
togrametrycznych w poszczególnych państwach.
3. Należy powołać nową Grupę Roboczą VI-2 Terminolo
gia, która powinna współpracować z innymi organizacjami
zajmującymi się terminologią, takimi jak: FIG, ICM, PAICH,
ITC, Instytut Geodezji Stosowanej we Frankfurcie itp., w
celu przygotowania i opublikowania terminologii fotogra
metrycznej.
4. Nowa Grupa Robocza IV-4 Wymiana informacji (biblio
grafia, patenty, sprawozdania naukowe) powinna zostać po
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wołana i głównym jej zadaniem powinno być utworzenie
światowego systemu inwentaryzacji istniejących bibliografii
fotogrametrycznych.
5. Należy powołać nową Grupę Roboczą VI-5 Planowa
nie, ekonomia i organizacja jednostek fotogrametrycznych
oraz aspekty zawodowe.

Komisja VII
1. Mając na uwadze, że naukowcy reprezentujący różne
dyscypliny nauk o Ziemi, biologii i inżynierii pracują
aktywnie w Komisji VII, w związku z czym stanowi ona
forum wymiany metodologicznej, oraz mając na uwadze roz
wiązanie problemów interdyscyplinarnych (na przykład
ochrona środowiska) postanawia się, że:
— różne dyscypliny powinny poświęcić więcej uwagi spo
rządzaniu opisów swoich metod;
— eksperci różnych dziedzin powinni w przyszłości zde
finiować bardziej precyzyjnie, jakie informacje są im nie
zbędne do zaspokojenia ich potrzeb;
-— w czasie sympozjum należy poświęcić więcej uwagi
problemom interdyscyplinarnym.
2. Mając na uwadze kilka szczególnie ważnych problemów,
zaleca się zajęcie się następującymi zagadnieniami:
1) wykonywanie zdjęć środowiska z samolotu lub prze
strzeni kosmicznej: atmosfery, hydrosfery, gleb, biosfery;
2) rozpoznanie z powietrza i przestrzeni kosmicznej zaso
bów surowców;
3) automatyzacja fotointerpretacji i przetwarzania danych
(metody i instrumenty).
3. Ponieważ grupy robocze są konieczne do prowadzenia
prac badawczych z zakresu działania Komisji VII, zaleca się
kontynuowanie działalności istniejących grup roboczych lub
utworzenie nowych:
1) prace eksperymentalne w zakresie fotointerpretacji;
2) badanie szkód w roślinności; zespoły badawcze: a) szko
dy na terenach leśnych, b) szkody na terenach o intensyw
nej gospodarce, c) szkody na terenach rolnych;
3) interpretacja obrazów satelitarnych (należy utworzyć
zespół badawczy);
4) fotografowanie środowiska; zespoły badawcze: a) pro
blemy terenów podmokłych, b) problemy jakości wody;
5) inwentaryzacja zasobów w terenach tropikalnych (na
leży utworzyć grupę roboczą);
6) sprzęt i metody fotointerpretacji; zespoły badawcze:
a) konstrukcja instrumentów, b) automatyzacja i wzorce
rozpoznawcze, c) powiększenia.
Powinien być również powołany zespół badawczy Termi
nologia współpracujący z przewodniczącym Komisji VI. Gru
py robocze i zespoły badawcze powinny przedłożyć sprawo
zdanie na następnym sympozjum Komisji VII oraz na ko
lejnym kongresie.
4. Biorąc pod uwagę, że istnieje ścisły związek pomiędzy
działalnością Komisji VII a innymi komisjami, a w szcze
gólności I i IV, zaleca się, aby przewodniczący Komisji VII
opracował program kooperacji z innymi komisjami, głównie
I i IV oraz, aby dążył do zorganizowania wspólnych posie
dzeń z Komisjami I i IV.
Adam Linsenbarth
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Dr inż. BOHDAN BOHONOS
Warszawa

Współczesne kierunki badań naukowych i zastosowań w dziedzinie fotogrametrii
na podstawie sympozjum „33 Tygodnie Fotogrametryczne 1971” w Karlsruhe, NRF
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Międzynarodowe sympozja „Tygodnie Fotogrametryczne”,
organizowane co dwa lata przez ośrodki fotogrametryczne
NRF, są przeglądem najważniejszych prac z zakresu foto
grametrii prowadzonych na świecie.
W większości państw uczestniczących w sympozjum ba
dania naukowe i praktyczne zastosowania fotogrametrii
rozwijały się w latach 1969—1971 w trzech kierunkach:
— opracowania numerycznych modeli;
— wyrównania aerOtriangulacji blokowej;
— zastosowania fotogrametrii do opracowań specjalnych
(nietopograficzne zastosowanie fotogrametrii).
Głównym zagadnieniem, na którym koncentrowały się te
goroczne obrady, było opracowanie i zastosowanie nume
rycznych modeli terenu w różnych dziedzinach nauki i tech
niki.
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1. Numeryczne modele terenu (DTM) i ich zastosowanie
1.1. Wprowadzenie
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Pod pojęciem numerycznego modelu terenu (DTM-digital
terrain model) ogólnie rozumie się:
a) zbiór punktów terenowych, których współrzędne prze
strzenne X, y, z zostały pomierzone, odpowiednio zapisane
i wprowadzone do pamięci komputera — elektronicznej ma
szyny cyfrowej (EMC);
b) odpowiednie programy obliczeń dla EMC, które umoż
liwiają na podstawie danych zgromadzonych w pamięci
komputera (współrzędne x, y, z) uzyskać dalsze potrzebne
informacje o terenie, jak na przykład:
— wysokości z dowolnych punktów terenu przy założeniu
współrzędnych x, y;
— przekroje terenu wzdłuż założonego kierunku, począw
szy od punktu o określonych współrzędnych x,y;
— punkty przebicia powierzchni terenu prostą przecho
dzącą przez punkt o założonych współrzędnych x,y,z i po
dany kierunek prostej;
— objętość bryły (na przykład masy ziemnej) ograniczonej
zadanymi powierzchniami, na przykład od góry — wycin
kiem powierzchni terenu, zdefiniowanym linią zamkniętą,
od dołu — płaszczyzną odniesienia o założonej wysokości z
oraz powierzchnią boczną, której tworzącymi są proste
prostopadłe, przechodzące przez punkty linii ograniczającej
wycinek terenu.
Dane wyjściowe do utworzenia numerycznego modelu
terenu, np. zbiór punktów terenowych, otrzymuje się naj
częściej z pomiaru modelu stereoskopowego na autografie,
posiadającym możliwość rejestracji współrzędnych. Ich po
miar odbywa się według Odpovziedniego programu obser
wacji. Najczęściej program ten przewiduje bądź regularne
rozmieszczenie punktów tworzących sieć trójkątów, równołegłoboków, bądź też punktów rozmieszczonych wzdłuż
profili wybranych według cech morfologicznych opracowa
nego terenu. Im gęstsza jest sieć tych punktów, tym do
kładniej jest przedstawiony teren za pomocą danych licz

bowych. W przypadku rzadkiej sieci obserwowanych punk
tów zachodzi konieczność ich zagęszczenia w celu uzyska
nia odpowiednio dokładnych wyników obliczeń według pro
gramów DTM (punkt l.l.b). Zagęszczenie to odbywa się
najczęściej na drodze interpolacji w obrębie oczek przyjętej
do pomiaru siatki, co wymaga dodatkowego zaprogramowa
nia.
Warto zwrócić uwagę, że dyskusja specjalistów w za
kresie DTM dotyczyła w głównej mierze przyjęcia i uzasad
nienia odpowiednich metod interpolacji. Można tu •wymie
nić dwie metody, które są zalecane, a mianowicie: interpo
lacja wielomianowa (według odcinków wielomianów odpo
wiedniego stopnia) oraz interpolacja według metody naj
mniejszych kwadratów. Istnieje pogląd, że w związku z mo
żliwością automatyzacji opracowań fotogrametrycznych (re
jestracja współrzędnych dowolnej ilości punktów na taśmach
magnetycznych i możliwość wyznaczania dużej ilości punk
tów modelu jako ubocznego efektu przetwarzania szczelino
wego przy ortofotografii) metody interpolacyjne dla DTM
będą miały w przyszłości mniejsze zastosowanie.
1.2.

Zastosowanie DTM

Rozwój różnych systemów i programów DTM datuje się
od chwili, gdy przy projektowaniu i budowie dróg, zaistnia
ła możliwość zastąpienia metod graficzno-rachunkowych
metodami analityczno-numerycznymi, to jest od czasu roz
powszechnienia elektronicznej techniki obliczeniowej. Za
miast mapy Warstwicowej i wykonanych na jej podstawie
profili poprzecznych niezbędnych do wytyczenia osi drogi
i obliczenia mas ziemnych wykorzystuje się numeryczny
model terenu przedstawiony za pomocą odpowiedniej ilości
punktów o znanych współrzędnych x,y,z. Punkty powyższe
i inne dane zapisane w postaci cyfrowej podlegają następ
nie przetworzeniu na EMC według odpowiednich progra
mów w celu uzyskania ostatecznych wyników na przykład
kubatury mas ziemnych, kształtu projektowanego obiek
tu itp.
Numeryczne modele terenu stosuje się z powodzeniem w
tych dziedzinach nauki i techniki, gdzie jest niezbędna
geometryzacja obiektu, będącego przedmiotem opracowa
nia, jak na przykład:
— w projektowaniu tras komunikacyjnych (wybór trasy,
optymalizacja przebiegu osi drogi i kubatury mas ziem
nych);
— w planowaniu osiedli mieszkaniowych;
— przy projektowaniu budowli inżynierskich, dla któ
rych jest niezbędne uprzednie wykonanie modelu danej
budowli w odpowiedniej skali i następnie przedstawienie jej
w postaci numerycznej;
— w kartografii do automatycznego kartowania elemen
tów sytuacji i rzeźby map topograficznych. W tym zakresie
istnieją poważne możliwości racjonalizacji procesu opra
cowania map, a zwłaszcza ich aktualizacji.
Ze względu na to, że dane wyjściowe (zbiory punktów)
do tworzenia numerycznych modeli terenu można otrzy-
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mać z różnych źródeł (na przykład z pomiarów bezpośred
nich łub fotogrametrycznych) zastosowanie DTM w kar
tografii daje możliwość tworzenia tzw. banku danych geo
dezyjnych, przetwarzania tych danych, a następnie automa
tycznego kartowania. Zaletą takiej metody wykorzystania
banku danych geodezyjnych jest swoboda w wyborze skali
mapy co oznacza, że jedne i te same dane mogą służyć do
opracowania i aktualizacji map w różnych skalach.
Na szczególną uwagę zasługują te programy — systemy
DTM, które od szeregu lat znajdują praktyczne zastosowa
nie, a mianowicie:
— w Szwecji istnieją 4 różne programy DTM w zastoso
waniu do projektowania dróg, obliczenia mas ziemnych,
projektowania budowli inżynierskich oraz planowania osied
li mieszkaniowych;
— w Holandii ponadto stosuje się programy DTM
uwzględniające fizyczne procesy tworzenia opracowanych
powierzchni: do kartowania koryta rzek i dna mórz, two
rzenia modeli powierzchni geologicznych, modelowania
struktury minerałów oraz komórek nerwowych itp.;
— we Francji DTM znajdują zastosowanie do projekto
wania nowych autostrad;
— w NRF opracowano specjalny program DTM do two
rzenia numerycznego modelu projektowanych obiektów, na
przykład dachu nad stadionem olimpijskim w Monachium.
Na zasadzie uprzedniego wykonywania sztucznych modeli
projektowanych obiektów i przedstawiania ich w postaci
numerycznej odbywa się projektowanie takich obiektów jak
kadłuby statków, karoserie samochodów, budowli wod
nych itp.
1.3. Instrumenty i urządzenia do opracowania numerycznych modeli
na podstawie zdjęć fotogrametrycznych

Zastosowanie DTM w praktyce jest uwarunkowane po
siadaniem odpowiedniej aparatury, która zapewniłaby:
— ekonomiczne uzyskanie odpowiednio dokładnych da
nych wyjściowych, dla opracowania DTM;
— możliwość gromadzenia i przetworzenia tych danych;
— automatyczne przedstawienie uzyskanych wyników w
postaci graficznej.
Instrumentami służącymi do uzyskania danych wyjścio
wych dla tworzenia DTM są nowoczesne autografy, posiada
jące możliwość podłączenia elektronicznych przystawek do
automatycznej rejestracji współrzędnych punktów modelu
obserwowanego w autografie. Ze znanych tego rodzaju przy
stawek można wymienić: przystawkę Wilda EK 8, Coordimetr C. Zeiss — Jena oraz ECOMAT firmy OPTON —
Oberkochen. Przystawki powyższe umożliwiają automa
tyczną rejestrację współrzędnych punktów modelu na taś
mach dziurkowanych lub taśmach magnetycznych. Groma
dzenie i przetwarzanie według odpowiednich programów
powyższych danych odbywa się bądź za pomocą specjalnych
urządzeń — dla uzyskania numerycznego modelu DTM,
bądź też za pomocą elektronicznych maszyn cyfrowych —
dla wykonania konkretnych obliczeń. Uzyskane wyniki
pomiaru lub obliczeń zapisane na taśmach mogą być skar
towane w dowolnej skali za pomocą automatycznych koordynatografów.
Na zajęciach seminaryjnych, organizowanych w ramach
sympozjum, firma OPTON prezentowała zestaw ECOMAT 11
służący do pomiaru numerycznych modeli terenu.
Na rys. 1 przedstawione są:
— elektroniczna przystawka ECOMAT 11 do rejestracji
współrzędnych pojedynczych punktów wraz z zamontowa
nym w niej urządzeniem pomiarowym DTM 1 do stero
wania pomiarem i rejestracją numerycznego modelu terenu
według wybranego programu;
— autograf PLANIMAT D2 o mechanicznym rozwiązaniu
konstrukcyjnym do tworzenia w nim stereoskopowego mo
delu terenu na podstawie zdjęć fotogrametrycznych;
— stolik z pulpitem sterowniczym, maszyną do pisania
IBM i urządzeniami do zapisu współrzędnych na taśmie
magnetycznej lub dziurkowanej (w szufladach stolika).
Działanie urządzenia pomiarowego DTM 1 jest podobne
do działania ortoprojektorów podczas wykonywania ortofotomap. Ruch znaczka pomiarowego względem modelu w
autografie odbywa się automatycznie — wzdłuż wybranych
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kierunków, natomiast prowadzenie znaczka pomiarowego
po terenie wykonuje obserwator za pomocą pokrętki — kor
by ręcznej. Rejestracja punktów wzdłuż wspomnianych kie
runków następuje automatycznie według wybranych inter
wałów przebytej przez znaczek pomiarowy drogi lub upły
wu czasu. Odstęp między rejestrowanymi punktami i wy
branymi kierunkami można dowolnie ustalać w przedziale
od 0,1 mm do 50 mm, gdy chodzi o przebytą drogę i w
przedziale od 0,1—9,9 mm, gdy chodzi o interwał czasu.
Istnieje ponadto możliwość wyboru kierunków prowadzenia
znaczka pomiarowego, w wyniku czego powstaje siatka
punktów w kształcie kwadratów, prostokątów lub rombów
o wybranych rozmiarach.
Warto również dodać, że oprócz urządzenia DTM 1 istnie
je możliwość zastosowania urządzenia DTM 2, które w po
łączeniu z planimatem D2, ITEK — korelatorem EC 5
i ECOMATEM ll umożliwia pełne, automatyczne opraco
wanie. W tym przypadku czynność prowadzenia znaczka
pomiarowego po terenie przyjmuje elektroniczny korelator
ITEK EC, którego działanie polega na fotoelektrycznym po
równaniu różnicy paralaks punktów opracowanego modelu.

Europejska organizacja studiów fotogrametrycznych
OEEPE zainicjowała utworzenie na terenie NRF fotogra
metrycznego poligonu badawczego ,,OEEPE Oberschwaben'’
0 powierzchni 40 X 62,5 km.
Począwszy od 1969 r. rozpoczęto realizację programu ba
dań, który między innymi obejmuje: wykonanie zdjęć lot
niczych szerokokątnych i nadszerokokątnych w skali
1:28 000; sygnalizację w terenie około 550 punktów trian
gulacyjnych i 440 punktów wiążących, za pomocą znaków
sygnalizacyjnych o wymiarach 80 X 80 cm i 60 X 60 cm; roz
winięcie aerotriangulacji szeregowej i blokowej na stereokomparatorach precyzyjnych OPTON PSK 2 i Wild STK 1;
opracowanie metody wyrównania aerotriangulacji; analizę
otrzymanych wyników i wnioski.
Aktualnie realizacja tego programu jest w toku. Jednak
na podstawie częściowych opracowań można podać już te
raz niektóre wnioski:
a) rozwijanie i wyrównanie aerotriangulacji szeregowej
metodą niezależnych modeli prowadzi do dokładniejszych
wyników aniżeli metoda wielomianów. Przy odległościach
między fOtopunktami równych 4—6 bazom zdjęć, dokład
ność wyznaczenia x, y zawiera się w granicach ± 10 ∣ιm
w skali zdjęcia i ±O,l%o wysokości lotu, gdy chodzi o wy
sokość z. Przy metodzie wielomianów dokładności powyższe
spadają dwukrotnie. Tylko przy odległościach między fotopunktami równych 12,5 bazom zdjęć dokładność dla obydwu
metod wyrównania osiągała praktycznie jednakową war
tość;
b) wyniki wyrównania blokowego metodą niezależnych
modeli dotyczyły narazie jedynie współrzędnych płaskich.
Na podstawie tych niepełnych wyników można sformuło
wać wniosek, że dokładność wyrównania zależy w bardzo
nieznacznym stopniu od wielkości bloku. Decydującymi
czynnikami są natomiast skala zdjęć oraz dokładność iden
tyfikacji i pomiaru punktów.
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2. Wyrównanie aerotriangulacji

dokończenie w zeszycie 311973
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UKD 05:528(438)

TYMOWSKI St. J.: Literatury Output on Geodesy in Poland. Prz. Geod.
1973, No 1, p. 11.

i

At the end of 1972 there were 19 periodicals on geodesy and cartography in
Poland. They included 2 monthly journals. 2-two-monthly ones, 3 quarterlies,
2 half-yearly publications, 1 yearly and 9 periodicals published ocasionally. The
largest issue was 4000 copies per month, the smallest — 200 copies issued occa
sionally. 10 out of the 19 periodicals have a strictly scientifical character.

UKD 528.5:681.2(47)
SZYMOÑSKI J.: Development of Production of Geodetical Measuring
Instruments in USSR. Prz. Geod. 1973, No 1, p. 13.
Different measuring geodetical instruments made in USSR are presented here.
Technical data are given for theodolites and levels made in the Soviet Union,
among others the mean errors of a single survey or a double levelling, magni
fication of the telescope, sensitiveness of level, diameter of disc and weight of
the instrument.

UKD 528.11
ŁAPIŃSKI L. — Connection between the Error of Estimating the
Reading and the Inverted or Erect Image of the Telescope. Prz. Geod.
1973, No 1, p. 18.
For 540 observations the error of estimation calculated in tenth parts of the
interval of the following dimensions:
0,15 occurs 3 times, which amounts to 0,6%
0,10 occurs 70 times, which amounts to 13%
0,05 occurs 180 times, which amounts to 33,3%
0,00 occurs 287 times, which amounts to 53,1%

UKD 69.057.1:528.489.088.3
KNAP A.: Analysis of Precision of Surveying the Setting-up of Housing
Buildings out of High-Scale Elements, Systefri OWT-67. Prz. Geod. 1973,
No 1, p. 19.
Surveying the setting up of housing buildings out of high-scale elements
consist on marking the working axis of the set-up and on geodetical in
ventory of the fitted prefabricated elements. The given formulas are for the
mean error of defining the position of axis points and for the mean error
of setting-up.

UKD 528.489.021.6/.7.088.3
BELUCH J.: Analysis of Precision of Regular Realisation Nets with
Linear Elements Measured with Electromagnetic Distance Meters. Prz.
Geαd. 1973, N° 1, p. 22.
The analysis of accuracy of realisation nets measured with electromagnetic
distance meters has shown that the proportion of length of sides in elementary
figures has no substantial influence on the accuracy of these nets.

UKD 523.489:725.355:573.56/.58

KOBIELA J., ŻAK Μ.: Eccentric Ranging of Hyperboloidal Cooler
Shell. Prz. Geod. 1973, No 1, p. 27.
The authors describe the method of eccentric ranging of ,the shell of a hyperboloidal cooler applied for the first time in the case of the chimney cooler at
Hagenwerden (the German Democratic Republic). With the dimension of eccent
ric 14,20 m the maximum error of ranging a point of the shell amounted to
17 mm, so it was lower than the admissible error, which was fixed at 20 mm.

I

UKD 624.131.34:528.034.088.3
JÔŻWIK Μ.: Geodetical Methods of Direction Fixing oi Freezing Opemings and Their Accuracy. Prz. Geod. 1973, No 1, p. 30.
The author presents the geodetical methods applied to direction fixing during
the drilling of freezing openings. Thanks to the use 0f teodclite THEO 120 for
fixing leading pipes the accuracy obtained is 1'. Another method, based on the
use of charges, is also discussed here.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
s∙√r
,
— Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 28 Iipca 1972 r. w sprawie
ryczałtów za noclegi w podróżach służbowych (MP — 39/72—215)
Traci moc uchwała Rady Ministrów z dnia 28 maja 1969 r. (MP —
21/69—173). Uchwała nr 206 ustala wysokość ryczałtu za noclegi dla
tych osób, które będąc w podróży służbowej nie korzystały z noclegu
w hotelu lub w zakładzie hotelowym. Wysokość ryczałtu jest zróżnico
wana, w zależności od wielkości miejscowości stanowiącej cel podróży
służbowej. Ryczałt przysługuje przez cały rok w przypadku podróży do
miast: Warszawa, Kraków, Wrocław oraz do miejscowości w woje
wództwach: krakowskim, szczecińskim, wrocławskim i zielonogórskim.
W przypadku podróży do innych miejscowości, ryczałt przysługuje jeśli
odbyła się ona w okresie określonym przepisami uchwały.

— Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych z dnia 17 lutego 1972 r. w sprawie wprowadzenia cennika
projektów i usług projektowych wykonywanych dla ludności przez tere
nowe zespoły usług projektowych (Dziennik Budownictwa — 3/72—8)
Część III pkt 16 dotyczy ustalenia cel za szkice sytuacyjne (uprosz
czone opracowania kartograficzne) oraz za inwentaryzację terenu działki
budowlanej. Szkice wykonywane są w przypadkach nie wymagających
opracowań geodezyjnych, to jest map sytuacyjno-wysokościowych lub
map sytuacyjnych wykonanych przez uprawnionych geodetów. W przy
padku dostarczenia przez zleceniodawcę projektu mapy sytuacyjno-wysokościowej lub sytuacyjnej nie zawierającej elementów do pra
widłowego opracowania planu zagospodarowania terenu działki bu
dowlanej i usytuowania projektowanych budynków przeprowadza się
inwentaryzację terenu działki, za cenę której wysokość ustala zarzą
dzenie.

— BN-71/3100-01 — Binarne elementy cyfrowe. Symbole graficzne.
Norma obowiązuje od 1 Iipca 1972 r. (MP — 19/72 — 118 lp. wyk. 69).

— Instrukcja nr 5 prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia
5 listopada o sprawdzaniu Szczelinomierzy (Dz. Urz. CUJiM —
32/72—5.1114/1)
Przepisy z dnia 15 styjznia 1959 r. o Szczelinomierzach ogłoszone
w Dz. Urz. CUJiM — 2/59-3.1114/1 zostały uchylone.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w spra
wie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współ
własności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych
(Dz. Urz. — 31/72—215) jednolity tekst po dokonaniu zmian w latach
1964—1972.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 1963 roku w sprawie
ograniczenia podziału gospodarstw rolnych (Dz. U. — 36/63—203).

— Dekret z dnia 20 Iipca 1972 r. o dodatkowych dniach wolnych od
pracy (Dz. U. — 29/72—203)
Dekret upoważnia Radę Ministrów do wprowadzania w porozumieniu
z Centralną Radą Związków Zawodowych dwóch dni wolnych od pracy
w 1972 r. (art. 1 ust. 1) oraz do udzielenia w tym samym trybie dodat
kowych dni wolnych od pracy w latach następnych (art. 6). Dodatkowe
dni wolne od pracy w 1972 r. zostały określone uchwałą Rady Mini
strów z dnia 21 Iipca 1972 r. (MP — 37/72—208).

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w spra
wie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacji
i Miar oraz zasad tworzenia i szczegółowego zakresu działania tereno
wych urzędów normalizacji i miar (Dz. U. — 29/72—204)
Do Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar należy między innymi:
określanie głównych kierunków typizacji i unifikacji w dziedzinie kon
strukcji maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych (§ 2 pkt 5),
określanie kierunków prac metrologicznych (§ 3 pkt 1), inicjowanie
i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie metrologii (§ 3 pkt 3),
występowanie z wnioskami o włączenie do planów pracy jednostek
naukowo-badawczych zagadnień z zakresu metrologii (§ 3 pkt 4), doko
nywanie legalizacji narzędzi mierniczych (§ 3 pkt 8), określanie zasad
i warunków zatwierdzania typów narzędzi pomiarowych (§ 3 pkt 10),
udzielanie zezwoleń na sprowadzanie z zagranicy narzędzi pomiarowych
podlegających obowiązkowi legalizacji (§ 3 pkt 12).
Legalizacja narzędzi pomiarowych, wzorcowanie, sprawdzanie i do
konywanie ekspertyz należy do zakresu okręgowych i obwodowych
urzędów miar.
Zebrał i ułożył: mgr inż. Władysław Barański

Cena ɪi 12.

Warunki prenumeraty czasopism WCT NOT
Prenumeratę krajową przyjmuje wyłącznie ZAKŁAD KOLPORTAŻU Wydawnictw
Czasopism Technicznych NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel. 26-80-16. Konto
PKO — I O/M Warszawa, nr 1-9-121697.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje ARS POLONA RUCH,
Warszawa, skrytka pocztowa 1001.

Prenumerata dla zakładów pracy
Instytucje, organizacje społeczne, ośrodki informacji naukowo-technicznej i eko
nomicznej, biblioteki itp. prenumerują czasopisma na okres nie krótszy niż 1 rok,
przesyłając zamówienia w
* terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego
okres prenumeraty. Jednocześnie z zamówieniem należy dokonać wpłaty należ
ności za cały rok.
Zamówienia zakładów pracy ważne są w latach następnych aż do odwołania jako
tzw. prenumerata ciągła.
W każdym następnym roku w celu utrzymania prenumeraty ciągłej wystarczy
dokonać jedynie wpłaty należności na konto Zakładu Kolportażu WtCT NOT, bez
nadsyłania osobnego zamówienia.
Zakłady pracy prosi się o zawiadamianie Zakładu Kolportażu W,CT NOT o wszel
kich zmianach (tytułów czasopism, liczby zamawianych egzemplarzy) lub o rezyg
nacji z prenumeraty — nie później niż do 31 października, aby zmiany te mogły być
uwzględnione od początku następnego roku. Zmiany zgłaszane po tym terminie
będą uwzględniane od II kwartału.

Prenumerafa indywidualna
Prenumeratorzy indywidualni mogą zamawiać czasopisma WyCT NOT w dwojaki
sposób:
■ w urzędzie pocztowym, na blankiecie PKO, podając na jego odwrocie: tytuły
zamawianych czasopism, liczbę egzemplarzy, okres prenumeraty (roczny, półrocz
ny, kwartalny) oraz adres, pod który należy wysyłać czasopisma. Zamówienia
należy przesyłać nie później niż do każdego pierwszego dnia miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty (do 1.ΧΠ.1972 r. na I kwartał 1973 r.);

■ u kolportera czasopism WCT NOT na terenie zakładu pracy lub szkoły. Kolpor
terzy przyjmują zamówienia i wpłaty w terminach umożliwiających przesłanie
ich do Zakładu Kolportażu WCT NOT, a więc nie później niż na 2 miesiące
przed rozpoczęciem okresu prenumeraty (do dnia 1.XI.1972 r. na rok 1973).
Prenumerata ulgowa w wysokości 33o∕o rabatu przysługuje indywidualnym członkom
stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, studentom oraz nauczycielom i uczniom
szkół zawodowych.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład Kolportażu Wydawnictw Czaso
pism Technicznych NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żądanie kata
logi oraz cenniki czasopism, a ponadto prowadzi sprzedaż egzemplarzy archiwal
nych.

Terminowe zamawianie i opłacanie prenumeraty — gwarancją systematycznego
otrzymywania czasopism technicznych!
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Rok XLV

Warszawa - luty 1973

Nr 2

UKD 92
LESniok H.: Mikołaj Kopernik — w 500-lecie urodzin. Prz. Geod. 1973,
nr 2, s. 49.
Podana jest krótka biografia Kopernika, a także ocena stanu wiedzy o Ziemi
na przełomie XV i XVI wieku. Podano zasady teorii geocentrycznych oraz za
sadę teorii Iieliocentrycznej sformułowanej przez Kopernika.

UKD 92
RICHERT W.: Mikołaj Kopernik — człowiek i dzieło. Prz. Geod. 1973,
nr 2, s. 54.
Autor przedstawia postać Mikołaja Kopernika na tle współczesnych mu czasów,
przebieg jego stuliów w Polsce i we Włoszech, a także jego twórczość w dzie
dzinie astronomii i ekonomii, którą wielki astronom również się zajmował.

UKD 347.235.11(094.5)
BARTOSZEWSKI Z.: Propozycje dotyczące nowelizacji przepisów w za
kresie ewidencji, ustalania granic i klasyfikacji gruntów. Prz. Geod.
1973, nr 2, s. 58.
Omówione są obowiązujące obecnie w Polsce przepisy związane z władaniem
gruntami oraz zamierzenia mające na celu nowelizację przepisów dotyczących
ustalenia granic oraz ewidencji gruntów. Poruszono również sprawy ksiąg wie
czystych, a także sprawy katastru budynków oraz katastru uzbrojenia terenu.

UKD 631.16:333.013.6
KOZIOŁ Fr.: Przeprowadzenie szacunku gruntów przed ich scaleniem
na terenach o urozmaiconej rzeźbie i dużym zróżnicowaniu glebowym.
Prz. Geod. 1973, nr 2, s. 64.
Przy scaleniach prowadzonych na terenach o urozmaiconej rzeźbie i dużym
zróżnicowaniu gleb nie jest możliwe przeprowadzenie szacunku gruntów w opar
ciu o istniejące już mapy glebowo-rolnicze. W przypadkach takich zachodzi ko
nieczność przeprowadzenia ponownej klasyfikacji gruntów, która powinna być
wykonana przez jednego klasyfikatora na całym obszarze scalenia.

UKD 528.45
LIPIŃSKI Br.: Artykuł dyskusyjny na temat geodezji miejskiej. Prz.
Geod. 1973, nr 2, s. 67.
W wielu krajach programy studiów geodezyjnych, a także organizacja służb
geodezyjno-kartograficznych dostosowane są do zadań państwowych i potrzeb
społecznych. Na tym tle Autor porusza liczne zagadnienia związane z geodezją
miejską w Polsce. Podany jest obecny zakres prac geodezji miejskiej oraz prze
widywane kierunki dalszego jej rozwoju. Omówiono zamierzenia Stowarzyszenia
Geodetów Polskich mające na celu utworzenie muzeum poświęconego geodezji
i kartografii.

UKD 528:65.012.122
Smialowska-UBERMAN Z.: Niektóre zalety i możliwości stosowania
analizy sieciowej w pracach geodezyjnych. Prz. Geod. 1973, nr 2, s. 70.
Podany jest przykład zastosowania analizy sieciowej w pracach geodezyjnych.
Ułatwiają one wyznaczenie czasu trwania poszczególnych czynności oraz określe
nie środków dla ich realizacji.

UKD 528.58.015:6 78.5/.8
MADEJ W.: Znaki z tworzyw sztucznych. Prz. Geod. 1973, nr 2, s. 76.
Przedstawione są zalety znaków geodezyjnych wykonanych z tworzyw sztucz
nych. Są one lekkie i odporne na działanie korozji; doskonale znoszą transport,
mogą być stabilizowane przez wwiercenie w grunt, co eliminuje uciążliwe prace
ziemne. Obecność części metalowych w znaku głównym i podziemnym umożli
wia odszukanie znaku za pomocą elektronicznych przyrządów do wykrywania.

(
UKD 528.024.4.C61.2
BUTKIEWICZ S., NOWACKA K., BĄKOWSKI Z. — Wpływ warun
ków zewnętrznych na refrakcję pionową przy niwelacji trygonome
trycznej. Prz. Geod. 1973, nr 2, s. 78.
Badania współczynnika refrakcji, przeprowadzone w terenie w różnych warun
kach atmosferycznych — na dwu profilach: wklęsłym i wypukłym, przyniosły
następujące wyniki: przy profilu wklęsłym: —0,18 < k < +0,53; przy profilu wy
pukłym: +0,36 < k < +2,84.

UKD 528.11:681.3
SERAFIN St.: Obliczanie średnich błędów na kalkulatorach elektronicz
nych. Prz. Geod. 1973, nr 2, s. 81.
Kalkulatory elektroniczne wyposażone w automatyczne potęgowanie i pierwiast
kowanie ułatwiają obliczanie średnich błędów. Autor podaje wzory umożliwia
jące szybkie obliczenie wartości Γυυl oraz [pvrl niezbędnych do obliczenia błę
dów średnich.

YAK 92

JIECŁHWOK Γ.: HnKoaaii KonepHiiK — κ 500-JieτMκ> posκqeH∏H. Prz.
Geod. 1973, Ns 2, cτp. 49
CooBinaeTCH κpaτκaπ 6norpaφMH KoπepκMκa η opeHκa ypoBH∏ 3HaHH⅛ ο 3eM.ae
Ha rpaHMiie 15 μ 16 BeκθB. ∏3Ji0Jκeιibi OCHOBaHMH TeoiieHTpMHecKMX τeopπii
M ∏pMHLξMΠ TeJIMOLieHTpMHeCKOn TeopMM OCHOBaHHOM KonepHMKOM.

YAK 92
PPiXEPT B.: Hπκoaaii KonepHMK — Heaoβeκ π τpyq. Prz. Geod. 1973,
Ns 2, cτp. 54
Abtop pncyeτ cnayeτ HπκoaaH KonepH∏κa Ha φθHe ero οποχη, xoa ero yue6bi
b ∏ojibiπe μ b HτajiMM, a τaκ>κe ero τBopπecτBθ β oδJiacτM acτpoHθMMM μ aκoH0MMM, KOTOpaa He 6buιa πyjκ^a BejiMKOMy acτpθHθMy.

YAK 347.235.11(094.5)
BAPTOIIIEBCKPÍ 3.: HpejiJiosκenιtfr oτHθcnτejibHθ oGhobjichhb πoaoiκeHMii b o5aacτπ y∙ιeτa, pa3MesκeBaHMH m κJiaccπφιικaqM∏ 3CMβJib. Prz.
Geod. 1973, Ns 2, cτp. 58
PaccMOTpeHbi JieiicTByiomiie β Hacτoauιee BpeMH β Πo∏biue πoaosκenMH cB∏3auHbie c BjiaaeHMeM 3eMjιeii iɪ HaMepetiMH oSnθBjιeκ∏H πoaosκenπiι κacaιomMxcH
pa3MeικeBaHMH n yueτa 3eneaB. 3aτpouyτκι τosce Boπpocbi κacaroιn∏ecH ππoτeuHbix κH∏r, κaaacτpa cτpoeHnii n 6πaroycτpoiιcτBa.

YAK 631.16:333.013.6
KO3ËJI Φ.: Oqe>ικa 3βMβJib qo KOMaccaqMM bo BcxoaMaeHHoii stecTiioCTM c GoabHiMM pa3Hθθ6pa3∏eM πohb. Prz. Geod. 1973, Ns 2, cτp. 64
OκeHκa 3βMejib j.ih κoMaccamtιι bo BcxonMSieHHOft ι.ιecτnocτn c GoabuiMM pa3110oBpa3∏eM πoub, OnnpaHCb na cymecτByιoιu∏e ysκe no'iBeuno-arpapHbie κapτbi —
Heso3Mo>KHa. B τaκιιx cayuanx npnxoanτcH πposecτM noBτopnyιo κnaccιιφnκaumk> πoub, KOTopyio aoπsκeH McnonHMTb 031111 κπaccnφMκarop na Been ΠO,lBepsκeHHθn KOMaccauMM τeppnτopMiι.

YAK 528.45
JIMIIliHCKPi B.: Ajl<≈κy<≈CH0HHaH
Geod. 1973, Ns 2, cτp. 67

cτaτba 0 rop03cκoii

re0ae3∏H. Prz.

Bo MH0Γ∏x cτpanax πporpaMMbi reoaeanuecKoro 06pa30BannH 11 opraitnɜaunn
reoae3Muecκnx n κapτorpaφ∏Hecκnx cπysκ6 OTBeuaiOT ocnoBHbiM τpe6θBaπιiHM
n OGiuecTBeiiHbiM HysκaaM. Ha otom φoκe aBτop paccMaτp∏Baeτ p∏a Boπpocoιι
CBHaaiIHbix c ropoacκoft reoae3Meii b Πo∏bnιe. Oh coo6maeτ HbiHeiuHMii o6τ>eM
TeoaeanuecKMX pa6oτ b ropoaax n npeaycMaτpnBaeMbte HanpaBneiinH mx pa3BiιTHH. PaccMOTpeHbi HaMepeHMH OGinecTBa πo∏bcκπx reoae3∏cτoB, ne.τibio κoτopbix
HBnneTCH cθ3aaH∏e τeoae3nuecκoro m κapτorpaφnuecκoro My3eπ.

YAK 528:65.012.122

CMiIJIOBCKA-YBEPMAH 3.: Heκoτopbie πpe∏MyιqecτBa π bo3moh<HOCTH HpMMeneHMH ceτeβoro aHaa113a b reoae3Huecκπx pa6oτax. Prz.
Geod. 1973, Ns 2, cτp. 70
CooGmaeτcH npMMep ncπo.τb3θBaιιιiH ceτeBoro aκa.iM3a b τeoae3Muecκnx paGoτax. On o6πeruaeτ OnpeaeaeHMe BpeMeHM McnoaHeHMH oτae∏bHbix aeftCTBiiü
m BbiuncaeHMe cpeacτB a∏∏ mx pea.ιιuaι∣ιικ.

YAK 528.58.015:678.5/8
MAAEH B.: Γeojιe3∏HecκMe
Ns 2, cτp. r,6

∏jιacτMaccoBbie

31ιaκM. Prz. Geod. 1973,

PaccMOTpeHbI aocτouHCTBa re0ae3Muecκπx πaacτMaccoBbix 3HaκθB. Ohm hπtπiotch
JieritMMM m HeBocnpMHMHMBbie κ κoppθ3un; oτan∏H0 BbiaepsκιiBaιoτ τpaιιcπopτ,
MX MOSKHO BBlIHUMBaTb B 3eMHIO HeM yCTpaiIHlOTCH THHteabie 3eM.ΠHHbIe pa6oτι>ι.
HaaMune MeτaaanuecκMX uacτeiι b raaBiiOM n π0∏3eMH0M 3Haκe aeaaeτ bo3moskHbiM OTbiCKMBaiuie 3HaκoB πpM ∏0M0uiM o.τeκτpoHiibix npnGopOB.

YAK 523.024.4.061.2
BYTKEBPiH C., HOBAIiKA K., BOHKOBCKPI 3.: B.tmhhmc bhchihmx
ycjiOBMü na BepTMKaJIbnyio peφpaκqιno b τpMroHθMeτpnuecκoM n∏F.e.τnPOBaHMM. Prz. Geod. 1973, Ns 2, cτp. 78
MccaeaoBanMH π0κa3aτe∏H peφpaκu∏n Gbihm πpoBeaetibi b noaesb’x yc.τoB∏πx
npiɪ pa3∏MHHbix aτMθcφepnuecκnx ycnθB∏HX — na a≡yx πpoφnaπx: oan'oM yrayGaeHHOM, apyroM Bbiny kπom m irpnuecan CaeayiomMe pe3y∏bτaτbi : ∏πh y ray GaenHoro npoφn∏H: — 0,18 < k < + 0,53; ana BBinyKaoro προφΜππ: + 0,30 < fc < + 2,84.

YAK 528.11:681.3
CEPAΦPIH C.: BbiHMCJieHMe cpeqHKx κBajipaτM>ιecκMx oπιπGoκ ɪɪa 3JieκTPOHHbix κaJibκyjιaτopax. Prz. Geod. 1973. Ns 2, cτp. 81
OaeκτpθHHBie κaabκyaaτopbi c aBτθMaτnuecκHM M3BaeuenπeM κopnπ 11 BO3BeaeHM6M b cτeπeHB OGaeruaiOT BBiuMcaeHne epeaunx κBaapaτMuecκnx ouιπ6oκ.
Abtop cooβmaeτ φopjιyaBi b∏h cκopocτHoro BBiHMcneiiMH SHaueiiMii [w] ii
tpw] HeoGxoaMMbix a∏H BbiuncaeHMH cpeaH∏x κBaapaτπuecκMx ouimOok.
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Stało
się
zwyczajem,
chwalebnym zwyczajem, że
UNESCO, najwyższa międzynarodowa organizacja do spraw
oświaty, nauki i kultury, obejmuje patronat nad obchoda
mi poświęconymi uczczeniu pamiętnych dla ludzkości wy
darzeń. Zazwyczaj są to rocznice związane z życiem i twór
czością wielkich ludzi, tytanów wiedzy lub sztuki, którzy
wnieśli nieprzemijające wartości do ogólnoludzkiej skarb
nicy kultury.
Mamy szczególne powody do radości, gdyż 1973 rok po
święcony będzie uczczeniu 500 rocznicy urodzin Mikołaja
Kopernika, naszego sławnego rodaka, wielkiego astro
noma, którego śmiała teoria zrewolucjonizowała naukę o
świecie i otworzyła nową epokę w historii ludzkiego pozna
nia. Stworzona przez niego teoria heliocentryczna legła u
podstaw całego gmachu nowożytnej nauki, pchnęła na no
we tory nie tylko astronomię, lecz także fizykę i filozofię,
wyzwalając głębokie przemiany światopoglądowe.
Warto przypomnieć kilka danych biograficznych Koper
nika. Urodził się w dniu 19 lutego 1473 roku w Toruniu
nad Wisłą. W wieku 18 lat wstąpił na Uniwersytet Jagiel
loński w Krakowie, gdzie studiował geometrię i astrono
mię. Po czteroletnich studiach przebywał przez okres 1 ro
ku we Fromborku, po czym wyjechał na dalsze studia do
Włoch, które trwały jeszcze 7 lat. W tym okresie ukończył
studia prawnicze w Bolonii oraz studia medyczne w Pad
wie. Studia prawnicze ukoronował najbardziej wówczas ce
nionym doktoratem, a mianowicie stopniem doktora prawa
kanonicznego. Wiadomo jednak, że w czasie studiów praw
niczych nie rozstawał się z ulubioną geometrią i astrono
mią, do których zamiłowanie zaszczepiły mu studia kra
kowskie. Studiując prawo, asystował jednocześnie astrono
mowi bolońskiemu Domenico Maria Nowarze przy obser
wacjach astronomicznych, a nierzadko podejmował obser
wacje samodzielne. Poważny wpływ na skrystalizowanie
się krytycznego poglądu Kopernika wobec wszechwładnej
wówczas teorii epicyklicznej miały dwie jego prace: obser
wacja zakrycia gwiazdy a Tauri (Aldebaran) przez Księżyc
w dniu 9 marca 1497 roku oraz seria obserwacji gwiazdy
a Virginis (Spica) w celu stwierdzenia „jej nieruchomoś
ci”. W 1503 roku Kopernik powrócił do kraju i już do koń
ca swego życia, przez okres 40 lat, przebywał na ziemi
warmińskiej. Przeważnie zamieszkiwał we Fromborku, ale
bywał też przez dłuższy czas w Olsztynie lub Lidzbarku.
Pełniąc funkcje kanonika kapituły towarzyszył czasami bis
kupowi warmińskiemu w jego podróżach służbowych, zwła
szcza na zjazdy sejmu polskiego. Najważniejsze dzieło swe
go życia, to jest pełny wykład o teorii Iieliocentryeznej, za
warł w dziele pt. De revolutionibus (orbium coelestium) *),
nad którym pracował 30 lat. Jak legenda głosi, pierwszy
egzemplarz wydrukowanego dzieła Kopernik otrzymał na

WARSZAWA

ROK XLV

LUTY

1973

Nr 2

Mikołaj Kopernik — w 500-lecie urodzin
łożu śmierci. Zmarł we Fromborku, w dniu 24 maja 1543
roku.
Aby należycie ocenić osiągnięcie Kopernika, trzeba nam
się cofnąć daleko wstecz, do początków astronomii. Pierw
szy potężny bodziec do powstania astronomii jako nauki
pojawił się zapewne wówczas, gdy człowiek zaczął wieść
życie osiadłe, gdy stał się rolnikiem. Albowiem z chwilą,
gdy ludzkość osiągnęła taki stopień rozwoju, w którym
istniały zorganizowane państwa, a znaczna część ludności
zajmowała się rolnictwem, to pojawić się musiała nieod
zowna potrzeba znajomości kalendarza, jako najprymityw
niejszej rachuby czasu. Bez tego niemożliwe było dokładne
umiejscowienie w czasie najważniejszych robót rolniczych
i agrotechnicznych oraz związanych z nimi uroczystości
świeckich lub rytualnych. Łatwo sobie wyobrazić, jak waż
ne musiało być to zagadnienie w takich zwłaszcza krajach,
jak Babilonia i Egipt.
Umiejętność dokładnego wyznaczania pór roku, czyli zna
jomość rachuby czasu, była tam życiową koniecznością.
Zdobycie tej umiejętności wymagało systematycznej obser
wacji sklepienia niebieskiego, skrupulatnego odnotowywa
nia ruchów i położeń ciał niebieskich oraz wyciągania
wniosków z przebiegu tych zjawisk. Tak narodziła się od
powiednia ku temu nauka, a mianowicie astronomia.
Kolebką jej — jak można sądzić z danych historycznych
— była urodzajna ziemia międzyrzecza południowo-zachod
niej Azji, tam, gdzie niejako w widłach Eufratu i Tygrysa
istniało państwo sumeryjskie. Już w piątym tysiącleciu
przed naszą erą znajomość astronomii stała u Sumerów na
bardzo wysokim poziomie. Wyróżniali się szczególnie sy
stematycznością i skrupulatnością obserwacji astronomicz
nych. Olbrzymi materiał obserwacyjny z wielu, wielu lat,
skrzętnie i rzetelnie odnotowany, był bezcennym źródłem
informacji dla późniejszych astronomów. Korzystali z nie
go astronomowie greccy, korzystał z niego również Ko
pernik.
Regularność ruchów widomych ciał niebieskich wyzwoli
ła bogactwo wyobrażeń o budowie świata. Były to jednak
wyłącznie interpretacje metafizyczne, zgodne z doświad
czeniem prymitywnym, bo opartym na bardzo niedoskona
łych obserwacjach nieba — gołym, nieuzbrojonym okiem.
Luneta nie była wówczas jeszcze znana. Pominiemy przeto
pierwsze koncepcje budowy świata, których stworzenie
’) Istnieją powody do przypuszczenia, że pierwotny tytuł dzieła
brzmial De revolutionibus, a został rozmyślnie zniekształcony przez
Ossiandra, uczonego, który oddal dzieło do druku. Ossiander, jako
teolog, nie godził się najprawdopodobniej z teorią Kopernika i
przez dodanie słów sfer niebieskich usiłował nawiązać do teorii
geooentrycznej.
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przypisać należy astronomom starożytnego Wschodu. Były
to bowiem koncepcje niezwykle naiwne z dzisiejszego pun
ktu widzenia.
Znacznie później, myśliciele greccy, dzięki swym zdol
nościom matematycznym i 'skłonności do Spekulatywnego
myślenia szybko przyswoili sobie wiedzę astronomiczną
starożytnego Wschodu i — rozwinąwszy ją poważnie —
w niedługim czasie prześcignęli swoich mistrzów. Grecy
stworzyli kilka systemów budowy świata. Były one w za
sadzie rozwinięciem idei Platona z IV wieku pne. Głów
nym elementem w jego koncepcjach była Ziemia, która
symbolizowała stałość i niezmienność, w przeciwieństwie
do dwu innych elementów, ognia i wody. Wszystko we
wszechświecie obracało się tedy wokół Ziemi, po tarach ko
łowych, bo okrąg koła uważany był za najdoskonalszą fi
gurę geometryczną. Z uwagi na umieszczenie Ziemi w cen
tralnym miejscu wszechświata, wszystkim tym systemom
nadano wspólną nazwę systemu geocentrycznego. Kolejność
ciał niebieskich, krążących wokół Ziemi w coraz to więk
szych odległościach, miała być jakoby następująca: Księ
życ, Merkury, Wenus, Słońce, Mars, Jowisz, Saturn. Wresz
cie, w największej odległości znajdować się miała sfera ze
wszystkimi gwiazdami stałymi.
Oto kilka z owych koncepcji, których wspólną cechą był
geocentryzm:
1. System geocentryczny nieskażony, który zakładał nie
ruchomą Ziemię tkwiącą w centrum wszechświata. Ciała
niebieskie dokonywać miały w ciągu jednej doby jednego
obrotu wokół osi, przechodzącej przez środek Ziemi.
2. System geocentryczny egipski, który przypisywał Mer
kuremu i Wenus rolę satelitów Słońca. Poza tym system
ten był powtórzeniem poprzedniego, to znaczy zakładał, że
zarówno Słońce — wraz z Merkurym i Wenus, jak również
Księżyc i pozostałe planety krążą dokoła Ziemi.
3. System geocentryczny zmodyfikowany, różniący się od
geocentrycznego nieskażonego tylko tym, że przypisywano
Ziemi ruch obrotowy dokoła własnej osi. Dzięki temu za
łożeniu łatwiej można było wyjaśnić dobowy ruch obroto
wy sfery gwiazd stałych.
4. System geocentryczny Heraklida Pontyjskiego, który
był kombinacją systemu egipskiego i systemu zmodyfiko
wanego. Zakładano w nim ruch obrotowy Ziemi dokoła
własnej osi oraz ruchy obiegowe Merkurego i Wenus do
koła Słońca.
Żaden z wymienionych systemów, jak i z innych, tutaj
nie wymienionych, nie dawał jednak zadowalającego wy
jaśnienia co do pewnych nieprawidłowości astronomicznych,
rzucających się każdemu uważnemu obserwatorowi natych
miast w oczy.
Oto w najogólniejszych zarysach cała złożoność zjawisk
astronomicznych, która objawiała się ówczesnemu obser
watorowi (współczesny obserwator stwierdziłby zresztą to
samo, lecz — dzięki teorii Kopernika — ta złożoność nie
przeraża go ani nie budzi wątpliwości), przy czym ograni
czymy się do wyliczenia tych ciał niebieskich naszego ukła
du planetarnego, które znane były również w starożytności:
a. Gwiazdy stałe poruszają się ruchem jednostajnym ze
wschodu na zachód, przy czym wzajemne odległości pomię
dzy nimi pozostają bez zmian.
b. Słońce i Księżyc poruszają się również w kierunku ze
wschodu na zachód, jak gdyby ruchem wspólnym wraz z
gwiazdami stałymi, ale niezależnie od tego mają jeszcze
drugi ruch, sobie właściwy, z zachodu na wschód. Ten dru
gi ruch jest dość regularny, niemal jednostajny.
c. Merkury i Wenus, tak jak Słońce i Księżyc, odznaczają
się też dwoma ruchami. Pierwszy z nich jest identyczny
z ruchem gwiazd stałych, a drugi jest różny. Jest przy tym
tak dalece różny, że nieporównywalny z drugim ruchem
charakteryzującym Słońce i Księżyc. Drugi ruch Merku
rego i Wenus jest nieregularny, zarówno co do szybkości,
jak i kierunku, aczkolwiek jest niewątpliwie ruchem okre
sowym. Zdarzają się więc różne co do szybkości ruchy w
kierunku z zachodu na wschód, jak i przeciwnie. Bywają
też okresy braku wszelkiego ruchu, oznaczonego jako ruch
drugi, co jednak nigdy nie ma miejsca w odniesieniu do
ruchu pierwszego, wspólnie odbywanego z gwiazdami sta
łymi. Merkury i Wenus nie oddalają się nigdy daleko od
Słońca. W szczególności, nigdy nie można ich zobaczyć na
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niebie po przeciwnej stronie niż Słońce. Największe ich
oddalenie od Słońca wynosi około 23° dla Merkurego i oko
ło 470 dla Wenus.
d. Mars, Jowisz i Saturn odznaczają się podobnymi ru
chami jak Merkury i Wenus, z tą wszakże różnicą, że mogą
się oddalać od Słońca dowolnie daleko, w granicach 0o÷
÷360o (0o÷∣180o∣). Mogą więc zająć na niebie pozycję prze
ciwległą Słońcu, czyli znaleźć się w tak zwanej opozycji.
Podsumowując osobliwości w ruchach wymienionych pod
literą c oraz d, trzeba jeszcze nadmienić, że ruchy te od
bywają się nie tylko równolegle do orbity ziemskiej, czyli
do ekliptyki, lecz także w innych kierunkach. W związku
z tym, widoczna na sklepieniu niebieskim droga tych ciał
jest niezwykle skomplikowaną krzywą, zawierającą pętle
i węzły, nie mówiąc już o różnych szybkościach poruszania
się na tej drodze, aż do przestojów włącznie.
Pięć wieków minęło od chwili rzucenia pierwszej myśli
przez Platona, gdy Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii,
jeden z najznakomitszych umysłów antycznych, podjął się
uporządkowania zagadnień związanych z systemami budo
wy świata, przede wszystkim przez odrzucenie z nich zbęd
nego i nienaukowego balastu. Kierował się przy tym myślą
stworzenia takiego nowego, doskonalszego systemu, który
umożliwiałby obliczenie dokładnego położenia ciała niebies
kiego, zajmowanego przez to ciało w dowolnie obranym
momencie czasu.
W II wieku naszej ery Klaudiusz Ptolemeusz ogłosił swój
system, który nazwać by można systemem geocentrycznym
epicyklicznym. Była to przemyślana, matematycznie wy
tworna teoria widomego ruchu Słońca, Księżyca i planet,
oparta na zasadzie kombinacji dwu lub więcej ruchów ko
łowych. Przede wszystkim Klaudiusz Ptolemeusz ujął oso
bliwości w ruchach ciał niebieskich (wykazane powyżej pod
literą b, c, d) w dwa postulaty, zwane nieregularnościami
i podjął się ich wyjaśnienia.
I nieregularność dotyczyła zmian szybkości w ruchu Słoń
ca, Księżyca i planet.
II nieregularność dotyczyła zmian kierunku w ruchach
planet, a więc ruchów prostych, wstecznych i przestojów,
a co za tym idzie, powstawania obrazów dróg planet w po
staci pętli i węzłów.
Pierwszą nieregularność Ptolemeusz tłumaczył tym, że
Ziemia nie znajdowała się dokładnie w środku orbit koło
wych, lecz nieco z boku. Takie mimośrodowe położenie Zie
mi rzeczywiście mogło tłumaczyć różne prędkości Słońca,
Księżyca i planet, gdyż przy takim założeniu znajdowały
się one w czasie rzekomego obiegu dokoła Ziemi w różnych
od niej odległościach. Tym samym, równe odcinki przeby
tej drogi, oglądane z Ziemi, widoczne być musiały pod róż
nymi kątami, zależnie od położenia planety na orbicie.
Drugą nieregularność Ptolemeusz tłumaczył tym, że pla
nety poruszały się dokoła Ziemi po epicykloidach, a nie po
okręgach kół. Epicykloida jest to krzywa, którą zatacza
punkt poruszający się ruchem jednostajnym po obwodzie
koła zwanego epicyklem, przy czym środek epicykla ślizga
się po obwodzie innego koła zwanego deferensem (kołem
unoszącym). Rysunek 1 przedstawia koło unoszące o środ
ku Su, po którego obwodzie ślizga się środek epicykla Se,
przy czym po obwodzie epicykla porusza się punkt P. Dro
gę przebytą przez punkt P przedstawia rysunek 2. Jest to
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linia krzywa zamknięta, złożona z szeregu pętlic. Jest to
właśnie uprzednio wspomniana epicykloida. Patrząc na epicykloidę trzeba przyznać, że istotnie mogła służyć do wy
jaśnienia zawiłych ruchów planet.
Uszeregowanie ciał niebieskich, w zależności od ich od
ległości od centralnie ustawionej Ziemi, przyjął Ptolemeusz
zgodnie z tym, co zakładał system geocentryczny nieskażo
ny. Trzeba powiedzieć, że teoria Ptolemeusza dawała geo
metryczne obrazy położenia i ruchu ciał niebieskich dość
zgodne z obserwacją, co niewątpliwie przyczyniło się do
utrwalania autorytetu jej twórcy. Zresztą i dziś jeszcze
budzi podziw czytelnika, urzeka głęboką i wszechstronną
wiedzą autora, jego intuicją geometryczną i ogromem wło
żonej pracy.
Jednakże z biegiem czasu, im obserwacje astronomiczne
stawały się dokładniejsze, z tym większą siłą ujawniały
się niedostatki misternej teorii Ptolemeusza. Okazała się
potrzeba wprowadzenia dalszych epicykli, których środki
musiały się poruszać po obwodach epicykli poprzedzających.
Mało tego, trzeba było dodatkowo przyjąć ukośne ustawie
nie płaszczyzn różnych ępicyklów względem siebie i wzglę
dem koła unoszącego. Teoria geocentryczna epicykliczna
stawała się z biegiem czasu niezwykle zawiłą i skompliko
waną konstrukcją.
Mimo to teoria Ptolemeusza panowała wszechwładnie
przez 14 wieków i wywarła swoje piętno na sposobie my
ślenia wielu pokoleń. Dopiero Kopernik uwolnił się z jej
okowów. Wychodząc z założenia, że większość widomych
ruchów ciał niebieskich ma charakter pozorny, uwarunko
wany ruchem Ziemi, stworzył nowy system. Istotą systemu
Kopernika, zwanego systemem heliocentrycznym, jest po
stulat 2 ruchów, które glob ziemski wykonuje równocześnie.
Jednym z nich jest dobowy ruch obrotowy Ziemi dokoła
własnej osi, a drugim ruchem jest roczny ruch obiegowy
Ziemi wokół Słońca.
Ruch obrotowy Ziemi wywołuje zjawisko dobowego obro
tu sklepienia niebieskiego ze wschodu na zachód, a więc
także wschodu i zachodu Słońca, Księżyca, planet oraz
gwiazd. Ruch obiegowy z kolei wywołuje zjawisko pozor
nego ruchu Słońca, które w ciągu jednego roku nieustan
nie przesuwa się na tle gwiazd stałych, w kierunku z za
chodu na wschód, aby w końcu znaleźć się ponownie w
punkcie wyjścia.
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Rys. 5. Mikołaj Kopernik — drzeworyt T. Stinmera (lub jego szko
ły) w dziele: Icones Stve imagines virorum literis illustrium, recen
sente Nicolas Revsnero Argentorate, 1587 — egzemplarz Biblioteki
Narodowej w Wiedniu

Naukę swoją Kopernik zawarł w następujących siedmiu
twierdzeniach:
1. Istnieje tylko jeden punkt centralny wspólny dla wszy
stkich ciał niebieskich i ich orbit.
2. Środek Ziemi nie jest środkiem wszechświata.
3. Wszystkie planety obiegają Słońce, które znajduje się
w środku ich orbit. Tym samym Słońce znajduje się w
punkcie centralnym wszechświata.
4. Odległość Ziemi od Słońca jest znikomo mała w po
równaniu z odległością do gwiazd stałych. ’
5. Pozorny ruch dobowy sklepienia niebieskiego jest w
rzeczywistości odbiciem ruchu obrotowego Ziemi dokoła
własnej osi.
6. Ruch Słońca wśród gwiazd jest odbiciem ruchu obie
gowego Ziemi, która okrąża Słońce wspólnie z innymi pla
netami.
7. Nieregularne ruchy i przestoje planet są między inny
mi także odbiciem rzeczywistego ruchu obiegowego Ziemi.
Jeśli uwzględnić rzeczywisty ruch Ziemi, a ponadto ruchy
obiegowe planet wokół Słońca, to wspomniane nieregularności dadzą się bez reszty wyjaśnić.
Uzupełniając wymienione twierdzenia, Kopernik podał
następującą kolejność ciał niebieskich, biorąc za podstawę
ich odległości od Słońca: Merkury, Wenus, Ziemia wraz z
Księżycem, Mars, Jowisz, Saturn i wreszcie — w niepo
miernie większej odległości — sfera gwiazd stałych.
Jak z powyższego widać, teoria Kopernika w swych
głównych tezach nie straciła również dziś na aktualności.
Przede wszystkim jest ona w porównaniu z teorią Ptole
meusza urzekająco prosta. Jak za dotknięciem różdżki cza
rodziejskiej zmieniła zagadkowy chaos w ruchach ciał nie
bieskich w cudowną i prostą harmonię. W szczególności,
teoria Kopernika wyjaśnia poglądowo i dobitnie tak zwaną
drugą nieregularność, o której uprzednio była mowa. Po
służymy się w tym celu rysunkiem 3 i 4.
Na rysunku 3 przedstawiony jest przykładowo ruch obie
gowy dokoła Słońca wykonywany przez Ziemię oraz jakąś
planetę (na przykład Jowisza). Wybrano 4 momenty z tych
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obiegów, przedzielone jednakowymi interwałami czasu. Zie
mia znajdowała się w wybranych momentach czasu w po
łożeniach Z1, Z2, Z3, Z4, zaś planeta — odpowiednio w po
łożeniach P1, P2, P3 i P4- Ponieważ przyjęliśmy, że planeta
jest dalej położona od Słońca aniżeli Ziemia, przeto odcin
ki orbity planety, przebyte pomiędzy dwoma kolejno po
sobie następującymi momentami czasu, są mniejsze od od
powiadających im odcinków orbity ziemskiej. Na rysunku
dano temu wyraz. Jeśli obserwator ziemski, znajdując się
w położeniach Z1, Z2, Z3 lub Z4, spoglądał na planetę P, to
ujrzeć ją musiał na tle sklepienia niebieskiego w punktach
Pi, Pi> Pi ɪ Pt- Z kolejności tych położeń wynika, że ob
serwator musiał odnieść wrażenie 0 zmianach kierunku ru
chu planety, która najpierw poruszała się wstecz, a na
stępnie w przód. Jeśli ponadto uwzględniony, że zjawiska
te odbywają się w przestrzeni, podczas gdy rysunek 3
przedstawia ich przebieg wyłącznie w jednej płaszczyźnie,
to nietrudno uzmysłowić sobie, że obraz drogi planety P
przedstawiał się na tle sklepienia niebieskiego w postaci
pętli, jak na rysunku 4. Dzięki takiemu stanowi rzeczy re
gularny kołowy ruch obiegowy planety P wydawać się mo
że obserwatorowi, ruchem skomplikowanym, zawierającym
zmiany kierunku ruchu, a nawet przestoje. Tak oto, w opar
ciu 0 teorię Kopernika, przedstawia się eleganckie i wy
czerpujące wyjaśnienie tak zwanej drugiej nieregularności.
Poprzednik Kopernika, Ptolemeusz, stworzył dla wyjaśnienia
tego problemu niezwykle skomplikowaną konstrukcję geo
metryczną, każąc w swoim systemie epicyklicznym poru
szać się ciałom niebieskim wokół niematerialnych, fikcyj
nych punktów matematycznych, co budzić musiało sprzeciw
zdrowego rozsądku. System heliocentryczny nie zawiera ta
kich nienaturalnych założeń, wprost przeciwnie, uwzględ
niając epokę, w której Kopernik go stworzył, system ten
wybiegał swoimi naukowymi implikacjami daleko naprzód,
torując niejako drogę przyszłym odkryciom. W fakcie ru
chu obrotowego i ruchu obiegowego Ziemi tkwiły początki
poglądów 0 sile ciężkości oraz 0 jej wpływie na kształt i
figurę Ziemi. W tym sensie rozumując, można Koperniko
wi przypisać miano pierwszego nowoczesnego geodety, gdyż
również dzisiaj uważamy te zagadnienia za podstawowe
problemy geodezji.
Teoria heliocentryczna w ujęciu Kopernika, tak piękna
w swej prostocie, nie jest jednak wolna od nieścisłości.
Autor jej nie ustrzegł się błędu, przyjmując — analogicznie
do poglądów swoich poprzedników — ruch obiegowy pla
net po okręgach kół. Zjawisko tak zwanej pierwszej niere
gularności zmuszony był przeto wyjaśniać, podobnie jak to
czynił Ptolemeusz. Zakładał więc, że główne ciało niebies-
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Rys. 6. Mikołaj Kopernik — rycina Jeremiasza Falcka około 1615 r.
(egzemplarz późniejszego odbicia) zbiory b. Polskiego Muzeum Na
rodowego w Rapperswllu
_
Rys. 7. Mikołaj Kopernik — obraz olejny z XVII wieku. Obser
watorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Spalone w
sierpniu 1944 roku
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kie systemu (w tym przypadku Słońce) położone jest mimośrodowo w stosunku do planet krążących wokoło. Nie
ścisłość tę usunął później Kepler, ustanawiając słynne pra
wa ruchu planet po torach eliptycznych.
Dzieło Kopernika De revolutionibus czyta się nie bez
emocji. Autor przemawia do czytelnika z tych stronic w
sposób nieskazitelnie logiczny. Jednocześnie budzi podziw
swoją umiarkowaną i pełną szacunku krytyką, gdy musi
obalać poglądy swoich wielkich poprzedników. A przede
wszystkim zdumiewa olbrzymim materiałem dowodowym,
który wymagał niemal nadludzkiego nakładu pracy obser
wacyjnej i rachunkowej.
Dzieło Kopernika budzi jednocześnie głęboki podziw, gdyż
wielki astronom, choć nie dysponował odpowiednio precy
zyjnymi urządzeniami, potrafił jednak trafnie przewidzieć
zjawisko paralaksy rocznej gwiazd. Paralaksa ta polega na
pozornym, okresowym przemieszczaniu się gwiazd na tle
sklepienia niebieskiego i ma swoje źródło w ruchu obiego
wym Ziemi. Na skutek tego ruchu gwiazdy mogą być ob
serwowane z bardzo różnych położeń Ziemi na jej orbicie.
W krańcowym przypadku dwa stanowiska Ziemi może dzie
lić odległość około 300 milionów kilometrów. Było jednak
fizyczną wprost niemożliwością, aby w epoce Kopernika
wykazać doświadczalnie istnienie paralaksy rocznej gwiazd.
Nie pozwalały na to ówczesne narzędzia pomiarowe, któ
rych dokładność była niewystarczająca. Doświadczalny do
wód istnienia paralaksy byłby dla Kopernika koronnym ar
gumentem na rzecz głoszonej przez niego teorii heliocentrycznej. Niestety brak było tego dowodu, co stało się przez
wiele lat najcelniejszym zarzutem przeciwników teorii Ko
pernika, wśród których znajdowali się niejednokrotnie zna
komici astronomowie. Paralaksę roczną odkryto doświad
czalnie dopiero w 300 lat później, w XIX wieku — wów
czas, gdy dokładność obserwacji kątowych zeszła do rzędu
ułamka sekundy łuku. Za czasów Kopernika dokładność ta
była ponad stokrotnie niższa i wynosiła zaledwie ±2'.
Kopernik, jako astronom, miał jeszcze inne poważne osiągnięcia, jak na przykład w zakresie uporządkowania
chronologii oraz w poglądach na Kosmos. .Na podstawie
wielu obserwacji i żmudnych obliczeń połączył w poprawną
i jednolitą całość wiele systemów chronologicznych, a mia
nowicie: kalendarze babiloński i egipski, erę Nabonassara
oraz rachuby czasu związane z olimpiadami greckimi, z za
łożeniem Rzymu i nastaniem ery chrześcijańskiej. Dalej
przypomnieć trzeba, że przewidział występowanie faz u
Merkurego i Wenus i nie tylko uznał gwiazdy stałe za naj
bardziej odległe ciała niebieskie, lecz także trafnie zaprze
czył poglądom, jakoby ich blask był odbitym światłem sło
necznym na podobieństwo blasku planet. Kopernik zabrał
także głos w sprawie komet, które uważał za ciała niebies
kie krążące w odległościach dalszych niż Księżyc. Zwalczał
ponadto legendę o nich jako o wyziewach Ziemi, w których
fantazja ludzka upatrywała „rózgę, bicz lub miecz boży”,
zwiastujący klęski i nieszczęścia, wojny i pomór.
Również jako konstruktor narzędzi astronomicznych Ko
pernik ujawnił nieprzeciętną pomysłowość. Jego oryginal
nym osiągnięciem jest konstrukcja zegara — gnomonu re
fleksyjnego do wyznaczania czasu słonecznego prawdziwe
go. Z innych narzędzi, którymi się posługiwał i które sam
zbudował, wymienić można:
— horoscopus, czyli kwadrant służący do pomiaru wyso
kości horyzontalnej Słońca;

Rys. 10. Strona tytułowa VI Księ
gi (rozdziału) pierwsze eo wyda
nia De revolutionibus

— triquetrum, czyli przyrząd paralaktyczny służący do
pomiarów wysokości horyzontalnej gwiazd;
— astrolabium, czyli sfera armilarna służąca do wyzna
czania współrzędnych ekliptycznych obserwowanych ciał
niebieskich.
Wymienione trzy ostatnie narzędzia były jednak narzę
dziami raczej prymitywnymi. Zasady ich konstrukcji znane
były już astronomom starożytnym.
Aby charakterystyka sylwetki Kopernika była pełna, nie
sposób pominąć milczeniem jego wszechstronne zaintereso
wania i związaną z tym działalność. Uprawiał nie tylko
astronomię i medycynę, a więc nauki, którym poświęcił
młode lata, lecz zajmował się także zagadnieniami społecz
nymi, ekonomicznymi i — co nam szczególnie wypada za
akcentować — zagadnieniami geodezyjnymi i kartograficz
nymi. Jego dziełem jest pierwsza mapa Warmii, dokument
geodezyjny, który odegrał pierwszorzędną rolę w sporze ka
pituły warmińskiej z włodarzem Prus Książęcych. Z inspi
racji Kopernika i pod jego zapewne kierunkiem wykonana
została mapa Prus Książęcych i powstał traktat o karto
grafii. Autorem ich był Retyk, młody uczony z Uniwer
sytetu w Wittenberdze, który dłuższy czas przebywał u bo
ku Kopernika we Fromborku, nazywając go od tego czasu
swoim nauczycielem.
Kopernik jest twórcą nowoczesnej astronomii. Dzięki jego
pracom naukowym astronomia zaczęła się rozwijać w nie
bywałym tempie. Już w kilkadziesiąt lat po Koperniku od
kryte zostały prawa rzeczywistego ruchu planet przez Ke
plera. Dzięki tym prawom oblicza się po dziś dzień położe
nie planet z niezwykłą ścisłością.
W tym samym niemal czasie Galileusz — zastosowawszy
po raz pierwszy lunetę do obserwacji nieba — udowodnił
doświadczalnie twierdzenie Kopernika o ruchu obiegowym
planet wokół Słońca oraz dostarczył niezbitych dowodów
co do „ziemskiej przyrody” Księżyca i planet. Nieco póź
niej, Newton wyjaśnił przyczynę ruchu planet systemu heIiocentrycznego, odkrywając prawo powszechnego ciążenia.
Tym odkryciem związał astronomię z mechaniką i wykazał,
że ciała niebieskie podlegają tym samym prawom co ciała
ziemskie, że przedmioty spadają na Ziemię na mocy tych
samych praw przyrody, które rządzą ruchem odległych ciał
niebieskich. Kolejność tych osiągnięć myśli ludzkiej nie
mogła być inna. Musiała się rozpocząć od stworzenia teorii
heliocentrycznej, od Kopernika.
Spośród wielu wypowiedzi oddających hołd Kopernikowi
przytoczymy jedną, która padła z ust znanego myśliciela,
poety i męża stanu przed około 200 laty.
Oto w wolnym przekładzie słowa, które wypowiedział Jo
han Wolfgang von Goethe: Na przestrzeni całej historii
ludzkości nie znajdziemy odkrycia lub nauki, które wywar
ły większe wrażenie i większy wpływ na kształtowanie się
myśli ludzkiej niż to uczyniła teoria Kopernika. Ledwo
ludzkość zdołała się oswoić z myślą o tym, że żyje na glo
bie, na tworze nie ograniczonym, ale skończonym, gdy
przyszło jej ustąpić z centralnego miejsca we wszechświecie, pozbyć się największego wyobrażalnego zaszczytu.
Ta wypowiedź jest dobrym przykładem uznania, które
cywilizowane narody żywią wobec dzieła Kopernika, na
szego wielkiego rodaka.
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Postać i dzieło Mikołaja Kopernika budzi coraz większe
zainteresowanie na całym świecie i to zarówno wśród ba
daczy, jak i wśród laików. Jednych interesuje samo dzieło
Kopernika, drugich jego działalność gospodarcza i poli
tyczna.
Sugestywne określenie Mikołaja Kopernika jako tego,
który wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię nasuwa skojarzenie
z mitologicznymi mocarzami, których dzieła zaważyły na
losach współczesnych i potomnych, wpłynęły na układ
wzajemny elementów „pozaświatowych” oraz codziennych
spraw ludzkich.
Czy Kopernik był „mocarzem”? A jeśli tak — to jaki
świat ruszył z posad? Jak ten czyn wpłynął na ludzkie
losy? Jaka jest geneza genialnego odkrycia i jaka droga
naukowego dowodu? A wreszcie — jak ocenić jego czyn,
akt odwagi myślowej i fizycznej, na tle realnych warun
ków światopoglądowych i politycznych epoki, w której żył
i działał.
Pytań dotyczących postaci i dzieła Mikołaja Kopernika
jest wiele, a powstaje coraz więcej. Stawiają je i próbują
rozwiązać badacze z wielu i to bardzo różnych dziedzin
nauki: astronomowie, historycy różnych specjalności, a tak
że ekonomiści, geodeci i kartografowie, lekarze i inni. Tak
musi być, bo działalność Kopernika była równie wielo
stronna, jak różnorodne były dziedziny jego badań i osiąg
nięć.
Równocześnie: bogactwo wewnętrznego życia, zaangażo
wanie w sprawy światopoglądowe, czynna postawa społecz
na i polityczna Kopernika — fascynuje badaczy osobowo
ści ludzkiej, zarówno tych, którzy chcą dojść prawdy o
istocie geniuszu, jak i tych, którzy badają mechanizm
kształtowania się osobowości, działania i ścierania się sił
zewnętrznych z wewnętrznymi czynnikami psychicznymi i
fizycznymi.
Uderzającym dowodem zainteresowania ze strony nau
kowców, badaczy i specjalistów z różnych dziedzin nauki
jest obszerna bibliografia kopernikańska, bogata i różno
rodna, Wieloproblemowa i wielojęzyczna.
Ale nie tylko naukowców, bo i szerokie rzesze laików w
zakresie astronomii, historii czy ekonomii — fascynuje Ko
pernik, jako człowiek. Wynika to chyba z rosnącego głodu
myślowego i uczuciowego za wzorcem, z uświadomionych
lub nieuświadomionych poszukiwań pełni człowieczeństwa.
Żyjemy w okresie wielkich przemian społecznych, kultu
ralnych, technicznych i światopoglądowych. Mikołaj Ko
pernik nie tylko żył w podobnie buntowniczym okresie, ale
osobiście wpłynął na dalsze losy myśli ludzkiej, a przez to
i na losy samej ludzkości. Więc jak do tego doszło? Jakie
były koleje jego życia i jak działał? Jakie wynikają z tego
osobiste wnioski dla każdego z nas?
Mikołaj Kopernik urodził się dnia 19 lutego 1473 roku w
Toruniu, leżącym nad Wisłą, w północnej części Polski.
Ojciec jego, również Mikołaj, był kupcem w Krakowie, ów
czesnej stolicy Polski. Łączyły go stosunki handlowe z To
runiem i Gdańskiem. W wieku już dojrzałym, bo chyba
trzydziestu kilku lat, przeniósł się do Torunia i tu ożenił
się z Barbarą Watzenrode, córką miejscowego patrycjusza.
Sam także został ławnikiem miejskim.
Miejsce urodzenia oraz powiązania rodzinne matki miały
istotny wpływ na przyszłe losy Mikołaja.
Brat matki — Łukasz Watzenrode — był biskupem war
mińskim, człowiekiem wykształconym, poważanym w kra
ju i za granicą, o znacznych dochodach. On też roztoczył
opiekę nad siostrzeńcami, Andrzejem i Mikołajem, zajął się
ich wychowaniem, nauką oraz przetarciem drogi dla ich
przyszłej kariery, zwłaszcza że ojciec ich umarł, gdy Mi
kołaj miał 10 lat. Wuj stworzył Mikołajowi dobre warunki
dla studiowania i nadał im kierunek wiodący ku karierze
kościelnej, ale siostrzeniec tylko częściowo podporządkował
się temu ukierunkowaniu.
Dzieje i działalność Kopernika nie mogą być rozważane
w oderwaniu od epoki, w której żył, to jest — Odrodzenia.
Miał lat 19, gdy Kolumb odkrywał Amerykę, lat 26, gdy
odkryto drogę morską do Indii, a około 50 lat w czasie wy
prawy Magellana dookoła świata. Fakty te oczywiście nie
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mogły pozostać bez wpływu na badawczy umysł Koperni
ka. Współcześni byli mu wielcy artyści: Leonardo da Vinci,
Michał Anioł, Rafael, Albrecht Dürer, a także wielcy ucze
ni, jak — Erazm z Rotterdamu i Paracelsus, oraz reforma
torzy Kościoła — Luter i Kalwin.
W okresie życia Kopernika Polska stanowiła jedno z naj
potężniejszych państw w Europie i jeden z ważniejszych
ośrodków nauki i kultury. Winszuję — mówi Erazm z Rot
terdamu — narodowi polskiemu, który teraz tak kwitnie
w naukach... i obyczajach i we wszystkim tym, ... co naj
bardziej odległe jest od barbarzyństwa, że może rywalizo
wać z pierwszymi i Uajkulturalniejszymi narodami świata.
Głównym ośrodkiem nauki był Kraków z jego uniwersy
tetem, o którym współczesny kronikarz niemiecki, Hart
mann Schedel, powiada w swej kronice świata: (w Krako
wie) znajduje się uniwersytet bardzo głośny z wielu bardzo
sławnych i uczonych mężów, w którym uprawia się wszyst
kie umiejętności... Najbardziej jednak kwitnie tam astro
nomia, a pod tym względem, jak wiem to od wielu osób,
w całych Niemczech nie ma sławniejszego.
Mikołaj Kopernik także rozpoczyna studia w Krakowie.
Głównym jego mistrzem jest astronom Wojciech z Brudze
wa. Rozbudowane jeszcze w dzieciństwie zamiłowanie do
astronomii pogłębia się i ugruntowuje.
Na dalsze, wielostronne studia wyjeżdża Kopernik do
Włoch, a więc do ogniska humanizmu, które płomieniami
swymi ogarnia głodnego wiedzy studenta. Odrodzenie —
mówi Engels we wstępie do Dialektyki Przyrody — był to
największy postępowy przewrót, jaki ludzkość do owych
czasów kiedykolwiek przeżyła. Cała historia nowożytna za
czyna się od tego okresu.
Kopernik był nieodrodnym synem Odrodzenia; obdarzo
ny niezwykłymi zdolnościami, a wolny od trosk material
nych, odbywa, zgodnie z modą tej epoki, wielostronne stu
dia. Z osobistego zamiłowania studiuje przede wszystkim
astronomię oraz przedmioty niezbędne i przydatne dla po
głębiania wiedzy astronomicznej, jak matematyka i greka.
Na żądanie wuja studiuje prawo, przydatne do uzyskania
godności duchownych, i otrzymuje doktorat z tego zakresu.
Studiuje medycynę i ze zdobytej wiedzy medycznej korzy
sta potem, czy to jako lekarz przyboczny wuja biskupa w
licznych jego podróżach, czy też jako lekarz podlegających
jego władzy i opiece chłopów warmińskich. Studiuje za
gadnienia gospodarcze i monetarne, a uzyskane wiadomości
wykorzysta potem w działalności gospodarczej i politycz
nej. Studiuje nauki przyrodnicze i techniczne, miernictwo
i kartografię. Uzyskane wiadomości i umiejętności przyda
dzą się przy dokonywaniu pomiarów oraz do opracowania
mapy Warmii. Nieobca jest mu także sztuka rysownicza.
Można by twierdzić, że Mikołaj Kopernik przyswoił sobie
całą naukę dostępną w jego czasach i co ważne — robił z
niej wielostronny użytek.
Dla historii największe znaczenie ma oczywiście dzieło
Mikołaja Kopernika w dziedzinie astronomii. Pozornie mo
głoby się wydawać, że stworzenie nowego modelu ruchu
ciał niebieskich i samej Ziemi, modelu, który wprowadza
prostszy rachunek matematyczny i bardziej logiczne uza
sadnienie obserwowanych zmian na niebie, nie nosi cech
rewolucyjnych, lecz jest po prostu sprawą postępu nauko
wego. W rzeczywistości dzieło to wymagało nie tylko wy
bitnego umysłu, ale także ogromnej odwagi cywilnej.
Astronomia przed Kopernikiem miała przecież tradycje
i dorobek wielu tysięcy lat. Wielowiekowe obserwacje okre
sowych zjawisk na niebie czy to przez narody pasterskie,
czy też obserwacje dokonywane dla potrzeb kalendarza, dla
regulowania czynności rolniczych oraz aktów rytualnych
dawajy poważne podstawy wiedzy astronomicznej wśród
wczesnych cywilizacji wschodu. Ale wiedza ta była roz
proszona, a obserwacje wykonane według różnej rachuby
czasu i w odniesieniu do różnych początków rachuby.
Spadkobiercami tych cywilizacji byli Grecy, którzy, opie
rając się przede wszystkim na podstawach filozofii spekuIatywnej, przekształcili astronomię w naukę systematyczną
{Platon, Arystoteles i inni), a wzmocnili także astronomię
obserwacyjną (Pitagoras, Hipparch).
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Wielowiekowe obserwacje, które wykazały prawidłowość
i okresowość zjawisk niebieskich, w powiązaniu z rozwo
jem geometrii, przy skłonności do dociekań filozoficznych
— dały filozofom i astronomom greckim impuls i podstawy
do układania tak zwanych systemów świata, polegających
na konstrukcjach geometrycznych, które miały odwzoro
wywać zaobserwowane ruchy ciał niebieskich. Niektórzy
z filozofów greckich dopuszczali ewentualność ruchów' Zie
mi. Ale na rozwoju astronomii zaciążył autorytet Arysto
telesa, który zdecydowanie odrzucał twierdzenie niektórych
pitagorejczyków o ruchach Ziemi.
Nowy okres intensywnego rozwoju astronomii to epoka
między Hipparchem a Ptolemeuszem, a więc okres trwa
jący od drugiego wieku przed naszą erą do drugiego wieku
naszej ery. Ptolomeusz zawarł całą ówczesną wiedzę astro
nomiczną, łącznie oczywiście z własnym do niej wkładem,
w 13-tomowym dziele, znanym pod nazwą Almagest. Po
wiązał on w jeden system ówczesne teorie ruchu planet,
podał metody obliczania ich przyszłych położeń, opracował
tablice obliczeniowe i katalogi gwiazd. Dzieło jego, w któ
rym uzasadniał pogląd o centralnym położeniu Ziemi we
wszechświecie, stanowiło podstawę wiedzy i obliczeń astro
nomicznych przez wiele wieków, a jego teoria geocentryczna stała się kanonem astronomii średniowiecznej.
Przeciwstawienie się poglądom dwu takich potęg nauko
wych, jak Arystoteles i Ptolemeusz, wymagało wielkiej od
wagi psychicznej, zaś przeprowadzenie dowodu słuszności
przeciwstawnej hipotezy — Ivielkiego nakładu pracy i za
stosowania nowoczesnych metod naukowych.
Ale aktem wielkiej odwagi osobistej i dowodem ogrom
nego umiłowania prawdy było głoszenie nowej teorii o
strukturze wszechświata, to jest teorii układu Iieliocentrycznego, jako sprzecznego ze stanowiskiem Arystotelesa i Pto
lemeusza, a co najważniejsze — sprzecznego ze stanowis
kiem kościoła. Groziło to oskarżeniem o głoszenie herezji,
ze wszystkimi konsekwencjami wyroku kościelnego.
Układ geocentryczny, czyli model wszechświata, w któ
rym Ziemia stanowiła środek całego układu planetarnego,
a także sfery gwiazd stałych, dookoła którego wszystko
krążyło jak gdyby na jej cześć i chwałę, był w pełni zgod
ny z feudalnym układem społecznym i centralną pozycją
kościoła w ówczesnym świecie. Kościół katolicki był dla
swych wyznawców wykładnią zarówno wiary, jak i wiedzy.
Uzurpował sobie prawo władzy nad całym światem i wszy
stkimi ludźmi, łącznie z kontrolą zgodności ich wiary z
dogmatem kościelnym, a także „prawidłowości” ich poglą
dów i myśli. Sądy kościelne dysponowały groźnymi kara
mi, poczynając od klątwy, aż do tortur i palenia „herety
ków” żywcem na stosie.
A więc obok samodzielności myśli i odwagi trzeba było
wielkiej wiary w siłę rozumu i moc przekonywającą ob
serwacji i obliczenia, a także wiary w poznawalność świa
ta, aby przeciwstawić się całemu współczesnemu świato
poglądowi teologiczno-metafizycznemu. Obalenie systemu
Ptolemejskiego podważało zarówno niewzruszalność dogma
tu kościelnego, jak i niezmienność feudalnego porządku
społecznego.
Kopernik zdawał sobie sprawę z rewolucyjności swego
odkrycia. Wiedział również, że — jako niezrozumiałe dla
współczesnych i nie mających należytego przygotowania
matematycznego — będzie ono przedmiotem szyderstw i
szykan. Dlatego, jak pisze, długo się wahał azali tę księgę
należałoby wydać na światło dzienne, czyli też może by
starczyło, gdyby poszedł za przykładem pitagorejczyków i
niektórych innych, co tajników filozofii nie byli zwykli
przekazywać na piśmie, lecz tylko ustnie krewnym swoim
i przyjaciołom.
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Toruń — dom gotydd, w którym urodzi! się Mikołaj Kopernik

Groźniejsze od szyderstw głupców było potępienie przez
kościół. A jednak Kopernik wydał swoje dzieło, zdając so
bie dokładnie sprawę z tego, że naraża się na potępienie
i stwierdził dumnie, iż... jeżeli się przypadkiem znajdą lek
komyślni, którzy nie obeznani z żadną częścią matematyki,
zechcą wszelako w każdej sąd swój dawać, powołując się
na pewne miejsca Pisma Świętego — żle do tego celu na
ciągniom i ośmielą się dzieło moje ganić i potępiać —
oświadczam, iż o takich wcale nie dbam, tak dalece, że na
wet ich sądem jako płochym gardzę.
Herezja kopernikańska była w istocie znacznie groźniej
sza dla kościoła i znacznie płodniejsza w następstwa niż
herezje reformatorów — Lutra i Kalwina. Gdy tamci kry
tykowali niektóre instytucje kościelne i zmieniali niektóre
elementy wiary, Kopernik wyzwolił naukę spod władzy
kościoła.
Czynem rewolucyjnym — mówi Engels w Dialektyce
Przyrody — przez który przyrodoznawstwo ogłosiło swą
niezależność,... było wydanie nieśmiertelnego dzieła, w któ
rym Kopernik... rzucił rękawicę kościelnemu autorytetowi
w sprawach przyrodniczych. Od tej chwili datuje się wy
zwolenie nauk przyrodniczych od teologii... odtąd też roz
wój nauk ruszył milowymi krokami.
Nic też dziwnego, że w potępieniu dzieła Kopernika zgod
ny był kościół katolicki i reformatorzy, którzy pierwsi wy-
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śmieli dzieło polskiego astronoma. Ten głupiec — mówi Lu
ter — chce wywrócić całą sztukę astronomii. Ale jak wska
zuje Pismo Święte — Jozue kazał Słońcu zatrzymać się,
a nie Ziemi. Równie niewybredny i napastliwy jest osąd
Filipa Melanchtona: Niektórzy sądzą, że to znakomite
wypracować rzecz tak absurdalną, jak. ów sarmacji astro
nom, który porusza Ziemię i zatrzymuje Słońce. Zaiste —
mądrzy władcy Powinniby powściągnąć utalentowaną lek
komyślność.
Od czasu Kopernika granice wszechświata bardzo się roz
szerzyły. Przyczyniły się do tego nowe instrumenty obser
wacyjne o wielokrotnie większej jasności obrazu i dokład
ności w stosunku do tych, którymi posługiwał się Koper
nik (luneta zamiast przeziernika, chronometr zamiast klep
sydry itd.) oraz rozwój fizyki, matematyki i innych nauk,
które rozszerzyły także zakres astronomii. W świetle dzi
siejszej wiedzy kopernikański model świata mógłby się wy
dawać rozczulająco naiwny. Prawdopodobnie w przyszłości
będą podobnie patrzyli na to, co dziś uważamy za szczyt
osiągnięć nauki.
Na czym więc polega rewolucyjność dzieła Kopernika?
Po pierwsze — przede wszystkim na tym, że ruszył Zie
mię, że przeniósł układ odniesienia wzajemnych ruchów na
Słońce, a to dało początek dalszym, coraz śmielszym kon
cepcjom.
Po drugie — zawierzył wynikom obserwacji i rachunkowi
matematycznemu tam, gdzie wynikły sprzeczności z twier
dzeniami autorytetów owych czasów.
Po trzecie — zastosował (chyba pierwszy) w pełni nowo
czesną metodę naukową w badaniach. Można by ją sche
matycznie przedstawić następująco:
— mając wątpliwość co do słuszności i prawidłowości
Ptolemejskiego systemu świata — przeprowadza wnikliwe
studia i zestawia ich wyniki;
— gromadzi wszelkie dostępne materiały obserwacyjne,
zestawia je chronologicznie, ocenia wiarygodność i wartość,
próbuje sprowadzić do jednolitej rachuby czasu, przepro
wadza sam obserwacje uzupełniające;
— opracowuje hipotezę lepszego systemu świata, opraco
wuje tabele astronomiczne, ulepsza rachunek matematycz
ny;
— układa plan obserwacji dla sprawdzenia słuszności
swojej hipotezy, oblicza efemerydy, przeprowadza obserwa
cje, uzyskuje przy prostszym systemie lepsze zgodności wy
ników, a więc potwierdzenie swojej hipotezy;
— cały swój dorobek naukowy ujmuje w 6 tomach De
revolutionibus, w których lakonicznie, opierając się na ob
serwacjach i rachunku matematycznym, posługując się tak
że rysunkami, przedstawia swój system świata i daje pełny
wykład astronomii.
Kopernik zdawał sobie sprawę z niedoskonałości swoich
instrumentów, które nie dawały możliwości zaobserwowa
nia takich zjawisk, jak paralaksa gwiazdy (w wyniku ru
chu Ziemi dookoła Słońca) przewidziana przez niego, a za
obserwowana dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Dzie
ło Kopernika dało impuls do badań w wielu kierunkach
nauki, a także do konstruowania nowych narzędzi oraz in
strumentów obserwacyjnych.
Według tradycji, Kopernik był już na łożu śmierci, gdy
mu wręczono wydrukowane dzieło. A jakie były losy De
revolutionibus?
Kościół katolicki w pierwszym momencie tolerował dzie
ło Kopernika, a to także z tego względu, aby wciągnię
ciem na indeks nie dać mu rozgłosu. Gdy jednak nowy po
gląd na budowę wszechświata zaczął się rozpowszechniać,
hierarchia kościelna zdała sobie sprawę z niebezpieczeń
stwa dalszego rozszerzania się prawdy kopernikańskiej dla
autorytetu kościoła. Dzieło O obrotach zostało wciągnięte
na indeks w roku 1616, a głoszący naukę Kopernika — uznani za heretyków i ścigani przez inkwizycję świętą. Gior
dano Bruno został spalony na stosie za głoszenie herezji
kopernikańskiej. Sędziwy Galileusz jedynie odwołaniem
głoszonej nauki uratował się od podobnej śmierci. Dzieło
O obrotach pozostawało na indeksie aż do roku 1835.
Życie Mikołaja Kopernika było bardzo pracowite i uroz
maicone licznymi obowiązkami: kościelnymi, gospodarskimi,
społecznymi, politycznymi, a nawet wojskowymi. Chociaż
bowiem sam prawdopodobnie oręża do ręki nie brał, ale
kierował działalnością wojskową, troszcząc się między in
nymi o ufortyfikowanie, uzbrojenie oraz o polską załogę
dla zamku olsztyńskiego w okresie wojny z Zakonem Krzy
żackim.
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Makieta zabudowań Uniwersytetu lɪn. Mikołaja Kopernika

w Toruniu

Po zakończeniu niszczących wojen krzyżackich Kopernik
zajął się pilnie zagospodarowaniem dóbr dominium war
mińskiego i kapituły warmińskiej, które zostały całkowicie
zniszczone.
W okresie tym, szukając praktycznych dróg do zwalcza
nia szkodliwych skutków fałszowania monet przez Zakon
Krzyżowy, Kopernik bada i odkrywa prawa naukowe, do
tyczące istoty pieniądza i obiegu pieniądza. Kopernik ujaw
nia i stwierdza obiektywny charakter praw obiegu pienią
dza, jako praw, które działają niezależnie od woli i posta
nowień królewskich. Odkrycie swoje ujął Kopernik jako
ekonomista-teoretyk w dwóch traktatach o obiegu monety,
zatytułowanych: Modus cudendi monetam z roku 1519 i De
monete cudende ratio z roku 1526.
W rozprawach tych analizuje Kopernik także skutki fał
szowania monety dla poszczególnych warstw społeczeństwa
i wykazuje, że powodują one zubożenie chłopów.
Wykazuje także, że bicie przez panującego lichej monety
w celu osiągnięcia zysku przynieść może tylko straty dla
skarbu królewskiego.
Zainteresowania ekonomiczne Kopernika i szukanie przez
niego ładu w stosunkach społecznych nie były bynajmniej
przelotne, a jego odkrycia były na owe czasy niezwykle
postępowe. Późniejsze wieki zaciemniły działalność ekono
miczną Kopernika i zagubiły w niepamięci odkryte przezeń
prawo obiegu monety, nazwane później prawem Greshama
od nazwiska ekonomisty angielskiego, który sformułował
je w liście do królowej Elżbiety znacznie później.
Trudno wprost uwierzyć, że Kopernik, prowadząc tak nie
spokojne życie i zmieniając z konieczności wielokrotnie
miejsce pobytu, potrafił prowadzić regularne obserwacje
astronomiczne — w Krakowie, Padwie, Fromborku i Ol
sztynie. Sam urządzał obserwatoria i konstruował narzędzia
do obserwacji: kwadrant, instrument paralaktyczny, sferę
armilarną i hydroscopium. Obserwacje astronomiczne nie
mogą przecież być wykonywane w dowolnym momencie,
jak na przykład badania chemiczne, lecz muszą być dosto

sowane do zachodzących w Kosmosie zjawisk. Układane
przez Kopernika plany obserwacji musiały być bardzo ela
styczne, dostosowane do warunków życiowych, a to w
astronomii bardzo trudne.
Geniusz Kopernika wydobył z gmatwaniny ówczesnej
wiedzy i wierzeń istotę rzeczy, zagadnienia stanowiące pod
stawę rozwoju współczesnej nauki i współczesnych metod
badawczych. Dał istotny impuls do dalszych badań. W mia
rę ich rozwoju rośnie zrozumienie roli Kopernika w nauce.
Rośnie także zainteresowanie osobą Kopernika, jako przy
kładem wybitnej osobowości — w skali ogólnoludzkiej.
Rok 1973, pięćsetny od dnia urodzenia, obchodzony jest
na całym świecie jako rok kopernikowski. Centralne uro
czystości odbędą się oczywiście w Polsce, a przede wszyst
kim w miejscach, gdzie działał, a więc w Toruniu, From
borku, Olsztynie i Krakowie. W Toruniu rozbudowuje się
Uniwersytet jego imienia, łącznie z obserwatorium astro
nomicznym. We Fromborku, gdzie znajduje się Muzeum
Kopernika, konserwatorom zabytków i gospodarzom mia
sta pomagają w pracach porządkowych harcerze z całej
Polski, poświęcający Kopernikowi od kilku lat swoje wa
kacje. Olsztyn, szybko obecnie rosnące miasto wojewódz
kie, przygotowuje zamek i całe miasto na przyjęcie gości
ze wszystkich stron świata. Uniwersytet Jagielloński w Kra
kowie, który liczył nieco ponad sto lat, gdy Kopernik wstę
pował w jego progi, a obecnie ma już ponad 600 lat, także
szykuje się do uczczenia pamięci jednego ze swych naj
znakomitszych wychowanków.
Uroczystości poświęcone dziełu Kopernika odbywały się
wielokrotnie i w różnych częściach świata, ale oczywiście
nie w takim zakresie, jak obecnie. Wpłynęła na to nie tyl
ko równa liczba 500 lat od urodzenia wielkiego astronoma,
ale także dwa inne istotne czynniki: działalność Organiza
cji Narodów Zjednoczonych, zbliżająca narody całego świa
ta, oraz wzrost znaczenia nauki. A co za tym idzie —
wzrost zainteresowania i zrozumienia dla wielkości czło
wieka, który dał początkowy impuls dla usamodzielnienia
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się nauk przyrodniczych i stale rosnącego tempa ich roz
woju.
Spośród wielu dotychczasowych uroczystości kopernikańskich chciałbym wymienić jedną, mało znaną, a chyba bar
dzo charakterystyczną i wymowną.
W czerwcu 1943 roku, w czterechsetną rocznicę śmierci
Mikołaja Kopernika, w obozie polskich jeńców wojennych,
Oflag II-C, Woldenberg, miała miejsce niecodzienna uro
czystość — Koło Geodetów, łącznie z innymi grupami nau
kowymi zorganizowało uroczystości kopernikańskie. For
malnie trwały one tydzień, ale w rzeczywistości znacznie
dłużej, bo wywołały wtórną falę zainteresowań astronomią
i wielkim astronomem.
Uroczystości rozpoczęła akademia, na której został wy
głoszony referat pt.: Geniusz Kopernika, w którym autor
starał się przedstawić genezę i wielkość dzieła toruńskiego

astronoma oraz urzekające cechy jego osobowości, stano
wiące dla nas, jego spadkobierców, wzór i drogowskaz.
Trzy następne referaty nosiły tytuły: Zycie i działalność
Mikołaja Kopernika, Kopernik jako ekonomista oraz Koper
nik jako astronom. Polska poczta obozowa wydała znaczek
okolicznościowy. Ludzie zamknięci za drutami kolczastymi
żyli przez tydzień pod urokiem wielkiego astronoma.
Przez trzydzieści lat, które upłynęły od tego czasu, zna
jomość historii oraz działalność Kopernika, jego dzieła i
osobowości bardzo się pogłębiła zarówno w Polsce Ludo
wej, jak i poza jej granicami. Nie jest to przypadek. Żyjemy obecnie w równie rewolucyjnym, jak Odrodzenie okresie historii. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebni są dziś
równie odważni jak Kopernik badacze, równie dobrzy i
troskliwi jak on gospodarze dobra publicznego oraz ludzie
równie zaangażowani w walce o postęp.

ZDZISŁAW BARTOSZEWSKI
Warszawa

Propozycje dotyczące nowelizacji przepisów w zakresie ewidencji,
ustalania granic i klasyfikacji gruntów
(Artykuł dyskusyjny)
W obecnej dobie porządkowania administracji państwo
wej oraz przepisów regulujących stosunki prawne pomię
dzy obywatelami, jak również między administracją pań
stwową i obywatelami zaistniała konieczność krytycznego
spojrzenia na przestarzałe już, lecz obowiązujące dotych
czas przepisy prawa w zakresie ewidencji, ustalania granic
i klasyfikacji gruntów. Konieczność ta znalazła potwier
dzenie we wnioskach zgłoszonych na VI Zjeździe PZPR.
Ministerstwo Rolnictwa wraz z Ministerstwem Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Ministerstwem Spra
wiedliwości zobowiązano do opracowania projektu ustawy
o ewidencji i ustaleniu granic gruntów. Mówiąc jednak o
ewidencji gruntów nie sposób nie wspomnieć o księgach
wieczystych — o instytucji, którą powołano o wiele wcześ
niej niż ewidencję, a to w celu notowania danych dotyczą
cych gruntów, która posiada już swoje tradycje, jednakże
nie sprostała potrzebom gospodarczym obecnej doby.
Księgi wieczyste a ewidencja gruntów

Księgi wieczyste są to urzędowe, publiczne rejestry do
tyczące nieruchomości, służące do ujawnienia stanu praw
nego nieruchomości, a w szczególności do ustalenia praw
rzeczowych na nieruchomościach. Dla każdej nieruchomoś
ci prowad⅛i się oddzielną księgę wieczystą składającą się
z czterech działów. Dział pierwszy obejmuje oznaczenie nie
ruchomości, miejsce położenia oraz sposób korzystania z
niej, a ponadto wpisy praw związanych z własnością tej
nieruchomości. Dział drugi zawiera wpisy dotyczące prawa
własności, a więc wpisany jest właściciel danej nierucho
mości i wyszczególniona podstawa nabycia przez niego pra
wa własności. Dział trzeci zawiera wpisy dotyczące praw
rzeczowych ograniczonych, obciążających daną nierucho
mość z wyjątkiem hipoteki, oraz wpisy ograniczeń w roz
porządzaniu nieruchomością (prawo pierwokupu). Dział
czwarty zawiera wpisy dotyczące hipoteki, czyli zabezpie
czenia wierzytelności, co daje możliwość ich zaspokojenia
na przykład w drodze licytacji nieruchomości.
Pomimo proklamowania powszechności ksiąg wieczystych
w odniesieniu do wszystkich nieruchomości (z wyjątkiem
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nieruchomości państwowych), zasada ta nie została wpro
wadzona w życie i obecnie dla wielu nieruchomości, zwła
szcza gospodarstw rolnych w województwach centralnych
i wschodnich, nie są urządzone księgi wieczyste Iub obej
mują tylko część gruntów wchodzących w skład gospo
darstw. Ma to miejsce wówczas, gdy część gruntów w go
spodarstwie pochodzi z reformy rolnej i tylko na tę część
założono księgę wieczystą. Na pozostałym terenie kraju
(głównie w województwach: rzeszowskim, krakowskim, ka
towickim, poznańskim i bydgoskim), istniejące księgi wie
czyste są w poważnym stopniu zdezaktualizowane i nie od
zwierciedlają faktycznego stanu prawnego nieruchomości,
z wyjątkiem ksiąg założonych z urzędu po roku 1945 dla
gospodarstw powstałych w wyniku reformy rolnej i osad
nictwa.
W obecnych warunkach społeczno-gospodarczych funkcja
ksiąg wieczystych polega głównie na formalnym ustaleniu
stanu prawnego przeważnie własności indywidualnej i użyt
kowania wieczystego oraz na zabezpieczeniu hipotecznym
kredytów udzielanych przez banki państwowe. W mniej
szym natomiast stopniu służą one do zagwarantowania pew
ności obrotu nieruchomościami.
Już w czasie organizowania administracji i życia gospo
darczego w nowych granicach Polski, tuż po zakończeniu
działań wojennych, zaistniała konieczność zgromadzenia i
uporządkowania w krótkim czasie podstawowych informa
cji dotyczących powierzchni i sposobu użytkowania wszyst
kich gruntów, ich jakości oraz osób fizycznych i prawnych
władających gruntami. Jednakże dane z niekompletnych
i nieaktualnych ksiąg wieczystych nie mogły sprostać wy
mienionym potrzebom, a ponadto księgi te nie zawierały
danych dotyczących rodzajów użytków oraz jakości (klas)
gruntów. Gdy zawodziły kolejne próby, prowadzone w la
tach 1947—1955, w zakresie wykorzystania zachowanych
map i dokumentów do sporządzenia bilansu gruntów w
układzie przydatnym dla gospodarki narodowej, zdecydo
wano się na założenie jednolitej i powszechnej ewidencji
gruntów wraz z klasyfikacją gleboznawczą.
Dekret z dnia 2.II.1955 r. o ewidencji gruntów i budyn
ków, a także odpowiednie rozporządzenia wykonawcze i

instrukcje techniczne jednoznacznie określiły cele, którym
nowa ewidencja gruntów miała służyć, oraz zasady i spo
soby jej zakładania. Wspomniane przepisy przesądziły mia
nowicie o wyłączności danych ewidencyjnych do celów pla
nowania gospodarczego, statystyki państwowej, wymiaru
świadczeń i podatków, dokonywania wpisów w księgach
wieczystych oraz zaspokajania wielu innych potrzeb gospo
darczych.
Podstawową zasadą, którą kierowano się przy wykony
waniu pomiarów oraz innych czynności technicznych i for
malnych, było uchwycenie i odpowiednie zarejestrowanie
faktycznego stanu władania gruntami bądź ustalenie osób
użytkujących grunty w momencie zakładania ewidencji. W
przypadku okazania przez władającego dokumentów stwier
dzających prawa własności gruntów wpisywano go jako
właściciela, co jednak nie przesądzało o tytule własności.
Przyjęcie tej zasady podyktowane było koniecznością mo
żliwie szybkiego zakończenia niełatwych i kosztowanych
pomiarów geodezyjnych i klasyfikacji gruntów, przeprowa
dzenia pracochłonnych obliczeń oraz sporządzenia odpo
wiednich dokumentów i rejestrów. Ogrom podjętych prac
uniemożliwiał obciążenie nielicznej kadry fachowej żmud
nymi i długotrwałymi (stan prawny bardzo zagmatwany i
nieuregulowany często od wielu lat) dochodzeniami, mający
mi na celu ustalenie prawnego przebiegu granic, a także
osoby właściciela. Uregulowanie praw własności pozosta
wiono więc osobom zainteresowanym, które chciały lub
zmuszone były do takiego działania, z uwagi na zawarcie
formalnego aktu zbycia nieruchomości, darowizny czy też
wyjścia ze współwłasności majątkowej.
W efekcie przeprowadzonych prac sporządzono dla całego
kraju jednolite rejestry gruntów i mapy ewidencyjne, w
których to dokumentach zawarte są następujące dane: imię
i nazwisko właściciela lub władającego gruntem, miejsce
zamieszkania, położenie, granice i powierzchnie gruntów;
granice i powierzchnie poszczególnych użytków oraz ich
klasy gleboznawcze.
Należy podkreślić, że w odróżnieniu od sytuacji istnieją
cej przy prowadzeniu ksiąg wieczystych, odpowiednie prze
pisy dekretu o ewidencji gruntów i przepisy pochodne zo
bowiązują organa prowadzące ewidencję do przestrzegania
zasady zachowania bieżącej aktualności danych ewidencyj
nych. Niezgodność danych zawartych w ewidencji ze sta
nem istniejącym w terenie spowodowana jest głównie nie
formalnym obrotem nieruchomościami, którego z uwagi na
istniejące przepisy nie odnotowano w dokumentacji ewi
dencyjnej. Jest rzeczą oczywistą, że nieformalne: zbycie
gruntów, podział gruntów spadkowych, darowizny i tym
podobne przenoszenie władania nie były również wpisywa
ne w księgach wieczystych, nawet wówczas, gdy założono
je dla przedmiotowych nieruchomości.
Ustawa z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu
własności gospodarstw rolnych usankcjonowała z mocy pra
wa większość nieformalnie dokonanych podziałów nieru
chomości. Wydawane przez organa administracji pań
stwowej (osobom spełniającym warunki przewidziane w ustawie) akty własności są podstawą do wprowadzenia zmian
w ewidencji gruntów. Dane uwidocznione w ten sposób w
dokumentacji ewidencyjnej stanowić mogą podstawę do
sprostowania wpisów w istniejących księgach bądź do za
łożenia nowych ksiąg wieczystych.
Ze względu na brak ksiąg wieczystych oraz zdezaktuali
zowanie wpisów w księgach założonych dla znacznej liczby
gospodarstw rolnych, duże koszty związane z ich zakłada
niem oraz niewielkie zainteresowanie rolników tymi księ
gami, należy sądzić, że w ogromnej większości rolnicy po
przestaną na wpisach prawa własności ujawnionych z urzę
du wyłącznie w ewidencji gruntów. Bowiem taki wpis pra
wa własności uważany jest przez większość rolników za
wystarczające potwierdzenie formalne stanu prawnego
gruntów, tym bardziej że wpis tego prawa nie pociąga za
sobą kosztów.
Z porównania omówionych uprzednio funkcji ksiąg wie
czystych i ewidencji gruntów wynika, że aczkolwiek w ewi
dencji w pozycji „właściciel” wpisano nazwiska osób legi
tymujących się odpowiednimi dokumentami własności, to
nie zawierała ona rejestrowanych w księgach wieczystych
wpisów dotyczących praw związanych z nieruchomością,
wpisów stwierdzających ograniczenie praw rzeczowych oraz
dotyczących hipotek.
Prawa związane z nieruchomościami, a szczególnie ogra
niczenia praw rzeczowych nie mają charakteru powszech

nego i częściowo wywodzą się ze stanów zaistniałych przed
wieloma laty, obecnie często nieaktualnych i stopniowo lik
widowanych. W miarę realizowania przepisów ustawy o
uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, ewidencja
gruntów może przejmować te funkcje ksiąg wieczystych
i — po zmianie niektórych przepisów — rejestrować wspo
mniane dane w dokumentacji ewidencyjnej.
Natomiast przejęcie przez ewidencję gruntów zabezpie
czeń hipotecznych nie wydaje się celowe, bowiem po znaCjonalizowaniu banków nie ma u nas praktycznie instytu
cji prywatnych pożyczek, wymagających tego rodzaju za
bezpieczenia. Kredyty inwestycyjne udzielane są przez pań
stwo, a do ich zabezpieczenia wystarczy nałożenie na dłuż
nika obowiązku każdorazowego uzyskiwania zgody instytu
cji kredytującej na zbycie nieruchomości obciążonej po
życzką. Zgoda taka byłaby wyrażana w przypadku uregu
lowania pożyczki przez dłużnika bądź przejęcie jej do spła
ty przez nabywającego daną nieruchomość.
Obecnie istnieją u nas dwie instytucje zajmujące się ewi
dencjonowaniem danych dotyczących gruntów'. Pierwsza z
nich, nie będąca instytucją powszechną — księgi wieczyste
— rejestruje pobieżnie dane dotyczące przedmiotu wkłada
nia; druga, powszechna — ewidencja gruntów, rejestruje
szczegółowe dane o gruntach. Pierwsza zawiera (nie zawsze
aktualne) dane o właścicielu, druga — dane o aktualnym
właścicielu lub posiadaczu samoistnym. Pierw7sza — wpisy
o prawach rzeczowych ograniczonych, druga — tych wpi
sów nie posiada, lecz może być nimi uzupełniona. Pierwsza
instytucja zawiera wpisy dotyczące hipotek, druga ich nie
posiada i posiadać nie chce, gdy uważa, że uzyskiwane od
państwa pożyczki można zabezpieczać w inny sposób.
Nasuwają się pytania. Czy konieczna jest dwutorowość
notowania danych o gruntach? Czy nie należałoby w Pol
sce (wzorem innych krajów) utworzyć w miejsce dotych
czasowych dwu — jedną instytucję, zajmującą się ewiden
cjonowaniem danych o gruntach, lub przejąć przez jedną
z nich całość zadań? Czy istnieją racjonalne przesłanki do
obciążania społeczeństwa kosztami związanymi z istnieniem
dwu równoległych instytucji notujących dane o gruntach?
Odpowiedź na te pytania dla większości geodetów jest
prosta — dwutorowość tę należy zlikwidować, a uzyskane
w ten sposób rezerwy finansowe i kadrowe wykorzystać na
doskonalenie działalności nowej, zintegrowanej instytucji.
W miarę uregulowania własności gospodarstw rolnych
oraz odnowienia ewidencji gruntów, istniejące, w dużej
części zdezaktualizowane, księgi wieczyste powinny być za
mykane bez konieczności zakładania nowych. Natomiast unowocześniona instytucja ewidencji gruntów powinna mieć
poszerzony zakres rejestracji danych o informacje dotyczą
ce: praw związanych z własnością, ciężarów i obciążeń da
nej nieruchomości (z wyjątkiem hipotek) oraz ograniczeń
w7 rozporządzaniu nieruchomością. Ponadto wypisom praw
własności należałoby nadać rangę rękojmi wiary publicz
nej. Natomiast nie wydaje się celowe, aby informacje o za
bezpieczeniu hipotecznym prowadzone były przez instytu
cję ewidencji gruntów. Za takim rozwiązaniem przemawia
ją względy prawidłowej organizacji pracy, uproszczenia
czynności i zmniejszenia liczby gromadzonych dokumentów
oraz stworzenia warunków do włączenia całości danych o
gruntach do krajowego systemu informatycznego. Za reali
zacją takiego rozwiązania przemawiają ponadto względy
ekonomiczne, bowiem integracja sił i środków, rozproszo
nych obecnie w dwu różnych instytucjach (notariatach i
organach prezydiów powiatowych rad narodowych), dałaby
możność bardziej operatywnego i mniej kosztownego pro
wadzenia całości omawianych zagadnień.
Integracja instytucji, o której mowa wyżej, wymagałaby
dokonania wielu zasadniczych zmian natury prawnej i or
ganizacyjnej, wzmocnienia i odpowiedniego doboru kadry
fachowej oraz zapewnienia lokali, jak również uwzględnie
nia wielu zagadnień natury finansowo-gospodarczej. W Mi
nisterstwie Rolnictwa opracowano już projekt ustawy o
ewidencji gruntów, który zastąpi dotychczasowy dekret z
dnia 2.11.1955 r. o ewidencji gruntów i budynków. Osta
teczny jednak kierunek zmian oraz realizacja projektu bę
dą uzależnione od wyników dyskusji, podjętych decyzji oraz od stanowiska zainteresowanych resortów (gospodarki
terenami, sprawiedliwości i finansów).
Przy organizowaniu instytucji ewidencjonującej grunty
należałoby zastanowić się również nad tym, czy nie nazwać
jej katastrem gruntów. Obydwa wyrazy: ewidencja i ka
taster są pochodzenia łacińskiego i oznaczają mniej -więcej
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to samo, jednak termin kataster jest używany do tego ro
dzaju urzędowych spisów niemal na całym świecie, w tym
również w krajach socjalistycznych.
Powszechny kataster, spełniający dotychczasową funkcję
ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, można by poszerzyć
o zagadnienia katastru budynków oraz katastru uzbrojenia
terenu. Mimo istnienia od ponad 17 lat obowiązku ewiden
cjonowania budynków, na podstawie dekretu z dnia 2.II.
1955 r. o ewidencji gruntów i budynków, jest on respekto
wany wyłącznie w zakresie gruntów. Z uwagi na złożoność
zagadnienia, trudność w pogodzeniu interesów różnych re
sortów oraz brak odpowiedniej instytucji, mogącej sprostać
temu nie tylko geodezyjnemu zadaniu i mającej odpowied
nie środki, ewidencja budynków nie ma dotychczas odpo
wiednich przepisów wykonawczych i nie jest w ogóle pro
wadzona. Natomiast myśl utworzenia katastru uzbrojenia
terenu nabrała w ostatnich latach rumieńców. Brak insty
tucji prowadzącej w sposób jednolity ewidencję urządzeń
naziemnych i podziemnych odczuwa się dotkliwie w okre
sie wzmożonego inwestowania oraz w przypadku awarii
urządzeń podziemnych spowodowanych robotami ziemnymi.
Utworzenie rozbudowanego, wielozadaniowego katastru
byłoby zgodne ze światowymi tendencjami w tym zakresie.
Świadczy o tym jeden z tematów opracowanych i dysku
towanych na posiedzeniach Komisji 7 FIG, a mianowicie:
Zakładanie katastru wielozadaniowego.
Przepisy wykonawcze dotyczące nowej ewidencji grun
tów lub wielozadaniowego katastru powinny uwzględnić
ostatnie decyzje w zakresie podziału administracyjnego
kraju i zerwać z pojęciem jednostki ewidencyjnej, którą
obecnie stanowi gromada. Pojęcie jednostki sugeruje ele
ment „jednostkowa”, a takim nigdy w ewidencji gromada
nie była, natomiast był nim na terenach wiejskich obręb.
Konieczne jest również przejście z dotychczasowego syste
mu notowania danych ewidencyjnych w rejestrach, stano
wiących księgi, na system rejestrów w postaci kartotek.
Ułatwi to w przyszłości stosowanie elektronicznej techniki
obliczeniowej w procesie prowadzenia ewidencji gruntów
i sporządzania zestawień powierzchniowych.

Ustalenie granic gruntów

W chwili obecnej czynności w zakresie ustalania granic
regulują dwa dekrety: 1) z dnia 13.IX.1946 r. o rozgrani
czeniu nieruchomości oraz 2) z dnia 21.IX.1950 r. o rozgra
niczeniu nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości
nabytych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Różniące się zasady przeprowadzania rozgraniczenia nieru
chomości sektora państwowego i sektora indywidualnego
są anachronizmem i powinny być ujednolicone.
W nowych przepisach wymaga zmiany terminologia, aby
termin odpowiadał zawsze tej samej czynności. W przepi
sach z różnych okresów termin ustalenie granic był w jed
nym przypadku nadrzędny, a w innym nadrzędność przy
pisywano terminowi rozgraniczenie.
Uwzględniając ogólnie przyjęte w mowie polskiej zna
czenie wyrazów: ustalenie, rozgraniczenie i wznowienie,
proponuje sie określenie tymi terminami następujących
czynności technicznych.
Ustalenie granic gruntów jest terminem nadrzędnym i
oznacza określenie przebiegu i położenia punktów załamań
linii granicznych nieruchomości, utrwalenie tych punktów
na gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.
Ustalenie to może nastąpić drogą wznowienia granicy lub
dokonania rozgraniczenia.
Wznowienie, czyli przywrócenie granicy, oznacza czyn
ność polegającą na wyznaczeniu w terenie przebiegu linii
granicznych i położenia punktów granicznych, zgodnie ze
stanem przedstawionym w dokumentach geodezyjnych po
siadających moc dowodową.
Natomiast rozgraniczenie oznacza czynność mającą na ce
lu Utyforzenie granicy na podstawie zgodnego oświadczenia
stron, jeśli brak odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej
posiadającej moc dowodową uniemożliwia wznowienie gra
nicy.
Takie uporządkowanie terminów, uważanych często za
synonimy, jest konieczne w celu ułatwienia porozumienia
się w czasie dokonywania czynności technicznych oraz jed
nolitego interpretowania czynności, mających przecież skut
ki prawne.
Konieczne jest również nowe zdefiniowanie dokumenta
cji geodezyjnej mającej moc dowodową. Dokumentację tę
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powinny stanowić zatwierdzone w różnym czasie mapy i
operaty pomiarowe, zawierające dane niezbędne do okre
ślenia granic, a więc miary wzięte z terenu. Będą to prze
de wszystkim operaty powstałe w czasie pomiarów gruntów
wykonywanych dla celów ewidencji i klasyfikacji gruntów
oraz operaty poscaleniowe, a także dokumentacja poreguIacyjna, mapy parcelacji, podziałów itp. Spory graniczne są
u nas plagą nawiedzającą nie tylko organa administracji
państwowej, lecz również i sądy. Spory graniczne powinny
kończyć się z chwilą wznowienia granicy na podstawie do
kumentacji posiadającej moc dowodową, a więc wyłącznie
drogą postępowania administracyjnego. Do sądów trafiały
by tylko te sprawy graniczne, w których do rozgraniczenia
nie doszło na skutek rozbieżności zdań stron, a geodeta nie
zdołał nakłonić ich do zawarcia, ugody.
Klasyfikacja gruntów
Gleboznawczą klasyfikację gruntów, jako element skła
dowy akcji zakładania ewidencji gruntów, wykonano na
podstawie dekretu z dnia 2.II.1955 r. o ewidencji gruntów
i budynków oraz przepisu wykonawczego w postaci rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 4.VI.1956 r. w sprawie
klasyfikacji gruntów — z późniejszą, zmianą z dnia 8.1.
1957 r. Klasyfikacja przeprowadzona w latach 1956—1957
po raz pierwszy w historii Polski ustaliła jednolite na te
renie całego kraju klasy gruntów ornych, sadów, łąk, pa
stwisk, gruntów pod niektórymi zbiornikami wodnymi oraz
gruntów leśnych, nie stanowiących własności państwowych
gospodarstw leśnych.
Obecnie klasyfikacja gruntów na terenie kraju ograni
czona jest niemal wyłącznie do: 1) przeklasyfikowania
gruntów o glebach przekształconych na skutek działalności
człowieka — przede wszystkim drogą melioracji, rekultywa
cji gruntów zdewastowanych i oddziaływaniem przemyski
oraz 2) przeklasyfikowania gruntów, których sposób użyt
kowania uległ zmianie, na przykład gdy na gruncie ornym
założono pastwisko.
Obowiązujące przepisy nie są dostosowane do aktualnych
potrzeb w tym zakresie. W szczególności dotyczy to tak
zwanej Tabeli klas gruntów, stanowiącej załącznik do wy
mienionego już rozporządzenia z dnia 8.1.1957 r., a spełnia
jącej rolę instrukcji o zaliczaniu poszczególnych jednostek
glebowych do odpowiednich klas gruntów. Tabela ta była
opracowana w roku 1956 i odzwierciedlała poziom nauki
o glebie sprzed 16 lat oraz nie uwzględniała gleb zmienio
nych na skutek działalności człowieka. Stanu tego nie po
lepszył wydany przez Ministerstwo Rolnictwa w roku 1963
Komentarz do tabeli klas gruntów, gdyż nie stanowi on
przepisu.
Wysoki poziom nawożenia, nowe odmiany roślin upraw
nych oraz znacznie większa mechanizacja uprawy roli spo
wodowały, że czysty dochód z hektara gruntów tego same
go użytku i tej samej klasy, lecz na różnych glebach, zróż
nicował się w stosunku do założeń przyjętych przy opraco
waniu tabeli z roku 1956. I tak, należałoby podnieść do
wyższych klas gleby ciężkie, głównie mady wytworzone z
iłów i glin ciężkich oraz niektóre rędziny. Gleby te były
nisko klasyfikowane głównie z uwagi na trudność uprawy
przy zastosowaniu w pracach polowych konnej siły pocią
gowej. Przy mechanicznej uprawie i intensywnym nawoże
niu chemicznym plony z tych żyznych gleb znacznie wzro
sły, a także zwiększył się uzyskiwany czysty dochód. Ob
niżenia klasy wymagają gleby bardzo lekkie wytworzone
z piasków, głównie z piasków luźnych. Produktywność tych
gleb zależy przede wszystkim od ilości i rozkładu opadów,
a te — jak wiemy — są bardzo kapryśne. Należy spojrzeć
krytycznie na dotychczasowe klasy gruntów na glebach
wytworzonych z lessów i pyłów wodnego pochodzenia.
Pierwsze z nich były na ogół przeceniane, natomiast dru
gie — zazwyczaj niżej klasyfikowane. Prowadzone doświad
czenia uprawowe dają na wymienionych glebach wyniki
odwrotne niż to wynika z klas gruntów.
Inne niż przed szesnastu laty jest obecnie spojrzenie na
nieużytki. W warunkach dużego rozdrobnienia gruntów,
głodu ziemi, ręcznego wykonywania większości prac i sto
sowania konnej siły pociągowej — nawet niewielkie, pod
mokłe i minimalnie wydajne tereny zaliczono do użytków
zielonych. Dla przykładu przytoczę z Tabeli klas gruntów
część charakterystyki użytku zielonego klasy VI: Łąki mo
gące dawać do 15 q siana najgorszej jakości... Sprzęt me
chaniczny jest wręcz niemożliwy. Ruń stanowią turzyce,

wełnianki, siły, sitowia oraz trawy złej wartości pastew
nej... Czy obszar tego rodzaju (bez możliwości nawożenia
i mechanicznego sprzętu), dający jedynie siano na ściółkę,
można obecnie zakwalifikować jako łąkę, czy raczej jako
nieużytek?
Opracowanie nowej instrukcji klasyfikacyjnej nie ozna
cza rozpoczęcia nowej klasyfikacji gruntów. Zmiany, acz
kolwiek znaczne, nie będą tak duże, aby wymagały prze
prowadzenia nowej klasyfikacji. Wystarczy wprowadzić te
zmiany przy corocznej aktualizacji ewidencji gruntów i
tym sposobem w krótkim stosunkowo czasie można dosto
sować bonitację gruntów do zmienionych warunków gospo
darowania.
Aby zachować aktualność ewidencji gruntów, konieczne
jest bieżące wprowadzanie w dokumentacji ewidencyjnej
zmian w klasach gruntów, zaistniałych na skutek działal
ności człowieka. Tymczasem obowiązująca tabela nie u

względnia klasyfikacji gruntów po ich melioracji, nawad
nianiu oraz rekultywacji. Szesnaście lat temu grunty tego
rodzaju zajmowały w Polsce niewielką powierzchnię, na
tomiast obecnie jest to już problem wymagający rozwiąza
nia.
W czasie opracowania tabeli klas gruntów przyjęto opi
sową metodę charakterystyki jednostek glebowych, a na
stępnie, po zestawieniu ciągu charakterystyk, podzielono je
na poszczególne klasy. Obecnie należałoby uściślić charak
terystyki jednostek glebowych drogą liczbowych ujęć ich
poszczególnych właściwości, a podział na klasy wykonać
po ustaleniu liczbowej zależności poszczególnych klas.
Przedstawione powyżej propozycje zmiany przepisów są
daleko idące, mogą zatem budzić kontrowersje. Dlatego na
leży je wyczerpująco przedyskutować, co pomoże autorom
projektów nowych przepisów wywiązać się dobrze z pod
jętego zadania.

Dr BOLESŁAW MOŚCICKI
Warszawa

Regulowanie własności gospodarstw rolnych
(Przechodzenie własności na rzecz posiadaczy samoistnych i zależnych)
Część Il
C. NABYCIE WŁASNOŚCI

Przesłanki warunkujące uwłaszczenie posiadaczy samoist
nych
Ustawa obejmuje regulacją prawną nieruchomości, które
4.XI.1971 r., to jest w dniu wejścia wτ życie przepisów w
niej zawartych, pozostawały w posiadaniu:
1) rolników — posiadaczy samoistnych, którzy objęli te
nieruchomości w posiadanie na podstawie zawartej bez za
chowania prawem przewidzianej formy umowy sprzedaży,
zamiany, darowizny, umowy o dożywocie, o przeniesieniu
własności lub o zniesieniu współwłasności albo umowy o
dział spadku (art. 1 ust. 1);
2) rolników — posiadaczy samoistnych, którzy posiadają
nieruchomości na innych warunkach niż określono art. 1
ust. 1 cytowanej ustawy — nieprzerwanie od lat 5 (w do
brej wierze) lub lat 10 (w złej wierze);
3) posiadaczy zależnych, szczególnie dzierżawców (art. 2).
Ustawa przewiduje dla poszczególnych grup posiadaczy
odmienne przesłanki uwłaszczenia.

Przesłanki nabycia nieruchomości na zasadzie art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 4.XI.1971

— przedmiot uregulowania odpowiada pojęciu nierucho
mości w rozumieniu ustawy;
— nieruchomość pozostawała w dniu 4.XI.1971 r. w po
siadaniu rplnika — posiadacza samoistnego;
— nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego
posiadacza lub stanowi takie gospodarstwo;
—■ objęcie nieruchomości w samoistne posiadanie nastą
piło na podstawie zawartej bez zachowania prawem prze
widzianej formy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny,
umowy o dożywocie lub o przeniesieniu własności, o znie
sieniu współwłasności albo umowy o dział spadku.

Dwie pierwsze przesłanki nie nasuwają wątpliwości. Uży
te w nich terminy — nieruchomość i samoistny posiadacz —
zostały już omówione i nie zachodzi potrzeba ponownego
wyjaśniania tych pojęć. Co do trzeciej przesłanki, to wy
maga wyjaśnienia kwestia, kiedy i w jakich warunkach
nabyta nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa po
siadacza. Istotę tego zagadnienia ilustrują podane niżej
przykłady.

a. Rolnik — posiadacz samoistny jest właścicielem nieru
chomości rolnej o powierzchni 0,35 ha, ponadto nabył drogą
umowy nieformalnej nieruchomość o powierzchni 0,10 ha.
W tym przypadku ma zastosowanie art. 1 ust. 1 cytowanej
ustawy, bez względu na charakter użytkowy posiadanej
nieruchomości (grunt orny, łąka, pastwisko, las, nieużytki),
ponieważ wchodzi ona w skład jego własnego gospodarstwa
o powierzchni 0,35 ha. Jak już wyjaśniono poprzednio, przy
nabyciu z art. 1 ust. 1 niniejszej ustawy w skład gospo
darstwa wchodzą nieruchomości rolne, których łączny ob
szar przekracza 0,20 ha użytków rolnych. W danym przy
padku warunek ten jest spełniony, ponieważ gospodarstwo
nabywcy odpowiada takim wymogom (posiada ponad 0,20
ha).
b. Rolnik — posiadacz samoistny nie ma własnych nieru
chomości rolnych, posiada natomiast na podstawie niefor
malnej umowy-zamiany nieruchomość rolną o powierzchni
0,42 ha oraz działkę leśną o powierzchni 2,0 ha. I w tym
przypadku spełnione są warunki nabycia nieruchomości rol
nej i leśnej na zasadzie art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy.
Wprawdzie rolnik nie posiadał w dniu 4.XI.1972 r. własne
go gospodarstwa rolnego, ale nie jest to warunek koniecz
ny, jeśli nabyta nieruchomość jest w rozumieniu ustawy
gospodarstwem rolnym, jak to ma miejsce w omawianym
przypadku (0,42 ha).

c. Rolnik — posiadacz samoistny ma własną działkę o po
wierzchni 0,10 ha użytków rolnych, ponadto posiada na
podstawie nieformalnej umowy-darowizny działkę gruntów
rolnych o powierzchni 0,15 ha. Tu także rolnik nabywa
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nieruchomość na własność, gdyż w połączeniu z jego włas
nymi gruntami tworzy ona gospodarstwo rolne (0,10 +
+ 0,15 = 0,25 ha).
d. Rolnik jest właścicielem 1,80 ha użytków rolnych, a
jego żona właścicielką odrębnej działki o powierzchni 0,08
ha użytków rolnych; ponadto w dniu 4.XI.1971 r. w ich
współposiadaniu pozostawało 4 ha użytków rolnych i 0,80
ha lasu. Małżonkowie nabywają własność posiadanych nie
ruchomości (4 ha gruntów + 0,80 ha lasu), ponieważ łącz
ny obszar ich własnych i posiadanych użytków rolnych w
rozumieniu ustawy tworzy gospodarstwo rolne. Przy obli
czaniu obszaru gospodarstwa posiadacza samoistnego uwzględnia się również użytkowane przez niego grunty na
leżące wyłącznie do współmałżonka (gdy zachodzi jedność
gospodarcza), choćby nie pozostawał on we współposiadaniu
nieruchomości stanowiącej przedmiot uregulowania.

Powyższe zasady mają zastosowanie także, gdy w grę
wchodzą udziały, na przykład rolnik — posiadacz samoistny
jest współwłaścicielem 1/2 części nieruchomości rolnej o
powierzchni 1,5 ha, ponadto nabył on z innym rolnikiem
na podstawie nieformalnej umowy-sprzedaźy na współ
własność- inną nieruchomość rolną o powierzchni 0,30 ha.
Współposiadacze podzielili po połowie nabytą nieformalnie
działkę do tymczasowego korzystania (podział quo ad
usum). W omawianym przypadku przepis art. 1 ust. 1 ma
także zastosowanie, ponieważ obszar gruntów odpowiadają
cych udziałowi rolnika we wspólnej nieruchomości rolnej
o powierzchni 1,5 ha i udziałowi w nieruchomości rolnej c
powierzchni 0,30 ha — pozostającej we współposiadaniu,
tworzy gospodarstwo rolne (0,75 ha + 0,15 ha = 0,90 ha).
O możliwości nabycia udziału w nieruchomości lub nie
ruchomości na współwłasność w ustawie wyraźnie nie po
wiedziano. Wynika to jedynie pośrednio z § 7 ust. 1 i § 9
ust. 1 instrukcji ministra Rolnictwa.
Gdy chodzi o czwartą, a zarazem ostatnią przesłankę wa
runkującą nabycie nieruchomości na zasadzie art. 1 ust. 1
cytowanej ustawy, to wymaga ona, aby objęcie nierucho
mości w samoistne posiadanie nastąpiło na podstawie za
wartej bez zachowania prawem przewidzianej formy umowy-sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub
innej umowy o przeniesieniu własności, o zniesieniu współ
własności albo umowy o dział spadku. W świetle wyjaś
nień zawartych w § 7 ust. 1 tej instrukcji, nabycie nieru
chomości następuje, gdy objęcie w posiadanie nastąpiło
także na podstawie umowy przedwstępnej.
Dokonane uregulowanie wskazuje na to, że tylko nie
zachowanie przepisanej formy danej umowy warunkuje
zastosowanie art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy. Zatem także
inne przesłanki uniemożliwiające dojście umowy do skutku
powinny być brane pod uwagę. Trudno na przykład przy
jąć, aby nieformalna umowa sprzedaży zawarta z osobą,
która znajdowała się w stanie wyłączającym swobodne po
wzięcie decyzji lub wyrażenia woli, a to na skutek choro
by psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innych za
burzeń, mogła wywierać skutki przewidziane w art. 1 ust.
1 cytowanej ustawy. Można jednak zauważyć tendencje
zmierzające w przeciwnym kierunku, co również nie jest
pozbawione pewnej racji. Czy słuszne byłoby na przykład
pozbawić uprawnień wynikających z art. 1 ust. 1 osobę,
która posiada nieruchomość od 8 lat tylko dlatego, że nie
formalna umowa sprzedaży nieruchomości należącej do ma
jątku wspólnego została sporządzona przez jednego mał
żonka, bez zgody drugiego z nich. Zagadnienie jest więc
o wiele trudniejsze niż się to pozornie wydaje. Należy oczekiwać, że rozwiązanie problemu znajdzie wyraz w
orzecznictwie sądowym.

Udowodnienie faktu zawarcia umowy ustnej jest często
dość trudne do przeprowadzenia, wobec rozbieżności w ze
znaniach stron. Ma ono istotne znaczenie dla kwalifikacji
prawnej nadania (ust. 1 czy 2 art. 1). Natomiast ocena nie
formalnych umów sprzedaży, zamiany, darowizny nie przed
stawia większych trudności. Pewne wątpliwości nasuwają
się jedynie przy ocenie tak zwanych umów pozornych, na
przykład dzierżawnych, które w rzeczywistości wyrażają
ukrytą sprzedaż; na przykład właściciel sporządza z dzier
żawcą umowę na lat 20, przy czym dzierżawca uiszcza wy
dzierżawiającemu jednorazowo z góry umówiony czynsz.
Zdarzają się przypadki, że właściciel w związku z zawar
ciem umowy przekazuje do rąk dzierżawcy decyzję o na
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daniu mu gospodarstwa albo strony zamieszczają w umo
wie klauzulę, że dzierżawca może tymi gruntami rozporzą
dzać według swego uznania.
Pozorność umów przejawia się w różny sposób, a daje
się zauważyć szczególnie w zachodniej i północnej części
kraju. Umowy te należy poddawać szczególnie wnikliwej
ocenie, co jest na ogół realizowane w praktyce.
W początkowym okresie realizacji przepisów ustawy wy
łoniły się pewne trudności w ocenie, kiedy mamy do czy
nienia z faktycznym działem spadku lub zniesieniem współ
własności dokonywanym na podstawie umowy nieformal
nej, a kiedy z przypadkiem faktycznego podziału nierucho
mości jedynie do tymczasowego korzystania (quo ad usum),
chociaż w obu przypadkach nastąpił faktyczny podział na
gruncie. Pojęcie nieformalnego działu w rozumieniu usta
wy wyjaśnia przepis § 7 ust. 3 instrukcji ministra Rolni
ctwa. Według zawartej w tym przepisie interpretacji, przez
dział dokonany na podstawie umowy nieformalnej rozumie
się działy spadkowe, zniesienie współwłasności, w wyniku
których nastąpił faktyczny podział nieruchomości bądź gdy
dokonano spłaty lub dopłaty na rzecz współwłaściciela lub
spadkobiercy. Przyjmuje się, że dział spadku dokonany je
dynie przez niektórych spadkobierców — za milczącą apro
batą pozostałych, posiadających prawo dziedziczenia gospo
darstwa, jest w rozumieniu ustawy nieformalny, chyba że
co innego wynika z porozumienia uczestników lub z oko
liczności towarzyszących. Chodzi tu o swoiste domniema
nie, które zainteresowana osoba może wzruszyć na przy
kład przez wykazanie, że już w porozumieniu o podziale
postanowiono, że podział ma charakter tymczasowy.
W stosunkach wiejskich bardzo często zawierane są umo
wy o dożywocie. Są to umowy wzajemne, mocą których —
w zamian za przeniesienie własności nieruchomości — na
bywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzy
manie. Takie umowy zawierane były dość często bez zacho
wania formy prawem przewidzianej. W wyniku zawarcia
takiej umowy osoby posiadające nieruchomość z dniem 4.
XI.1971 r. nabyły własność z mocy samej ustawy, nato
miast na rzecz dożywotnika powstało również z mocy usta
wy prawo dożywocia. Treść dożywocia ustala się według
nieformalnej umowy zawartej między stronami (art. 8 usta
wy). Jeśli w umowie nie określono wyraźnie dożywocia,
nabywca zobowiązany jest przyjąć zbywcę jako domowni
ka, dostarczyć mu wyżywienie, odzież, światło i opał, za
pewnić mu opiekę i pielęgnację w chorobie oraz sprawić
mu pogrzeb (art. 908 § 1 kodeksu cywilnego).
Chociaż ustawa o tym nie wspomina, to jednak można
przyjąć, że do umów, o których mowa w art. 1 ust. 1 moż
na zaliczyć także nieformalną umowę darowizny dokonaną
na rzecz jednego małżonka (oboje posiadają, oboje też otrzymują nieruchomość) oraz nieformalną umowę o podział
majątku wspólnego, jako umowę o zniesienie współwłas
ności, a także umowę przedwstępną (zobowiązanie do za
warcia umowy obligacyjno-rzeczowej) pod warunkiem, że
w wyniku zawarcia takich umów nastąpiło przed 4.XI.1971
r. przeniesienie posiadania nieruchomości na rzecz przy
szłego nabywcy. Można się spotkać z poglądem, że umowa
przedwstępna nie zawiera elementu przeniesienia własności
i wobec tego nie może wywoływać skutków przewidzianych
w art. 1 ust. 1 cytowanej umowy. Pogląd trudny do przy
jęcia, gdyż tego rodzaju umowy zmierzają w praktyce do
przeniesienia własności, a zatem wywołują skutki, o któ
rych mowa w art. 1 ust. 1, o ile przeniesienie posiadania
nieruchomości nastąpiło przed 4.XI.1971 r. Sądzę, że nie
można natomiast uznać umowy o przeniesienie własności
(umowy zobowiązującej) nawet wówczas, jeśli jest ona spo
rządzona w formie prawem przewidzianej, która nie pro
wadzi jednak do skutku rozporządzającego własnością, na
przykład umowa warunkowa.
Odwołanie przed 4.XI.1971 r. darowizny dokonanej na
podstawie nieformalnej umowy wywołuje jedynie skutki
przewidziane w art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy, jeśli obda
rowany posiadał nieruchomość nieprzerwanie przez okres
5 (w dobrej wierze) lub 10 lat (w złej wierze) od momentu
odwołania darowizny do ogłoszenia ustawy. Natomiast od
wołanie przed 4.XI.1971 r. darowizny dokonanej na pod
stawie umowy zawartej w formie prawem przewidzianej
może wywołać skutki przewidziane w art. 1 ust. 2 niniej
szej ustawy, o ile obdarowany korzystał w tym dniu z nie
ruchomości w charakterze posiadacza samoistnego.

Wypowiedzenie przez właściciela w okresie przed 4.XI.
1971 r. nieformalnej umowy sprzedaży nieruchomości nie
pozbawia nieformalnego nabywcy uprawnień z art. 1 ust. 1,
gdy zostało ono dokonane sprzecznie z warunkami umowy
i wolą nabywcy. Wypowiedzenie zaakceptowane przez na
bywcę wywołuje jedynie skutki przewidziane w art. 1
ust. 2.
Omawiane kategorie umów nieformalnych o przeniesienie
własności nieruchomości zawierane są w znacznej mierze
z właścicielami nieruchomości. Mogą to być osoby fizyczne
albo i prawne, z uwzględnieniem jednak dyspozycji art. 3
ustawy. Są jednak przypadki, gdy aktualny posiadacz objął
posiadanie nieruchomości na podstawie umowy nieformal
nej, zawartej jedynie z samoistnym posiadaczem, którego
ustawa nazywa — poprzednikiem. Są to najczęściej spad
kobiercy lub inne osoby, które objęły nieruchomość w po
siadanie na podstawie nieformalnej umowy i z kolei prze
niosły posiadanie nieruchomości na obecnego posiadacza.
Przesłanki nabycia nieruchomości na zasadzie art. 1 ust. 2
cytowanej ustawy

Ustawa obejmuje również regulację prawną nieruchomo
ści, które 4.XI.1971 r., to jest w dniu wejścia w życie prze
pisów, pozostawały w posiadaniu rolników (posiadaczy sa
moistnych) na innych warunkach niż określone w art. 1
ust. 1 — nieprzerwanie od lat 5 (w dobrej wierze) lub lat
10 (w złej wierze).
Nabycie nieruchomości na zasadzie art. 1 ust. 2 następu
je, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
a) przedmiot uregulowania odpowiada pojęciu nierucho
mości w rozumieniu ustawy;
b) nieruchomość pozostawała w dniu 4.XI.1971 r. w po
siadaniu rolnika — posiadacza samoistnego;
c) objęcie nieruchomości przez posiadacza nastąpiło na
innych warunkach niż określone w art. 1 ust. 1;
d) nieprzerwany okres posiadania przez lat 5 (w dobrej
wierze) lub lat 10 (w złej wierze) przed dniem 4.XI.1971 r.,
to jest przed wejściem w życie ustawy;
e) nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa nabywcy.
Nabycie na podstawie art. 1 ust. 2 niniejszej ustawy na
stępuje z mocy prawa, podobnie jak w ust. 1 tego artykułu.
Podejmowane na podstawie tego przepisu decyzje posiada
ją charakter deklaratoryjny, to znaczy poświadczają one
nabywcom własność nieruchomości, które nabyli oni w
dniu 4.XI.1971 r. z mocy ustawy. Ten rodzaj uwłaszczenia,
aczkolwiek opiera się na posiadaniu przez czas określony,
nie ma jednak charakteru zasiedzenia w pojęciu kodeksu
cywilnego.
Na ogół przyjmuje się, że jest to swoista kategoria po
siadania samoistnego, które prowadzi jednak do nabycia
własności nieruchomości. Mają tu więc zastosowanie prze
pisy o posiadaniu w rozumieniu ustawy oraz przepisy o
zasiedzeniu, ale tylko w niewielkim zakresie, na przykład
o zaliczeniu okresu posiadania przez poprzednika, zwolnie
niu od norm obszarowych, niemożności nabycia gruntów
państwowych; terminy (wprawdzie skrócone) nawiązania do
przesłanek dobrej i złej wiary itp.
Przepis art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy posiada zastoso
wanie szczególnie w przypadkach użytkowania przez spad
kobierców nieruchomości spadkowych o nieuregulowanym
stanie prawnym, względnie gdy spadkobiercy nie dokonali
jeszcze działu spadku na podstawie umowy nieformalnej
(gdy dokonali, to ma zastosowanie z art. 1 ust. 1). Ustawa
mówi o nieprzerwanym 5- lub IO-Ietnim posiadaniu samo
istnym.
Przepis § 6 instrukcji ministra Rolnictwa wyjaśnia, że
nieprzerwane posiadanie będzie zachowane, j^pśli posiadacz
samoistny wydzierżawi nieruchomość innej osobie i sam
nie będzie z niej korzystać na skutek choroby, kalectwa,
niemożności zagospodarowania całości posiadanych gruntów,
pracy w innym gospodarstwie indywidualnym bądź w rol
niczej spółdzielni produkcyjnej.
Z przytoczonej interpretacji wynika, że nieprzerwane po
siadanie w rozumieniu ustawy polega na ciągłym osobis
tym (lub przy pomocy członków rodziny) korzystaniu z nie

ruchomości przez rolnika — posiadacza samoistnego w okresie 5 lub 10 lat. Instrukcja ministra Rolnictwa przyta
cza jedynie przypadki, kiedy nieprzerwane posiadanie nie
jest uwarunkowane osobistym korzystaniem z nieruchomo
ści przez posiadacza samoistnego. W takich przypadkach
posiadacz samoistny, mimo że nie korzysta osobiście z nie
ruchomości, nie traci uprawnień do nabycia nieruchomości
bez względu na okres pozostawiania jej w ręku dzierżaw
cy, począwszy od 4.XI.1971 r. wstecz.
Należy przyjąć, że nieprzerwane posiadanie w rozumieniu
ustawy zostaje zachowane także wtedy, gdy przerwę w po
siadaniu spowodowała przeszkoda przemijająca, na przy
kład powódź, uwięzienie posiadacza, choroba itp., uniemoż
liwiająca czasowe wykonywanie posiadania (korzystanie z
nieruchomości) w okresie 5- lub IO-Ietnim przed wydaniem
ustawy. Wypada sądzić, że nieruchomości przywrócone po
siadaczowi samoistnemu przed dniem 4.XI.1971 r. drogą
dobrowolnego zwrotu, dozwolonej samopomocy, egzekucji
wyroku posesoryjnego uważa się także za posiadanie nie
przerwane, jeśli nieruchomość pozostawała w samoistnym
posiadaniu rolnika (osobiście z niej korzystał) przed utratą
posiadania i po jego przywróceniu.
Uregulowanie stanu prawnego gruntów poddanych scale
niu następuje z reguły przed rozpoczęciem scalenia. Może
się jednak zdarzyć, że scaleniem objęte zostaną nierucho
mości pozostające w samoistnym posiadaniu rolnika. Wy
danie orzeczenia o zatwierdzeniu projektu scalenia obej
mującego inne nieruchomości niż te, z którymi posiadacz
przystąpił do scalenia, nie powoduje przerwy w posiadaniu.
Następuje surogacja przedmiotu posiadania. Uczestnik sca
lenia — posiadacz samoistny — kontynuuje jedynie dawne
posiadanie.
Istotne znaczenie przy regulowaniu własności na zasadzie
art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy mają przesłanki dobrej i
złej wiary posiadacza, ze względu na wymagany, okres po
siadania. Do nabycia nieruchomości wystarczy okres 5-letni,
jeśli posiadacz uzyskał posiadanie w dobrej wierze. Jeśli
natomiast uzyskał on posiadanie w złej wierze, do nabycia
nieruchomości konieczne jest IO-Ietnie posiadanie (w rozu
mieniu ustawy).
Kodeks cywilny nie wyjaśnia pojęcia dobrej wiary po
siadacza nieruchomości. Doktryna również nie wyjaśniła do
tychczas tego pojęcia w sposób wiążący. W doktrynie utrwalił się dość powszechny pogląd, że przez dobrą wiarę
posiadacza należy rozumieć usprawiedliwione przekonanie,
iż przysługuje mu takie prawo do władania nieruchomoś
cią, jakie faktycznie wykonuje. Wypada zaznaczyć, że ry
gory dobrej wiary dla celów związanych z wykładnią art.
73 § 2 prawa rzeczowego — obecnie art. 231 § 1 koreksu
cywilnego — ulegały stopniowemu rozluźnieniu.
Instrukcja ministra Rolnictwa interpretując art. 1 ust. 2
cytowanej ustawy wyjaśnia w § 6 ust. 1, iż w rozumieniu
ustawy posiadaczem w dobrej wierze jest rolnik, który
włada nieruchomością w przeświadczeniu, że wykonywane
przez niego faktycznie prawo własności do nieruchomości
rzeczywiście mu przysługuje. Ustawa posługuje się więc
pojęciem dobrej wiary przyjętym przez doktrynę. W świe
tle przyjętej interpretacji w dobrej wierze jest posiadacz,
którego błędne przekonanie dotyczy przede wszystkim sta
nu faktycznego, na przykład, że posiada on tytuł własności
gruntów, tylko nie może wykazać się tym dokumentem,
względnie jest przekonany o ważności posiadanego tytułu
własności, gdy tymczasem jest on nieważny. Może być tak
że błędne przekonanie co do prawa, na przykład posiadacz
nie zna notarialnej formy umowy i nabywa nieruchomość
na podstawie umowy nieformalnej (pisemnej, ustnej) w
przekonaniu, że działa zgodnie z prawem. Są to sytuacje
wyjątkowe, gdyż jest mało prawdopodobne, aby rolnik nie
wiedział o skutkach wynikających z braku formalnej umo
wy, na przykład umowy sprzedaży.
Tego rodzaju przypadki reguluje ust. 1 art. 1 cytowanej
ustawy, przy stosowaniu którego pojęcie dobrej lub złej
wiary nie wchodzi w rachubę.
W świetle wyjaśnień zawartych w instrukcji ministra
Rolnictwa posiadaczem w złej wierze jest rolnik, który
Wie, że prawo własności przysługuje innej osobie. Należy
podkreślić, że dla oceny dobrej lub złej wiary posiadacza
decydująca jest chwila objęcia nieruchomości w posiadanie
samoistne. Późniejsza zmiana dobrej wiary w złą wiarę nie
uzasadnia przedłużenia terminu z 5 do 10 lat.
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Przeprowadzanie szacunku gruntów przed Tscalaniem
na obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu i dużym zróżnicowaniu glebowym
(Artykuł dyskusyjny)
Na łamach Przeglądu Geodezyjnego omawiano wielokrot
nie zagadnienie przeprowadzania szacunku gruntów na te
renach objętych postępowaniem scaleniowym. Autorzy tych
publikacji dążyli do opracowania takiej metody przepro
wadzania Przedscaleniowego szacunku gruntów, aby w koń
cowej fazie scalenia dokonany szacunek był nie do pod
ważenia.
W Przeglądzie Geodezyjnym nr 6 z roku 1971 ukazała
się publikacja mgr Stanisława Wrzochola i inż. Sła
womira Dawidziuka, omawiająca przeprowadzanie sza
cunku gruntów w oparciu o wartość bonitacyjną gleb, ma
pę glebowo-rolniczą i tak zwany współczynnik ekonomicz
ny, uzależniony od położenia gruntu w stosunku do osiedla.
Zdaniem autorów wspomnianej publikacji, przedstawiona
metoda umożliwia wykonanie szacunku niemal bez odno
szenia się do terenu. Sam szacunek jest dla uczestników
scalenia zrozumiały, a równocześnie jest on niezależny od
subiektywnej oceny wykonawcy scalenia. Przy wykonywa
niu szacunku gruntów tą metodą praca geodety Scaleniowca sprowadza się do czynności związanych z ustaleniem i
naniesieniem na mapę stref odległościowych oraz do za
proponowania odpowiedniego współczynnika dla tych stref.
Praca terenowa natomiast powinna ograniczać się jedynie
do konfrontacji z udziałem komisji scaleniowej, ustalonych
kameralnie zasięgów stref konturów i wielkości współczyn
ników.
Wynika z tego, że celem konfrontacji na gruncie jest
potwierdzenie słuszności przeprowadzonego kameralnie sza
cunku lub zgromadzenie materiału do ewentualnej jego
korekty.
Czy przeprowadzanie szacunku tą metodą jest możliwe
wszędzie i czy na każdym terenie będzie stanowić niepod
ważalny materiał do sporządzenia Przedscaleniowego reje
stru szacunku porównawczego gruntów scalanych? Można
mieć co do tego zastrzeżenia; chociaż w większości przy
padków metoda ta będzie niewątpliwie przydatna i zda
egzamin, to jednak znajdą się rejony, gdzie może ona za
wodzić, a przeprowadzony w oparciu o nią szacunek będzie
budził liczne wątpliwości.
Spostrzeżenia swe opieram na doświadczeniu zdobytym
przy przeprowadzaniu szacunku gruntów na terenie wsi
Kleszczowa w powiecie olkuskim, województwa krakow
skiego. Wieś ta charakteryzuje się specyficznymi warunka
mi, to jest urozmaiconą rzeźbą terenu oraz dużym zróżni
cowaniem glebowym, nie odzwierciedlonym na mapach glebowo-rolniczych ani klasyfikacyjnych, opracowywanych w
oparciu o przepisy dopuszczające, a nawet zalecające gene
ralizowanie treści. Instrukcja w sprawie przeprowadzania
klasyfikacji gruntów, stanowiąca załącznik do zarządzenia
ministra Rolnictwa nr 127 z dnia 14 czerwca 1956 r., zezwa
la bowiem na pomijanie przy klasyfikacji gruntów użyt
ków rolnych o powierzchni nie przekraczającej 0,1 ha, zaś
konturów klasyfikacyjnych o powierzchni poniżej 0,25 ha.
Wprawdzie w komentarzu do tej instrukcji zamieszczono
uwagę, że w przypadku dużego rozdrobnienia gospodarstw
chłopskich, kontury klas gruntów mogą być wyodrębnione
już od powierzchni 0,1 ha wzwyż, to jednak przepis ten
mówi wyraźnie, że kontury mniejsze niż 0,25 ha mogą, ale
nie muszą być wydzielane. Poza tym uzależnianie wielkości
wyodrębnianych konturów klasyfikacyjnych od rozdrobnie
nia gospodarstw nie miało uzasadnienia przy ówczesnym
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stanie ewidencji gruntów, gdyż stan władania i powierz
chnię gospodarstw ustalało się znacznie później niż klasy
fikację. Zatem klasyfikator, zwłaszcza z tak zwanej grupy
interwencyjnej, często nie był zaznajomiony z faktycznym
rozdrobnieniem gospodarstw. Należy również wziąć pod
uwagę, że głównym celem przeprowadzonej klasyfikacji
było ustalenie wartości bonitacyjnej gruntów do celów fis
kalnych i ewidencyjnych. Uzyskana dokładność okazała się
do tych celów wystarczająca. Mapy te od dłuższego czasu
są podstawą wymiaru podatku i innych obciążeń gospo
darstw rolnych i, jak dotąd, nie było ze strony obciąża
nych większych sprzeciwów, czy też skarg dotyczących wy
sokości opłat.
Nie można jednak położyć znaku równości między wy
miarem podatku gruntowego a ustaleniem w oparciu o tak
sporządzone materiały, szacunku starego stanu i wydziele
nie w wyniku scalania odpowiedniego ekwiwalentu. Dla
tego podstawowa dokumentacja przy sporządzaniu szacun
ku gruntu, jaką jest mapa klasyfikacyjna i glebowo-rolnicza, służąca do celów scaleniowych powinna być sporzą
dzona znacznie dokładniej niż opracowywana wyłącznie w
celach ewidencyjnych i fiskalnych.
Ustalenie nowego stanu posiadania w trakcie scalania
jest dla rolnika zabiegiem bardzo istotnym. Stąd też każdy,
nawet najdrobniejszy, szczegół zmiany wartości gleby po
winien mieć odzwierciedlenie zarówno w mapach klasyfi
kacyjnych, jak i glebowo-rolniczych.
Kilkuletnie doświadczenie wykazało, że przy tego typu
zabiegu urządzeniowo-rolnym, jakim jest scalenie gruntów,
nie można dokonywać żadnych uogólnień i generalizacji.
Najmniejsze nawet niedociągnięcia, wynikłe z posługiwania
się nieodpowiednimi materiałami wyjściowymi, rzuca cień
na prowadzącego scalenie, obniża jego autorytet, a nawet
naraża na różne przykrości.
Zdaniem moim, mapy klasyfikacyjne, opracowane w opar
ciu o cytowane przepisy, nie mogą stanowić podstawy ka
meralnego przeprowadzania szacunku na obszarach scala
nych o nazbyt dużym zróżnicowaniu — zarówno pod wzglę
dem glebowym, jak i terenowym. W tych warunkach mało
przydatne są również mapy glebowo-rolnicze, których treść,
zgodnie z dotychczasowymi przepisami o sporządzaniu map
glebowych, ulegała dalszej generalizacji.
W myśl instrukcji ministra Rolnictwa oraz Instytutu
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w sprawie wykony
wania map glebowo-rolniczych w skali 1 : 5000 i 1 :25 000,
przy wydzielaniu konturów na mapie roboczej należy do
konywać odpowiednich uogólnień. Na mapach w skali
1 :5000 powinno się w zasadzie wydzielać tylko kontury
o powierzchni przekraczającej 1,5 ha. Instrukcja dopuszcza
wydzielanie kompleksów o mniejszej powierzchni, to jest
poczynając od 0,5 ha w przypadku istotnych różnic glebo
wych. Generalizacji ulegają również inne elementy, takie
jak kontury lasów, wodozbiorów i nieużytków. Elementy
te, zgodnie z cytowanymi przepisami, powinny się wyod
rębniać dopiero przy powierzchni powyżej 0,5 ha.
Z przytoczonej technologii opracowywania map klasyfika
cyjnych jak i glebowo-rolniczych, wynika niezbicie, że w
przypadku dużego zróżnicowania glebowego i bonitacyjnego
nie odzwierciedlają one faktycznego stanu na gruncie.
Czy wystarczy wprowadzić bardziej rygorystyczne prze
pisy, zmierzające do szczegółowszego opracowywania map,
aby uzyskać wystarczający materiał do kameralnego wy

dzielania konturów szacunkowych? Autor, niestety, daje
również odpowiedź negatywną, uzasadniając je następująco.
Zróżnicowana rzeźba terenu, mająca przecież duże znacze
nie przy ustalaniu szacunku gruntu, nie ma żadnego od
zwierciedlenia w treści map glebowo-rolniczych. Właśnie
brak w treści map danych dotyczących fizjografii terenu
przesądza o tym, że w oparciu o nie nie można wykonywać
kameralnie szacunku gruntów. Wprawdzie na roboczych
mapach glebowo-rolniczych sygnalizuje się częściowo stromość zboczy przez określanie strzałkami nasilenia erozji,
która jest zależna zarówno od skłonu, jak i materiału gle
bowego zalegającego na skłonie, to jednak na Czystorysach
sygnalizację tę wyeliminowano. Utrudnia to wykorzystanie
tych map w przypadku przeprowadzania szacunku.
Co zatem należy przedsięwziąć, aby na omawianych te
renach można było przeprowadzić szacunek gruntu w spo
sób nie podlegający dyskusji?
Zdaniem moim, w odniesieniu do terenów o dużym zróż
nicowaniu glebowym i fizjograficznym, które mają być
poddane scaleniu, powinno się opracować mapy klasyfika
cyjne, sygnalizujące wszelkie zmiany bonitacyjne gleb na
obszarach o powierzchni minimalnej 0,1 ha, a w przypad
ku dużej plamistości glebowej — nawet od 0,05 ha. Mapy
glebowo-rolnicze powinny być opracowywane bez generalizacji, a kompleksy glebowe powinny być uwidoczniane już
od 0,20 ha. Poza tym mapy powinny być uzupełniane da
nymi dotyczącymi rodzaju ekspozycji, jak również stopnia
nachylenia. Wprawdzie przy sporządzaniu szacunku można
posługiwać się mapą hipsometryczną, jednak mogą zacho
dzić niedokładności ze względu na różne skale map.
Dopiero mapy opracowane według podanej wyżej propo
zycji mogą stanowić podstawę do sporządzenia projektu
szacunku. Jednak powinien on być bezwzględnie skonfron
towany z terenem, gdyż przy szacunku, zdaniem moim, na
leży uwzględniać nie tylko stan użytków rolnych przed
scaleniem, ale również przewidzieć w przybliżeniu wartość
gruntu po scaleniu. Na skutek bowiem zmiany układu i
przebiegu granic działek, zmiany ich konfiguracji i różnych
innych zabiegów związanych na przykład z likwidacją głę
bokich wąwozów po skasowanych drogach itp. — użytek
może przedstawiać inną wartość niż przed scaleniem. Oma
wiane przypadki geodeta Scaleniowiec będzie napotykać na
obszarach o pagórkowatej rzeźbie terenu, pokrytych utwo
rami lessowymi lub pyłowymi, o wstęgowym układzie dzia
łek oddzielonych od siebie głębokimi parowami powstałymi
w starych koleinach dróg polnych.
Fizjografia terenu wytworzona sztucznie przy udziale
człowieka powinna być bezwzględnie wzięta pod uwagę
przy przeprowadzaniu szacunku. Zarówno fizjografii, jak
również oznaczenia ekspozycji brak na opracowywanych
mapach, w związku z czym w opisanych przypadkach nie
można wykonywać szacunku w oderwaniu od terenu.
Reasumując, uważam, że dla terenów cechujących się
urozmaiconą rzeźbą i dużą plamistością gleb metodę spo

rządzania szacunku można opracować jedynie w zarysie
i ustalając jej ramowe współczynniki. Należy je jednak
każdorazowo sprawdzać w terenie, gdyż w obszarach pa
górkowatych i falistych, jakimi się charakteryzuje na przy
kład województwo krakowskie, w większości przypadków
jeden obiekt scaleniowy nie jest podobny do drugiego i dla
tego wymaga odrębnego potraktowania.
Powodzenie scalenia zależne jest nie tylko od dobrze
przeprowadzonego szacunku. Uzależnione jest ono również
od zaufania, jakie zdobędzie na wsi geodeta Scaleniowiec.
Zaufania tego nie zapewnią mu mapy klasyfikacyjne, czy
też glebowo-rolnicze, nawet najlepiej opracowane. To on
sam powinien posiadać znaczną wiedzę z dziedziny glebo
znawstwa i rolnictwa. Ułatwia to nawiązanie kontaktu z
ludnością wiejską i może przyczynić się do powodzenia
prac scaleniowych.
Nauki rolnicze i geodezyjne stanowią obecnie tak olbrzy
mie, a równocześnie odrębne i specyficzne zagadnienia, że
byłyby znaczne trudności z wyszukaniem fachowców, ma
jących opanowane obydwie dziedziny wiedzy potrzebne do
właściwego przeprowadzenia scalenia gruntów.
Zdaniem moim, bezpieczniej jest nie eksperymentować,
a dać pomoc geodecie Scaleniowcowi (zwłaszcza przy przepro Vadzaniu scaleń na terenach trudnych) w osobie do
świadczonego urządzeniowca rolnego, obeznanego również
z gleboznawstwem. Będzie to na pewno korzystne dla sca
leń.
Przedstawione uwagi odnoszą się do obszaru scalenia, w
skład którego wchodzi jeden obręb. Są jednak przypadki
przeprowadzania szacunku gruntów na terenach, gdzie ob
szar scalenia obejmuje kilka, a często nawet kilkanaście
obrębów, to znaczy na terenach, gdzie podstawą wdrażania
postępowania scaleniowego jest istnienie zagadnienia róźniczan, to jest rolników posiadających swoje grunty poza
miejscem (wsią) zamieszkania.
Zdarzały się przypadki, że w poszczególnych wsiach jed
nego obszaru scaleniowego, klasyfikację przeprowadzali
różni klasyfikatorzy o odmiennym podejściu do zagadnienia,
w dodatku w różnych porach roku. Wskutek tego, mimo
korzystania z jednego rodzaju tabeli klas, mogą zachodzić
pewne odchylenia w ocenie wartości bonitacyjnej użytków
rolnych, co w konsekwencji może mieć negatywne skutki
przy przeprowadzaniu szacunku gruntów.
Zdaniem moim, na terenie stanowiącym jeden obszar sca
leniowy, klasyfikację powinien sprawdzać jeden klasyfika
tor, zauważone odchylenia poprawić, a w przypadku du
żych różnic — wykonać ponowną klasyfikację. Także sza
cunek porównawczy na całym obszarze powinien wykony
wać jeden zespół.
Tylko w ten sposób opracowane materiały klasyfikacyjne
i kartograficzne oraz oparty o nie szacunek porównawczy
mogą stanowić podstawę rozwiązania sprawy różniczan,
która w niektórych powiatach województwa krakowskiego
stanowi podstawowe zagadnienie w obecnych scaleniach.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za listopad 1972 roku
fundusz pomocy KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów SGP do Za
rządu Głównego za listopad 1972 roku
wyniosły sumę złotych 22 047.—
Wypłacono w listopadzie 1972 roku
9 zapomóg pośmiertnych na sumę zło
tych 90 000.W okresie objętym niniejszą infor
macją zmarli następujący koledzy:
Mieczysław Zygmunt Grabowski z Od
działu SGP we Wrocławiu, lat 41,
zmarł dnia 12 października 1972 roku
(zawiadomienie nr 973); Witold Michniewicz z Oddziału SGP we Wrocła

wiu, lat 74, zmarł dnia 15 październi
ka 1972 (zawiadomienie nr 974); Jan
Rusiecki z Oddziału SGP w Gdańsku,,
lat 55, zmarł dnia 21 października 1972
r. (zawiadomienie nr 975); Władysław
Urban Zygierewicz z Oddziału SGP w
Warszawie, lat 69, zmarł 16 paździer
nika 1972 roku (zawiadomienie nr 976);
Józef Beyrowski z Oddziału SGP w
Gdańsku, lat 67, zmarł dnia 21 paź
dziernika 1972 roku (zawiadomienie nr
977) ; Tadeusz Kalisz z Oddziału SGP
w Krakowie, lat 67, zmarł dnia 3 li
stopada 1972 roku (zawiadomienie nr
978) ; Jan Nienartowicz z Oddziału SGP

w Zielonej Górze, lat 81, zmarł dnia
20 października 1972 roku (zawiado
mienie nr 979); Polikarp Antoni Górny
z Oddziału SGP w Łodzi, lat 88, zmarł
dnia 7 listopada 1972 roku (zawiado
mienie nr 980); Antoni Grabowski z
Oddziału SGP w Lublinie, lat 73,
zmarł dnia 26 października 1972 roku
(zawiadomienie nr 981).
KASA ZAPOMOGOWA

Wypłacono 1 zapomogę bezzwrotną
koledze z Oddziału SGP w Warszawie.
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0 skargach i zażaleniach na projekty scaleniowe
(w świetle seminalium Sekcji Geodezyjnych Urządzeń Rolnych)
W bogatej ’ historii polskiej geodezji rolnej znajdujemy
liczne przykłady potwierdzające tezę, że prace geodezyjno-urządzeniowe należały zawsze do podstawowych instru
mentów realizacji polityki agrarnej państwa. Najnowsze
prace z tego okresu, zwłaszcza zaś prace scaleniowe także
to potwierdzają. Toteż nic dziwnego, że przedsięwzięciom
tym towarzyszy na ogół duże zainteresowanie opinii pu
blicznej, zwłaszcza gdy ich rezultaty wyrażają się radykal
ną przebudową rozłogów gospodarstw rolnych, a nierzadko
także zmianą krajobrazu przestrzennego wsi.
Doceniając znaczenie gospodarcze i społeczne tych prac,
służba geodezyjna czyni starania, aby przebiegały one
sprawnie, a co najważniejsze, aby wykonywano je na na
leżytym poziomie technicznym, organizacyjnym i prawnym.
Ma to szczególne znaczenie w pracach scaleniowych, w któ
rych doraźny, interwencyjny często cel tych zabiegów pod
porządkować należy rozwiązaniom odpowiadającym dyrek
tywom polityki rolnej.
Organizowane przez Sekcję Geodezyjnych Urządzeń Rol
nych Stowarzyszenia Geodetów Polskich seminaria i sym
pozja o tematyce scaleniowej wychodzą naprzeciw temu dą
żeniu. Obok prezentacji wyników badań i wymiany do
świadczeń na spotkaniach tych dochodzi także do bezpo
średniej konfrontacji poglądów i opinii o efektach, jakości
i skutkach społecznych, prowadzonych prac scaleniowych.
Wyrazicielami tych opinii są często przedstawiciele innych
środowisk zawodowych; działacze polityczni i gospodarczy,
prawnicy, rolnicy, dziennikarze i inni. Taki właśnie cha
rakter miało zorganizowane ostatnio seminarium, które od
było się w Warszawie 24 października 1972 roku. Uczestni
czące w nim osoby reprezentowały wykonawstwo wszyst
kich niemal województw, ośrodki naukowe, prasę i środo
wisko prawnicze. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił inż.
W. Szatner z Departamentu Urządzeń Rolnych Minister
stwa Rolnictwa.
Celem seminarium było ujawnienie źródła odwołań i
skarg na projekty scalenia oraz analiza jakościowa tych
projektów. Jakkolwiek postępowanie odwoławcze jest w
tych pracach zjawiskiem zrozumiałym i uregulowanym pod
względem proceduralnym, to jednak — wobec dużej liczby
odwołań, zwłaszcza zaś znacznego odsetka pozytywnie za
łatwianych w toku postępowania odwoławczego — koniecz
ne jest krytyczne spojrzenie na cały proces postępowania
scaleniowego. Nie bez znaczenia dla tak postawionego za
gadnienia jest także uchwycenie wzajemnej proporcji ja
kościowej odwołań, to jest jaki odsetek tych odwołań od
nosi się do merytorycznej treści projektów, a jaki jest wy
nikiem subiektywnej oceny przez uczestnika scalenia (te
ostatnie kończyć się powinny teoretycznie oddaleniem skar
gi w postępowaniu odwoławczym).
Zagadnienia powyższe są źródłem wielu nieporozumień
i kontrowersji, czego dowodem mogą być na przykład ostat
nio ukazujące się na ten temat enuncjacje prasowe.
Na tle napływających odwołań od decyzji instancji za
twierdzającej projekty scalenia (prezydia PRN) powstają
wątpliwości, czy nie są one rezultatem uchybień procedu
ralnych i technicznych postępowania scaleniowego (a więc
i jakości tych prac). Taki punkt widzenia reprezentuje De
partament Urządzeń Rolnych MR, a także Instytut Nauk
Prawnych PAN *). Warto przy tym zwrócić uwagę na ba
dania z tego zakresu, jakie przeprowadził doc. J. Pali>) J. Paliwoda — Wplyw poprawy struktury przestrzennej go
spodarstw rolnych na wzrost intensyfikacji rolnictwa — referat wy
głoszony na zebraniu Instytutu Nauk Prawnych w Zespole Prawa
Rolnego PAN, w dniu M.m.1972 r.
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w o d a z tegoż Instytutu. Analizując mianowicie całokształt
złożonych zagadnień proceduralnych procesu scalania grun
tów, zwrócił on uwagę na wiele niedociągnięć procedural
nych, których źródłem jest niedoskonałość konstrukcji
prawnej ustawy scaleniowej z 1968 roku. Wprawdzie część
z nich nie występuje już z taką ostrością po ukazaniu się
ustawy z 26.X.1971 roku, niemniej jednak sygnalizowane
luki i niedociągnięcia proceduralne mają jeszcze bez wąt
pienia wpływ na jakość prac scaleniowych.
Dowodem tego może być na przykład analiza odwołań
z lat 1968—1970, w których najliczniejszą grupę stanowiły
skargi dotyczące zagadnień własnościowych. Jak wiadomo,
w pracach z tego okresu stosowano dość rygorystycznie
zasadę jednorocznego toku postępowania scaleniowego, nie
uwzględniania nieformalnego obrotu ziemią oraz zasadę
formalnej, a nie faktycznej aktualności danych ewidencyj
nych. Praktyka powyższa, aczkolwiek zgodna z literą pra
wa, nie odpowiadała istniejącemu stanowi rzeczy i sprzecz
ności te uwydatniły się w odwołaniach najostrzej w płasz
czyźnie stosunków własnościowych.
Do spornych i nie wyjaśnionych dotąd kwestii procedu
ralnych doc. J. Paliwoda zalicza jeszcze zagadnienie za
twierdzania decyzji przez jedną instancję, procedurę odwo
ławczą oraz — na tym tle — zakres stosowania kodeksu
postępowania administracyjnego.
Według J. Paliwody decyzje zatwierdzające projekt sca
lenia wydawać powinien organ prezydium powiatowej rady
narodowej d.s. rolnych, jako organ fachowy, a przez to
i kompetentny, zamiast samego prezydium PRN, które po
dejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych. Z punktu
widzenia postępowania odwoławczego propozycja ta ma o
tyle istotne znaczenie, iż może ograniczyć znacznie liczbę
odwołań, gdyż zapewnia się bardziej krytyczne i wnikliwe
przygotowanie samej decyzji. W tym samym stopniu wpły
nęłoby to także na znaczne ograniczenie odwołań od de
cyzji tej instancji. Wiadomo bowiem z praktyki, że proce
dura rozpatrzenia skarg przybrała formę dwuinstancyjną,
przy czym są one dość powszechnie rozstrzygane na szcze
blu ministerstwa. Z powyższego widać, że intencja usta
wodawcy, zmierzająca do skrócenia toku postępowania sca
leniowego, nie została w pełni utrzymana.
Z powyższych uwag wynika, że niedoskonałości proce
duralne mogą i z zasady wywołują odwołania na projekty
scalenia gruntów, decydują także o ich zasięgu meryto
rycznym oraz skali występowania.
Nie jest to jednak jedyne źródło odwołań i skarg. Na
podstawie analizy skarg, autor referatu wprowadzającego
wymienia jeszcze inne przyczyny, jak:
a) wadliwie dobrane obiekty do scaleń;
b) nieprzygotowanie rolników do tych zabiegów;
c) szacunek gruntów;
d) błędy techniczne, a także
e) nieuczciwość wykonawców.
Jak z tego wynika, przyczyn odwołań jest bardzo wiele
w każdym etapie postępowania scaleniowego.
Charakterystyczne jest jednak, że tak autor referatu, jak
i dyskutanci podkreślili znaczenie takich czynników o aspe
kcie organizacyjnym, jak: wybór i analiza obiektów do
scaleń oraz przygotowanie rolników do tego zabiegu (pro
pagowanie oświaty rolniczej na wsi, konsultacje z akty
wem wiejskim, uświadomienie celu podejmowanych zabie
gów agrotechnicznych). Jak wykazała dyskusja — są to
istotne, ale niedostrzegane dotąd działania, jakie powinny
towarzyszyć pracom geodezyjno-urządzeniowym, a scale
niom gruntów w szczególności. W nieprzygotowanych pod

tym względem obiektach (wsiach) występują przy opraco
waniu projektu trudności typu społecznego. Powstaje atmo
sfera napięcia i nieufności, wobec której najlepsze nawet
rozwiązania projektowe realizowane są po licznych uzupeł
nieniach oraz długim okresie postępowania odwoławczego,
a przy tym nie dają satysfakcji autorowi pracy. Ten ostatni
moment należy podkreślić szczególnie mocno, bowiem geo
deci urządzeniowcy są przy tej okazji oskarżani o stronni
czość, łapownictwo itd. Oskarżenia takie podchwytuje pra
sa, radio i telewizja i w rezultacie wielu — nawet doświad
czonych geodetów urządzeniowców ponosi osobistą porażkę,
czego dowodem są między innymi coraz częstsze przypadki
rezygnacji przez cenionych wykonawców z dalszego wyko
nywania tego typu prac.
Na podstawie omawianych odwołań i skarg podejmowa
ne są próby oceny merytorycznej i technicznej projektów
scaleniowych, a także kwalifikacji wykonawców.
O słuszności takiego punktu widzenia świadczy znaczny
odsetek pozytywnie załatwianych odwołań, uzasadnianych
wadliwością projektu2). Praktykę taką stosują nie tylko
komisje odwoławcze, ale także nadzór fachowy.
Istnieje bezwzględnie potrzeba przeprowadzania oceny
projektów geodezyjno-urządzeniowych, należy jednak wy
razić wątpliwość co do tego, czy kryterium liczby odwo
łań i skarg (odsetek do ogólnej liczby uczestników scalenia)
może być wystarczającą i obiektywną oceną pracy projek
tanta. Jak już wykazano, źródłem skarg jest wiele czyn
ników pozatechnicznych, przy czym — jak należy sądzić —
*) Wedlug danych Ministerstwa Rolnictwa na projekty scalenia
gruntów odwołuje się około 16% uczestników scalenia, z czego blis
ko 60% rozstrzyganych jest na korzyść odwołujących się.

BRONISŁAW LIPIŃSKI

Warszawa

Ewolucja struktury kraju kształtuje kierunki rozwoju
działalności geodezyjno-kartograficznej, wypełnia ją nową
treścią, rozszerza zakres tematyczny, przeobraża pojęcia fa
chowe, formy, metody pracy. Urbanizacja kraju stawia na
porządku dziennym sprawę geodezji miejskiej, a może, a
nawet na pewno w jej kontekście kwestię definicji, treść
i rolę geodezji w państwie w ogóle.
Na naradach i plenarnych zebraniach Sekcji Geodezji
Miejskiej w Warszawie, Szczecinie i Radomiu starannie
wyselekcjonowano i zestawiono problemy, obowiązki i cha
rakterystykę wyodrębnionej funkcji geodezji miejskiej, jej
szeroki zasięg w poczynaniach techniczno-gospodarczych i
rolę informacyjną w zarządzaniu miastem.
Zaangażowanie twórcze członków Sekcji wyzwalało ini
cjatywy podejmowane przez nich w dziedzinie nowych te
matów geodezyjnych, kartograficznych, międzybranżowe
rozwiązania kooperacyjne. Miały one na celu wyrównanie
opóźnień geodezji miejskiej w dynamicznie rozwijających
się strukturach naukowych, techniki i planowania prze
strzennego. Opóźnienie i obniżenie wagi zagadnienia nie
może trwać zbyt długo bez szkód dla gospodarki narodo
wej. Ostatnie lata zapowiadają zmiany. Do rozbudowy
miast, do znaczenie zwiększonego tempa budownictwa mie
szkaniowego, komunalnego, socjalnego wprzęgnięte są wszy
stkie branże, a w tym — geodezja miejska. Jej dokumen
tacja towarzyszy poczynaniom władz.

Zrozumienie zadań geodezyjnych w budowie miast — nie
oznacza podjęcia zamiaru omówienia w tym miejscu do
kumentacji geodezyjno-prawnej, inwentaryzacji uzbrojenia
terenu, geodezyjnej obsługi budownictwa wysokiego, niskie
go i jednorodzinnego. Sięgnijmy do spraw o charakterze
podstawowym. Wszyscy świadomie i podświadomie odczu
wamy potrzebę zasadniczej rewizji poglądów na rolę, funk

znaczna ich liczba wynika z subiektywnej oceny projektów
przez rolników.
Liczba odwołań, a nawet fakt uwzględnienia odwołania
nie świadczą jeszcze o wadliwości projektu.
Spośród czynników technicznych najczęstszym źródłem
skarg jest szacunek gruntów. Odwołania te dotyczą najczę
ściej lokalizacji działek gospodarczych. Jest to niewątpli
wie wskazówka, iż zagadnienie szacunku gruntów jest naj
słabszą stroną procesu technicznego, przy scaleniu gruntów.
Nasuwa się przeto spostrzeżenie, że ten etap pracy powi
nien być szczególnie wnikliwie opracowany, a ponadto
przystępnie przedstawiany uczestnikom postępowania sca
leniowego.
Na marginesie podjętej przez Sekcję GUR tematyki se
minarium warto jeszcze powrócić do zagadnienia oskarża
nia geodetów urządzeniowców o przekupstwo i nieuczci
wość, kierowane do prokuratora. Oczywiste jest, że sank
cje z tego tytułu są surowe dla sprawcy takiego przestęp
stwa. Nasuwają się jednak pytania, jaką sankcję karną po
nosi ten, kto wnosi niesłuszne oskarżenie, kierując się chę
cią zemsty albo zdyskredytowania geodety wobec opinii
publicznej, czy też innymi motywami osobistymi? Jaką opiekę prawną zapewnia mu w takim przypadku zakład
pracy? Wątpliwości te rodzą się z tym większą siłą, że nie
słuszne pomówienia geodetów scaleniowców o przekupstwo
są częste w praktyce scaleniowej, a jednocześnie łatwo pod
chwytywane przez prasę.
W niniejszym opracowaniu podano jedynie garść uwag
i refleksji, jakie się nasunęły pod wpływem omawianego
tu seminarium. Należy sądzić, iż na ten temat wypowiedzą
się również inni geodeci.

Artykuł dyskusyjny na temat geodezji miejskiej
cję i istotę, na teorię i praktykę geodezji, a w tym geode
zji miejskiej.
W innych krajach już dawno dostosowano kompetencje
zawodowe, program studiów, jak również organizację służb
geodezyjno-kartograficznych do zadań państwowych i po
trzeb społeczeństwa.
We Włoszech, Francji, Anglii, w ZSRR, Czechosłowacji
zakres działania zawodu geodezyjnego uległ modyfikacji w
zależności od zapotrzebowania określonych stosunków go
spodarczych. Zakładana obecnie jednolitość geodezji w Pol
sce jest oparta na tradycji okresu początków dwudziestego
wieku, ukształtowanej na stosunkowo wąskiej bazie spo
łeczno-gospodarczej.
Pomimo zmian gospodarczo-społecznych w państwie nie
poddano rewizji, nie sformułowano współczesnego pojęcia
geodezji, jego funkcji w naszych warunkach postępującej
rewolucji naukowo-technicznej. Stąd rodzą się nieporozu
mienia, powstają luki organizacyjne, pseudologiczne zamie
rzenia, nie uzupełnione realną treścią techniczno-gospodar
czą. Stąd powstaje uczucie braku uznania społecznego
wśród szerokich rzesz geodetów.
Obiegowa definicja dyscypliny geodezyjnej nie zmieniła
się w swej osnowie od wieków, nawiązuje ona do histo
rycznych celów geodezji, iż ostatecznym „produktem” prac
geodezyjnych są mapy w różnych skalach, będące obrazem
powierzchni ziemi zarówno pod względem sytuacyjnym,
jak i wysokościowym. Ostatnio, co prawda w podręczniko
wym ujęciu, technika, technologia i obszar działania sta
nowi nowe kryterium, wzbogaca ono wewnętrzną treść dy
scypliny. Dla celów szkolnych, a nawet urzędowych w geo
dezji zróżnicowano następujące działy: miernictwo, topogra
fia, rachunek wyrównania, fotogrametria, kartografia, po
miary kraju, grawimetria, astronomia geodezyjna. Nauka
i technika ewoluje z inspiracji potrzeb ludzkich. Co naj
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mniej równoległy wpływ na właściwości, na wewnętrzną
treść geodezji wywiera jej funkcja gospodarcza.
Dyscyplina geodezyjna zintegrowana z gospodarką naro
dową systemem planowania i zarządzania we współczesnym
państwie uzupełniona jest bogatą i nową treścią, nowymi
zadaniami.
Na całość pojęcia geodezji składają się różne działy, spe
cjalizacje, a nawet gałęzie, stanowiące wyodrębnione dzie
dziny, związane z obszernymi samodzielnymi zadaniami w
gospodarce narodowej lub w świecie nauki.
Szereg specjalności geodezyjnych ukształtowało się nie
zależnie od zmiennych podziałów administracyjnych. Do
nich zaliczyć można między innymi:
— geodezję topograficzną,
— kartografię,
— geodezję miejską,
— geodezję rolną,
— geodezję podstawową,
— geodezję szczegółową,
— geodezję inżynieryjną,
— geodezję przemysłową,
— geodezję astronomiczno-satelitarną itd.
W wyliczeniu specjalności geodezyjnych pominąłem geo
dezję podkładową. Jest ona z istoty swego zakresu tema
tycznego elementarną i najbardziej stabilną sferą działa
nia, toteż zaliczyć ją można w historycznym przekroju do
klasycznej geodezji.
Stereotyp pojęciowy geodezji podkładowej obejmuje wy
konanie lub przygotowanie podkładów geodezyjnych. Zwró
cę uwagę na filozofię i manierę zawodową tego stereotypu
rzutującą na podstawowe ogniwa organizatorskie zawodu
w jego funkcji społeczno-gospodarczej.
Stereotyp ten wyraża pasywność postawy w zintegrowa
nym układzie techniczno-gospodarczym, przeciwstawność
poglądów w angażowaniu dyscypliny geodezyjnej w roz
wiązaniach planistycznych, gospodarczych, administracyj
nych, technicznych. Odrzuca on kombinowane układy orga
nizatorskie i rozwiązania w korelacji z zagadnieniami wy
mienionych dziedzin, gdy nawet geodezja jest równorzęd
nym partnerem w rozwiązaniu zagadnienia i jej działal
ność towarzyszy w sposób ciągły sprawie. Odrzuca również
rozwinięcia bądź zagęszczenia informacji geodezyjno-karto
graficznej o wyjściowe dane branżowe rozpoznane samo
dzielnie przez geodetów, względnie oparte o kooperację fa
chową (branżową).
Synergiczna działalność służb geodezyjnych z innymi
służbami, umiejętne i zorganizowane włączenie dyscypliny
geodezyjnej w zadania gospodarcze dawało i daje najbar
dziej efektywne i najprostsze rozwiązania.
Powyższa dygresja zachęca do dyskusji, do wyjaśnienia
i sprecyzowania podstawowych pojęć związanych ze współ
czesną geodezją, nauką wysokich dokładności, o założonych
a priori tolerancjach i jednoznacznych rozwiązaniach. Za
chęta do dyskusji rodzi się na podłożu sporu między grupą
profesorów i inżynierów o synonim nazw — geodezja in
żynieryjna i geodezja miejska. Spór powstał w okresie dys
kusji nad wnioskiem o powołanie do życia sekcji geodezji
miejskiej SGP i dotychczas nie został zakończony obowią
zującą definicją. Na szczęście Sekcja Geodezji Inżynieryj
nej i Sekcja Geodezji Miejskiej działają ku chwale techni
ki polskiej. Fakt ten jest ogromną zachętą do podjęcia prób
semantycznego rozbieru logicznego i przedmiotowego obu
określeń.
Treść i sens definicji rzutuje na programowe rozwinięcie
specjalności, na świadome kształtowanie systematyki pojęć,
na wiele rozwiązań praktycznych, na programy studiów,
na dydaktykę itp.
Proponuję w pierwszych rozważaniach przyjąć następu
jące przybliżone rozumowanie.
Geodezja inżynieryjna rozwija umiejętności zastosowania
dyscypliny geodezyjnej w całokształcie lub fragmencie rea
lizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. W zakresie jej
działania znajdą się między innymi zadania: geodezyjnego
opracowania projektów budowli, przestrzenne wyznaczenie
punktów konstrukcji lub innych elementów budowy, bada
nia wielkości odkształceń i przemieszczeń budowli itp.
Geodezja inżynieryjna uczestniczy w procesie budowy lub
eksploatacji obiektu budowlanego bądź na wybranych za
daniach związanych z obiektem budowlanym, na nim roz
poczyna i kończy dzieło.
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Uproszczona charakterystyka nie umniejsza finezji, pre
cyzji, inwencji rozwiązań i odpowiedzialności pracy. Wpływ
geodezji inżynieryjnej na technologię realizacji wielkich
budów powinien stale się zwiększać. W zakres geodezji in
żynieryjnej wchodzi znajomość współpracy międzybranżowej i organizacji budowy.
Na temat geodezji miejskiej wiele dyskutowano na uczel
niach, w biurach, przedsiębiorstwach, resortach i ostatecz
nych opinii, definicji brak — tak w dziedzinie podstawo
wych norm pojęciowych, jak i w określeniach instrukcyjnych. Pomimo pozorów teoretycznego charakteru dociekań,
sprawa przebiega przy dużym zaangażowaniu osobistym
dyskutantów.

Odrzucam jednak z gruntu tendencyjne poglądy, iż:
— nie istnieje pojęcie geodezji miejskiej;
— nie istnieje na nie zamówienie społeczne;
— geodezja miejska jest integralną częścią geodezji in
żynieryjnej;
— geodezja miejska to nic innego, jak geodezja szcze
gółowa;
— ze względu na wyższą dokładność pomiarów miejskich
należy ją włączyć i zaliczyć do geodezji podstawowej;
— nie ma geodezji miejskiej, gdyż nie ma takiego kie
runku studiów na wyższych uczelniach.
Na wielu naradach naukowo-technicznych Sekcji Geode
zji Miejskiej SGP określano rozmiary, wagę i oryginalną
właściwość zagadnień geodezyjnych w życiu miasta, we
wszystkich jego fazach historycznego rozwoju. Bowiem w
wyniku systemu geodezji miejskiej dokumentacja geode
zyjna splata w określonym czasie i układzie odniesienia:
przeszły, bieżący i przyszły stan zagospodarowania miasta.
Na jej podstawie można zbudować system informacji o to
pografii terenu, dokonać bilansu uzbrojenia terenu, przepro
wadzić interpretację różnorodnych cech organizmu miej
skiego, przekształceń struktury własnościowej nieruchomo
ści, wyznaczyć i udowodnić poprawność zamierzonej zabu
dowy.
Geodezja miejska jest systemem zastosowania dyscypliny
geodezyjno-kartograficznej w ciągłym rejestrowaniu zmian
wszechstronnego rozwoju miasta, jest metodą lokalizacji
zjawisk przestrzennych miasta w jego Czterowymiarowym
układzie odniesienia, jest zasadą dokumentowania zamie
rzonych i zrealizowanych decyzji strukturalno-terenowych.
Geodezja miejska obejmuje umiejętność interpretacji,
selekcji i bilansowania danych o topografii, zagospodaro
waniu i uzbrojeniu terenu, o strukturze własnościowej nie
ruchomości. Geodezja miejska jest metodą zabezpieczenia
wyjściowych studialnych materiałów geodezyjno-kartograficzno-informacyjnych dla decyzji administracyjno-gospo
darczych, dla miejscowego planowania przestrzennego, lo
kalizacji, projektowania i wyznaczania projektów inwesty
cji na gruncie.
Geodezja miejska inicjuje, przygotowuje i przetwarza da
ne dokumentacyjne na obszarze miasta, w dziedzinach:
— ukształtowania terenu;
— zabudowy i uzbrojenia terenu;
— struktury własnościowej;
— podziałów administracyjnych;
— socjotechnicznych;
— bilansowanych zjawisk w przestrzennym układzie od
niesienia;
— geodezyjno-kartograficznego układu odniesienia;
— wyników pomiarów geodezyjno-kartograficznych.
Geodezja miejska spełnia funkcje organizatorskie admi
nistracji i wykonawstwa. Zapewnia ona wykonanie zadań
bieżących i przygotowuje kompleksowe elementy rozwojo
we dla przyszłych potrzeb miasta, zabezpiecza niezbędne
dane w systemie zarządzania miasta i świadczeń geodezyj
no-kartograficznych na rzecz ludności.
Geodezja miejska jest również — jak inne dyscypliny
naukowo-techniczne — ogniwem skomplikowanego procesu
poczynań, mającego na celu racjonalne zorganizowanie i
rozwój życia ludności miast, ich pracy, rozrywki, odpo
czynku i działalności kulturalnej. Wbrew zatem populary
zowanym opisom o docelowym przeznaczeniu wyników pra
cy geodezyjnej — dla Ubranistyki lub dla potrzeb budow
nictwa bądź dla gospodarki komunalnej — funkcją i celem
geodezji miejskiej jest układ i współuczestnictwo w proce
sach organizatorskich życia miasta i układów społeczno-gospodarczych jego mieszkańców.

Geodezja miejska swą działalnością obejmuje żywą tkan
kę osiedlańczą miasta, jego zorganizowany układ społeczny,
indywidualnego człowieka włącznie. Powyższe określenia
są projektem zdefiniowania co to jest geodezja miejska.
Sprowadzenie do minimum różnicy poglądów wśród geo
detów na temat terminologii i jej treści praktycznej i po
tencjalnej jest zadaniem ambitnym, aczkolwiek nie prze
rastającym możliwości zawodu. Pozostawienie zamętu w
sferze pojęć, definicji, terminów zaciemnia strukturę nau
kową, techniczną i zawodową w geodezji, a w konsekwen
cji zaciemnia układ organizacyjny. Tradycyjnie przyjęty
podział przedmiotu geodezji na części składowe, oparte na
operacjach czynnościowych, na terminologiach, budzi wąt
pliwości w świetle zasad integracji celów zadań naukowych
i gospodarki narodowej.
Rewizji wymaga Szkolarski podział dyscypliny geodezyj
nej, oparty na treści wynikającej z zastosowania określo
nych narzędzi lub metod pracy.
Przez zastosowanie mierniczego stolika z kipreglem udo
skonalono geodezję topograficzną, aparatura fotograficzna
zapoczątkowała fotogrametrię, skonstruowanie niwelatora,
teodolitu — rozwinęło technikę poligonizacji i niwelacji
itd.
W przypadku spraw geodezyjnych na etapie integracji
organizacyjnej zachodzi konieczność wypośrodkowania, co
jest głównym elementem integrującym, co w integracji po
winno być czynnikiem nadrzędnym, a co służebnym i jak
te same Zjavziska wpływają na dyscyplinę naukową i na
warsztat produkcyjny. Gospodarka narodowa decydująco
wpłynęła na rozwój służb geodezyjnych, na zróżnicowanie
ich zakresu, metod, treści i organizacji pracy. Liczba za
trudnionych w zawodzie geodezyjnym wynosiła w roku
1945 około 2000 fachowców, a w roku 1972 — około 16 000
fachowców.
Znaczna większość geodetów pracuje w resortach gospo
darczych lub inaczej mówiąc — umiejętności geodezyjne
wiąże z zadaniami gospodarczymi.
Wymowa cyfr skłania do refleksji, do pogłębienia analizy
struktury zawodu, treści faktycznie wykonywanych zadań,
problemów nie rozwiązanych a powierzonych do wykonania
geodetom lub potencjalnie ciążących do sfery ich umiejęt
ności lub metod, techniki i organizacji pracy.
Analiza struktury zawodu, podejmowanych zadań, kie
runków działania na przestrzeni ostatnich 50 lat jest pod
stawowym tematem badań naukowych dla określenia obiek
tywnych tendencji w przeobrażeniach teorii i praktyki geo
dezyjnej w Polsce.
Zawód geodezyjny związany jest — jak może żaden in
ny — z rozległymi przejawami życia narodowego, w jego
mnogich przekrojach i kierunkach działania, jest jedno
cześnie organizacyjno-technicznym wykładnikiem kultury
społeczno-państwowej. Na wszystkich zatem spoczywa obo
wiązek podnoszenia zawodu na najwyższy poziom. W nie
wątpliwym wysiłku środowiska przodownictwo i osiągnięte
sukcesy wyróżniają polskich naukowców, ale ich także zo
bowiązują. Dlatego w wyniku uprzednich rozważań pierw
szy wniosek im jest zadedykowany.
Rok 1973 został ogłoszony rokiem nauki polskiej. Apelu
jemy do wszystkich naukowców i instytucji naukowych
polskiej geodezji i kartografii o podjęcie pracy nad nową
definicją geodezji i kartografii w świetle najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz programu rozwoju kraju,
nakreślonego uchwałami VI Zjazdu Partii.
Dalsze, równie ważne i nie cierpiące zwłoki wnioski
związane są z wartkim nurtem życia.
Zintegrowanie geodezji i kartografii z zadaniami resortu
gospodarki terenowej i ochrony środowska nakłada na
Sekcję Geodezji Miejskiej SGP obowiązek:
— wypracowania zakresu, metod, środków działania w
nowym układzie organizacyjnym; wypracowania otwartej
i aktywnej postawy zawodowej, zdolnej do czynnego, iniCjatorskiego współdziałania wielobranżowego;
— realizacji powyższych zasad przy warsztacie pracy oraz wystąpienia do władz uczelnianych o uwzględnienie ich
w programach dydaktycznych wydziałów geodezyjnych i
kartograficznych wyższych uczelni.
Nowa organizacja terenowych służb gospodarki terenowej
i ochrony środowiska zobowiązuje Sekcję Geodezji Miej
skiej do analizy i ustalenia nowych form współpracy i wy
korzystania wiedzy fachowej dla usprawnienia procesu in

westycyjnego, rozbudowy i rekonstrukcji miast, dotyczy to
w szczególności następujących dziedzin:
— planowania przestrzennego w zakresie przygotowania
geodezyjno-kartograficznych materiałów wyjściowych i
studialnych. Zaniechania urbanistycznej inwentaryzacji, du
blującej dane ewidencji gruntów i budynków;
— lokalizacji inwestycji w zakresie obowiązku przygoto
wania bilansów:
a) zabudowy i uzbrojenia terenu;
b) uzysku i przekształceń istniejącej struktury terenu;
— geodezyjno-kartograficznego planowania pionowego ukształtowania terenu;
— geodezyjnego opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego;
— wprowadzenia obowiązku powołania zespołów uzgad
niania dokumentacji przy miejskich służbach geodezyjno-kartograficznych ;
— przygotowania terenów pod inwestycje przez progra
mowanie gospodarki terenami również w oparciu o:
a) mapę sytuacyjno-wysokościową;
b) ewidencję gruntów i budynków;
c) kataster uzbrojenia terenu;
d) mapę ochrony ziemi uprawnej;
— nadzoru budowlanego — przez zwiększenie dyscypliny
i udokumentowania:
a) geodezyjnego usytuowania i posadowienia budowli po
uzgodnieniu dokumentacji w’ zespołach koordynacji międzybranżowej (w zespołach uzgadniania dokumentacji);
b) nadzoru geodezyjnego w trakcie budowy wysokiego
budownictwa uprzemysłowionego;
c) inwentaryzacji powykonawczej budowli i zagospodaro
wania terenu;
d) wprowadzenie odpowiednich klauzul na rachunkach
do wpłat i protokołach zdawczo-odbiorczych budowli;
— ochrony środowiska; usystematyzowanie i zdyscyplino
wanie obserwacji dotyczących ochrony środowiska można
uzyskać między innymi przez:
a) wprowadzenie obowiązku stosowania map sozologicz
nych;
b) zunifikowanie na nich znaków zjawisk analogicznych:
c) kartograficzną kontrolę zjawisk i szkód w określonych
czasokresach;
d) wprowadzenie obowiązku składowania map sozologicz
nych w składnicach służb geodezyjnych;
e) wykorzystanie i interpretacja zdjęć lotniczych;
f) wprowadzenie obowiązku nauczania interpretacji zdjęć
lotniczych i map sytuacyjno-wysokościowych na wydzia
łach geodezyjnych wyższych uczelni;
— nowych problemów geodezyjno-kartograficznych i z
dziedzin pokrewnych, narastających w regionach gospodar
czych;
— zorganizowania zakładów badań i doświadczeń przy
wojewódzkich biurach lub przedsiębiorstwach geodezji i
kartografii dla zadań nietypowych, studialnych i wdroże
niowych związaych z rozbudową i rekonstrukcją miast.
Podstawowy obowiązek obywatelski — podnoszenia eko
nomiki kraju, a w zakresie działania służb geodezyjno-kar
tograficznych tworzenia materiałów dla intensyfikowania
gospodarki terenami, zobowiązuje do zwrócenia uwagi na
straty wypływające z niezorganizowania miejskiej służby
geodezyjnej w miastach nie stanowiących powiatów. Pa
miętajmy, że poza dżiałalnością miejskiej służby geodezyj
nej znajduje się około 800 miast i osiedli.
Duże straty wynikają z tytułu niepobierania opłat adiacenckich, dzierżaw, przewłaszczeń, władania bezumownego,
z opóźnionych lub nie podjętych planowo działalności w
zakresie:
— aktualizacji osnów geodezyjnych;
— map miejskich;
— ewidencji gruntów i budynków;
— geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia terenu;
— uzgodnień koordynacyjnych dokumentacji technicz
nych;
— pomiarów Porealizacyjnych;
— przekształceń struktury własnościowej terenu.
Straty te powstają z powodu nieprowadzenia w miastach
nie stanowiących powiatów spraw objętych jednym kom
pleksowym pojęciem geodezji miejskiej.
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Na marginesie problemów wyjątkowo ważnych należy
poruszyć sprawę ważną dla kultury zawodu, a mianowicie’
sprawę historii zawodu, gromadzenia zbiorów dzieł geode
zyjnych, kartograficznych, a w tym geodezji i kartografii
miast.
Coraz szersze zainteresowanie wśród geodetów wywołuje
sprawa zorganizowania muzeum geodezyjno-kartograficzne-'
go. Utworzenie takiego muzeum jest ambitnym zamierze
niem stowarzyszonych geodetów, ale również realną po
trzebą dydaktyczną dla ogółu, a szczególnie uczącej się
młodzieży oraz warsztatem naukowym dla badaczy nie tyl
ko zagadnień geodezyjnych, ale wielu innych dziedzin tech
nicznych, planistycznych i gospodarczych.
Brak muzeum geodezji i kartografii pogłębia niedostatek
wiedzy w wielu dziedzinach kultury materialnej narodu.
Może w niedostatecznym stopniu zdajemy sobie sprawę z
tego faktu, przygnieceni innymi troskami. Niniejszą dygres
ję zakończę następującymi wnioskami.
Z zadowoleniem stwierdzić należy duże zainteresowanie
szerokiego kręgu geodetów sprawą projektu utworzenia
muzeum geodezyjno-kartograficznego. Upatruje się w tym
fakcie pragnienie utworzenia placówki kultury pracy za
wodowej o wysokich walorach historycznych i dydaktycz
nych. Jest to również wyraz dążenia zawodu do uwypukle
nia roli geodezji i kartografii w historii gospodarki i tech
niki polskiej.
Zarząd Główny SGP powinien podjąć starania o wyjed
nanie 2 etatów dla akcji organizatorskiej muzeum i dotacji

na pokrycie kosztów z tym związanych. Jednocześnie wska
zane jest podjęcie rozmów w sprawie siedziby muzeum.
Akcję organizowania muzeum można przyspieszyć przez:
— przygotowanie koncepcji programu tematycznego mu
zeum w dziedzinie: geodezji, kartografii i nauk pokrew
nych; instrumentów mierniczych i sprzętu kartograficznego,
znaków granicznych, literatury fachowej, materialnych za
bytków dotyczących prawa i zwyczajów w omawianej dzie
dzinie, instrukcji technicznych i legend ludowych, opisów
i dokumentów wielkich akcji gospodarczych w historii pol
skiej, działu eksponatów geodezyjno-kartograficznych;
— Zankietyzowanie i zinwentaryzowanie zabytków ewi
dencyjnych i kartograficznych w składnicach geodezyjno-kartograficznych PRN, instytucjach gospodarczych, kultu
ralnych, naukowych;
— zwrócenie się do kolegów geodetów i ich rodzin o
ewentualne oświadczenia i deklaracje.
Należy zapobiec dalszym zniszczeniom zasobów archiwal
nych i historycznych, wykazać społeczną troskę ogółu geo
detów zorganizowanych w SQP o dorobek kultury mate
rialnej narodu, wyrazić gotowość podjęcia akcji organiza
torskiej muzeum geodezyjno-kartograficznego.
W nawiązaniu do trwającej od dłuższego czasu akcji mi
łośników historii geodezji i kartografii Zarząd Główny
SGP powinien podjąć inicjatywę społeczną członków i za
akceptować szczegółowy program akcji w pierwszej poło
wie 1973 roku.

Mgr inż. ZOFIA ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN
Instytut Geodezji AGH — Kraków

Niektóre zalety i możliwości stosowania analizy sieciowej w pracach geodezyjnych
1. Wstęp
Prawidłowa organizacja i kontrola przebiegu realizacji
większych przedsięwzięć geodezyjnych wymaga zastosowa
nia nowoczesnych metod organizacji. Przy wyborze odpo
wiedniego wariantu czynności mających na celu realizację
określonego zamierzenia zachodzi potrzeba zastąpienia wy
boru intuicyjnego wyborem obiektywnym, gdyż koszt spo
łeczny nieprawidłowych decyzji jest bardzo wysoki. Zagad
nienie to jest szczególnie ważne w realizacyjnych pracach
geodezyjnych będących częścią składową inwestycji prze
mysłowych, a także w pracy przedsiębiorstw geodezyjnych
dążących do zbilansowania środków posiadanych ze środ
kami koniecznymi do realizacji przedsięwzięć.
W zadaniach skomplikowanych, kiedy przeoczenie niektó
rych czynności lub ich powiązań może prowadzić do podję
cia mylnych decyzji organizacyjnych, co w konsekwencji
zwiększa zużycie środków lub znacznie wydłuża czas rea
lizacji projektu, szczególnie przydatne i przynoszące duże
efekty są nowoczesne metody planowania i organizacji dzia
łalności za pomocą analizy siatek czynności.
Dotychczas organizację prac geodezyjnych opierano na
harmonogramach Gantta (rys. 1). Harmonogramy te podają
wprawdzie rozkład czynności w czasie w kolejności uwzglę
dniającej ich powiązania technologiczne, lecz nie ukazują
ich w sposób jasny i przejrzysty. Czas trwania całego
przedsięwzięcia zadaje się z góry, bez wyprowadzania go
z zależności technicznych. Przy realizacji prac istnieje za
wsze tendencja do ich opóźniania; wynika to z istoty me
tody, przy której nie jest możliwe uchwycenie zależności
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oraz powiązań organizacyjnych. Natomiast konsekwentnie,
bieżąco analizowana siatka czynności umożliwia automa
tyczne działanie w kierunku usprawnienia i skrócenia cza
su trwania przedsięwzięcia, co jest wyraźnie widoczne na
przedstawionym w niniejszej publikacji przykładzie z prak
tyki geodezyjnej. Siatka czynności jest bowiem graficznym
obrazem realizacji przedsięwzięcia, ujawnia okresy, w któ
rych mogą nastąpić zaburzenia w postępie prac, a zatem
również i terminy, na które powinna być zwrócona szcze
gólna uwaga kierownictwa. Stanowi ona również doskona
łe narzędzie kontroli, ze względu na swoją przejrzystość
i łatwość posługiwania się nią. Wyklucza także możliwość
pomyłki w określeniu czynności, którą należy z kolei wy
konać, aby zapewnić prawidłowy i oczekiwany termin rea
lizacji zadania. Siatka pozwala na wnikliwą analizę mo
żliwości produkcyjnych zespołów, bez dodatkowego balastu
obszernego materiału objaśniającego, którego wymagają
stosowane dotychczas powszechnie harmonogramy Gantta.
Siatkę czynności można z powodzeniem przenieść na wspo
mniane harmonogramy, co jest dużym ułatwieniem dla
osób przyzwyczajonych do tego systemu.
Zgodnie z teorią i praktyką planowania sieciowego, eko
nomiczny model procesu realizacji danego przedsiębiorstwa
buduje się drogą logiczno-matematycznego opisu wszyst
kich prac składających się na ten proces. Model taki przed
stawia połączenie związanych ze sobą zdarzeń strzałkami
określającymi prace, do wykonania których potrzeba zna
nej ilości siły roboczej, środków materialnych i określonego
sprzętu. Połączenia takiego dokonano w logicznej kolejno
ści, podyktowanej przyjętym schematem technologicznym
wykonania przedsięwzięcia.

2. Tok postępowania przy posługiwaniu się siatkami czyn
ności
Analiza drogi krytycznej obejmuje pięć etapów: budowa
siatki czynności, określenie czasu trwania poszczególnych
czynności, przeliczenie siatki ręcznie lub na maszynie cy
frowej, analiza wyników obliczeń, praktyczne wykorzysta
nie wyników.
2.1. Budowa siatki czynności

Rys. 1. Harmonogram Gantta. Linią ciągłą grubą oznaczano czyn
ności leżące na drodze krytycznej. W rubryce pierwszej rysunku
oznaczano cyframi poszczególne czynności: 1 — projekt wstępny,
2 — wyznaczenie częstotliwości wzorcowej EOS, 3 — pierwszy po
miar bazy EOS, 4 — pierwszy pomiar bazy drutami, 5 — oblicze
nie długości bazy, 6 — projekt wykonawczy, 7 — obliczenie sta
łych EOS, 8 — stabilizacja punktów osnowy, 9 — badanie instru
mentów i ,pionów optycznych, 10 — pomiar trzech baz kontrolnych
drutami, 11 — obliczenie długości baz kontrolnych. 12 — pomiar dłu
gości boków osnowy EOS, 13 — powtórny pomiar bazy drutami,
14 — powtórne obliczenie długości bazy, 15 — powtórny pomiar
bazy EOS, 16 — powtórne obliczenie stałych EOS, 17 — opracowa
nie wyników pomiarów EOS, 18 — pomiar kątów poziomych i pio
nowych, 19 — opracowanie wyników pomiarów kątów pionowych.
20 — opracowanie wyników pomiaru kątów poziomych. 21 — obli
czenie poprawek redukcyjnych, 22 — pomiar azymutów astrono
micznych, 23 — obliczenie azymutów, 24 — wyrównanie obserwa
cji, 25 — analiza dokładności pomiarów, 26 — sprawozdanie tech
niczne, 27 — skompletowanie operatu

Dla określonego zadania geodezyjnego modelem takim
może być sieć graficzna projektu technicznego, jeśli punkty
sieci zostaną przedstawione jako zdarzenie o określonej ja
kości, a odcinki łączące je będą oznaczać czynność o okre
ślonej pracochłonności [2].
W wyniku analizy sieciowej otrzymuje się: cykl realiza
cji przedsięwzięcia określonego siatką czynności, drogę kry
tyczną, to jest jeden lub kilka ciągów czynności łączących
zdarzenia, których (najwcześniejszym IiW i najpóźniejszym
NP) terminy realizacji są identyczne, terminy zdarzeń: naj
wcześniejszy i najpóźniejszy, zdarzenia krytyczne, zapasy
czasu dla zdarzeń, najpóźniejsze możliwe terminy: rozpo
częcia i zakończenia czynności oraz zapasy czasu: całkowi
ty, swobodny, warunkowy i niezależny.
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W niniejszej publikacji podano przykład zastosowania
siatki czynności przy organizacji pracy zespołów wykonaw
czych typowego zadania geodezyjnego, jakim jest poligonizacja precyzyjna. Zamierzeniem autora jest nie tylko wy
kazanie wyższości metod analizy sieciowej nad metodami
dotychczas stosowanymi, co znalazło już potwierdzenie w
praktyce niektórych przedsiębiorstw geodezyjnych, ale tak
że wykazanie możliwości uzyskania dodatkowych efektów
przez włączenie do analizy oprócz terminów realizacji tak
że pracochłonności i kosztów. Z tego względu, przy budo
wie siatki czynności przedstawiono zadania odcinkowe, w
sposób Zgeneralizowany, nie biorąc pod uwagę na przykład
tego, że na opracowanie projektu wykonawczego składa się:
szczegółowy wywiad terenowy mający na celu ustalenie
położenia punktów poligonowych przy zachowaniu takich
warunków, jak: wzajemna widoczność; odpowiednia wy
sokość celowych i ich odległość od obiektów' o dużym na
słonecznieniu, przy czym wybór miejsc pod stabilizację zna
ków powinien zapewniać ich nienaruszalność; wytrasowa
nie trzech baz kontrolnych o długościach będących wielo
krotnością odcinka 24 metry; wstępna stabilizacja punktów
i sporządzenie dla nich opisów topograficznych.
Prawidłowe opracowanie harmonogramu realizacji przed
sięwzięcia wymaga gruntownego przemyślenia warunków
technicznych zlecenia, a następnie uzgodnienia z poszcze
gólnymi wykonawcami prac polowych i kameralnych. Na
podstawie zatwierdzonego projektu wstępnego opracowuje
się szczegółową siatkę czynności, stanowiącą obowiązujący
harmonogram robót. Przy opracowaniu siatki należy uwzględniać realny czas trwania poszczególnych czynności,
dokładne terminy zaopatrzenia w niezbędny sprzęt, realne
terminy pracy poszczególnych zespołów wykonawczych oraz
możliwości finansowe inwestora. Czynności niezbędne do
realizacji projektu podano na rys. 1.
Z kolei budujemy siatkę czynności lub inaczej plan rea
lizacji, uwzględniający wszystkie techniczno-organizacyjne
powiązania poszczególnych czynności. Na rysunku 2 wy
obrażono czynności składające się na projektowaną poligonizację precyzyjną. Zdarzenia (okresy niezbędne do rozpo
częcia lub zakończenia co najmniej jednej czynności) przed
stawiono w postaci figur o wielkości niezależnej od ich
znaczenia. Czynności przedstawiono w postaci strzałek,
przy czym długości strzałek przypisane poszczególnym pra-
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com odcinkowym są dowolne i mają na celu jedynie otrzy
manie przejrzystej struktury siatki. Przy numeracji zdarzeń
zwracano uwagę na to, aby następujące po sobie zdarzenia
miały numery wyższe od poprzedzających.
2.2.

Określenie czasu trwania poszczególnych czynności

Po zbudowaniu siatki każdej czynności przypisano czas
trwania. Czas trwania typowych zadań geodezyjnych okre
ślono za pomocą katalogów norm, pozostałe wyliczono ze
wzoru:
3α -j- 2b
t = —-----(1)
5
gdzie:
a — czas optymistyczny dla sprzyjających warunków,
b — czas pesymistyczny dla niekorzystnych warunków,
t — czas trwania czynności,

2.3.1. Metoda obliczeń bezpośrednio na siatce (rys. 3)

lub ze wzoru:
a 4- 4m + b

t =----- ¿-----

(2)

gdzie:
m — czas najbardziej prawdopodobny,
a i b — jak we wzorze (1).
Jednostka czasu przyjęta do analizy jest dowolna i zależy
jedynie od okresu realizacji całego przedsięwzięcia. Usta
lony w ten sposób czas trwania poszczególnych czynności
wpisano do rubryki 3 tablicy 1. Dla wyjaśnienia należy
podać, że czas ten może się zmieniać w toku realizacji pro
gramu, co nie dezaktualizuje jednak siatki jako całości, jak
to ma miejsce w przypadku harmonogramu Gantta. Dobre
normy, wyczerpująca statystyka wykonawstwa, doświadcze
nie specjalistów decydują o trafnym określaniu czasu trwa
nia czynności. Aktualizacji siatki dokonuje się w sposób
prosty, nie wymagający przerysowywania dobrze opraco
wanego modelu.
2.3.

Przeliczanie siatek

Etap następny to określenie poszczególnych rodzajów cza
sów i ich zapasów; etap ten można rozpocząć dopiero po
uprzedniej dokładnej kontroli siatki. Obliczenia można wy
konać jednym z proponowanych niżej sposobów:
— metodą obliczeń dokonywanych bezpośrednio na siat
ce czynności;
— za pomocą macierzowego sposobu obliczania najwcześ
niejszych i najpóźniejszych terminów zdarzeń;
— metodą tabelarycznego obliczania terminów realizacji
czynności;
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— za pomocą graficznej analizy siatek czynności;
— za pomocą specjalnych programów na maszynach cy
frowych.
Pierwsze cztery spośród proponowanych metod stosowa
ne są w opracowaniach siatek, w których liczba czynności
nie przekracza 500 oraz tam, gdzie możliwość korzystania
z maszyn cyfrowych jest ograniczona. Mniejsze siatki, za
wierające do 150 czynności, wygodniej obliczać bezpośred
nio na siatce lub za pomocą macierzy, natomiast gdy licz
ba czynności zawiera się w granicach pomiędzy 200 a 500,
zaleca się tabelaryczny sposób obliczania. Dokładny opis
wymienionych wyżej metod zawarty jest w literaturze ι[4];
w opracowaniu niniejszym omówiono jedynie metodę ob
liczeń dokonywanych bezpośrednio na siatce i sposób tabe
laryczny, którym posługiwano się przy rozwiązywaniu przy
kładu.

W praktyce, przy minimalnym doświadczeniu w stosowa
niu modeli siatek, opisywanie treści danej czynności na
rysunku jest rzeczą zbędną. Wystarczającymi danymi wyj
ściowymi do analizy siatki są numery zdarzeń zaznaczone
w polu figur oraz czas trwania czynności zapisany przy
odnośnej strzałce łączącej odpowiednie zdarzenia. Czynnoś
ci zostaną w ten sposób oznaczone numerami zdarzeń wyj
ściowego i następującego po nim i zapisane w ten sposób
w rubryce 2 tablicy 1.
Zdarzenie 1 rozpoczyna całe przedsięwzięcie i występuje
w zerowym dniu jego trwania. Cyfrę zero wpisuje się po
lewej stronie pionowej kreski wykreślonej nad tym zda
rzeniem. Przez dodanie do zera czasu trwania czynności
1—2 otrzymuje się najwcześniejszy termin zdarzenia 2.
Otrzymaną w ten sposób liczbę 10 wpisuje się po lewej
stronie kreski pionowej umieszczonej nad tym zdarzeniem.
Podobnie postępuje się przy obliczaniu najwcześniejszych
czasów wystąpienia następnych zdarzeń, uwzględniając lo
giczną kolejność czynności składających się na dane przed
sięwzięcie, podyktowaną modelem siatki. Jeśli dane zdarze
nie jest efektem końcowym kilku czynności, po lewej stro
nie kreski otrzymujemy szereg liczb, z których do dalszych
obliczeń przyjmujemy liczbę największą, wychodząc z za
łożenia, że dane zdarzenie może zaistnieć tylko wtedy, gdy
zostaną wykonane wszystkie czynności stanowiące jego
technologiczną całość. W przytoczonym przykładzie czyn
ność 3—4 oznaczona linią przerywaną nie stanowi czynnoś
ci w znaczeniu dosłownym, lecz więź koordynacyjną czyn
ności 2—3 i 4—5, zwaną zależnością czasową.
Pomiar długości bazy kontrolnej za pomocą dalmierza
elektronicznego EOS można rozpocząć dopiero po usunięciu

Tablica 1
Kolej
na
czyn
ność

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Czynność
łączy zda
rzenia

Czas trwa
nia
[w dniach]

Liczba osób zatrud
nionych

Koszt czynnoś
ci
[w złotych]

Liczba roboczodniówek

2

3

4

5

6

1—2
2—4
4—6
2—3
3—6
2—5
6—7
5—7
2—7
7—8
8—9
7—13
9—12
12—14
13—14
14—15
16—17
7—10
10—15
10—17
15—16
7—11
11—17
17—18
18—19
17—20
19—20

10
7
0,5
1,5
1
11
0,5
14
5
5
3
12
1,5
1
0,5
0,5
5
18
3
12
3
2

2,5
30
3
2
2

3
2
5
11
2

3
2
2
2
11
1
5
11
2

5
2
5
3
1
3
1
2
2
4
2
1
2

15 150
3 000
1 612
1 792
419
5 000
148
20 850
4 800
5 376
1257
47 400
1 792
419
1 612
148
2 400
46 528
675
13 350
646
10 179
1 429
13 669
1 500
525
150

30
14
2,5
16,5
2

33
1
28
10
55
3
60
16,5
2
2,5
1
25
54
3
36
3
4
5
120
6
2
4

Uwaga: w rubryce 1 poszczególne czynności zas⅛piono cyframi — analogicznie,
jak na rysunku 1

Tablica zawiera 8 rubryk służących do zapisu numeru
czynności, oznaczenia czynności jako połączenia zdarzenia
początkowego i następującego, określenia czasu trwania
czynności, obliczenia terminów najwcześniejszego i najpóź
niejszego początku i końca danej czynności (NWP, NPP,
NWK, NPK) całkowitego zapasu czasu.
Obliczenia wykonujemy w oparciu o następujące zasady:
najwcześniejszy początek czynności i—j równa się naj
wcześniejszemu końcowi czynności poprzedzającej, powięk
szonemu o czas trwania czynności Tti. Następnie, stosując
zasadę, że NWK czynności kończącej dane przedsięwzięcie
jest równe jej NPK, liczymy najpóźniejsze początki reali
zacji. danych czynności, przyjmując każdorazowo za naj
późniejszy koniec danej czynności najpóźniejszy początek
zdarzenia następującego i odejmując czas trwania zapisany
w rubryce 3 od liczby zapisanej w rubryce 7.
Jeśli dane zdarzenie stanowi finał lub początek kilku
czynności, odpowiednie czasy liczymy według zasad poda
nych w poprzedniej metodzie. Natomiast dla obliczenia cał
kowitego zapasu czasu Zc wybieramy z rubryki 4 naj
wcześniejszy początek czynności następującej, to jest naj
większą spośród liczb stojących przy czynnościach, dla któ
rych zdarzenie początkowe jest równocześnie zdarzeniem
końcowym interesującej nas czynności i od tej liczby odej
mujemy NWK z rubryki 5.
2.4. Praktyczne wykorzystanie wyników

Przeliczenie siatki podanymi metodami wskazuje czyn
ności leżące na drodze krytycznej i objęte strefą krytyczną.
W przytoczonym przykładzie na drodze krytycznej leżą
czynności łączące zdarzenia 1—2, 2—5, 5—7, 7—10, 10—17,
17—18, 18—19 i 19—20.
Czas trwania wszystkich czynności może ulec zmianie w
trakcie realizacji, jednakże tylko skrócenie czasu trwania
czynności leżących na drodze krytycznej ma decydujący
Tablica 2

z linii bazowej sprzętu wykorzystywanego do jej pomiaru
za pomocą drutów inwarowych. Zależność czasowa trakto
wana być musi jako swego rodzaju czynność, której reali
zacja w rozpatrywanym przedsięwzięciu wiąże się tylko z
upływem czasu. Traktowana jako czynność otrzymuje ona
czas trwania równy zero, lecz rzeczywisty czas oczekiwa
nia na rozpoczęcie pomiaru EOS związany jest z wyliczo
nymi terminami najwcześniejszymi, a w dalszej kolejności
najpóźniejszymi — przypisanymi zdarzeniu 3 i 4.
Najpóźniejsze terminy wystąpienia danych zdarzeń obli
czamy w kolejności odwrotnej, zaczynając od najpóźniej
szego terminu zdarzenia ostatniego w całym przedsięwzię
ciu, za który przyjmuje się jego termin najwcześniejszy,
stanowiący realną datę zakończenia całej pracy. W poda
nym przykładzie będzie to zdarzenie 20 o terminie naj
wcześniejszym 100 dni od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia.
Od liczby 100 odejmuje się czas trwania czynności 19—20,
równy 2 dni, otrzymując najpóźniejszy termin wystąpienia
zdarzenia 19 w 98 dniu realizacji. Liczbę 98 wpisujemy po
prawej stronie pionowej kreski wykreślonej nad zdarze
niem 19.
Postępując podobnie z innymi czynnościami dochodzimy
aż do zdarzenia początkowego. W przypadku otrzymania
kilku liczb do dalszych obliczeń przyjmujemy liczbę naj
mniejszą. Odejmując od najpóźniejszych dopuszczalnych
terminów realizacji czynności ich terminy najwcześniejsze,
otrzymujemy warunkowe zapasy czasu, które zapisujemy
nad kreskami. Czynności łączące zdarzenia o jednakowym
najwcześniejszym możliwym i najpóźniejszym dopuszczal
nym terminie wystąpienia zdarzeń oraz o całkowitym za
pasie czasu równym zero, leżą na tak zwanej drodze kry
tycznej, którą dla przejrzystości modelu wykreślono linią
grubą. Droga krytyczna stanowi więc ciąg czynności wy
magający zdwojonej uwagi kierownictwa, gdyż od termi
nów ich realizacji zależy termin zakończenia całego przed
sięwzięcia.

2.3.2. Tabelaryczny sposób obliczania terminów realizacji
czynności (tabl. 2)
Jest to metoda najczęściej stosowana, łatwa i przejrzysta,
dająca możliwość szybkiej analizy siatki liczącej do 500
czynności.

Kolejna
czynność

Czynność
łączy zda
rzenia

NWP
(i. 3)

jwir
(i. 3)

NPP

(i. j)

5

6

T

NPK

Zc

7

8

(i, 3)

(Λ 5)
1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1—2
2—4
4—6
2—3
3—4
3—6
2—5
6—7
5—7
2—7
7—8
8—9
7—13
9—12
12—14
13—14
14—15
15—16
7—10
10—15
10—17
16—17
7—11
11—17
17—18
18—19
17—20
19—20

10
7
0,5
1,5
0
1
11
0,5
14
5
5
3
12
1,5
1
0,5
0,5
3
18
3
12
6
2

0
10
17
10
11,5
11,5
10
17,5
21
10
35
40
35
43
44,5
47
47,5
56
35
53
53
59
35
37
65
95
65
98

2,5
30
3
2
2

10
17
17,5
11,5
11,5
12,5
21
18
35
15
40
43
47
44,5
55,5
47,5
48
59
53
56
65
64
37
39,5
95
98
67
100

0
27
34
32
34
33,5
10
34,5
21
30
46
51
44
54
55,5
56
56,5
57
34
52
53
60
60,5
62,5
65
95
98
98

10
34
34,5
33,5
34
34,5
21
35
35
35
51
54
56
55,5
56,5
56,5
57
60
52
55
65
65
62,5
65
95
98
100
100

0
17
17
22
22,5
22
.0
17
0
20
11
11
9
11
11
9
9
9
0
6
0
6
25,5
25,5
0
0
33
0

Oznaczenia: T — czas trwania czynności, NWP— najwcześniejszy początek
czynności, NWK— najwcześniejszy jej koniec, NPP — najpóź
niejszy początek czynności, NPK — najpóźniejszy jej koniec,
Zc — całkowity zapas czasu.
Uwaga: w rubryce 1 poszczególne czynności zastąpiono cyframi — analogicznie,
jak na rysunku 1.
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wpływ na przyspieszenie terminu oddania operatu. Naj
większe znaczenie ma tu skrócenie czasu opracowania pro
jektu wstępnego, wyrównania osnowy, analizy dokładności
i skompletowania operatu. Wcześniejsze opracowanie pro
jektu wstępnego umożliwia przyspieszenie realizacji wszy
stkich czynności następujących po zdarzeniu 2. Natomiast
skrócenie czasu opracowania projektu szczegółowego i sta
bilizacji spowoduje, że pomiary wstępne, warunkujące po
miar długości boków za pomocą EOS, znajdą się na drodze
lub w strefie krytycznej. Nie oznacza to niemożności reali
zacji czynności 2—4, 4—6 i 6—7 oraz 2—3 i 3—6, lecz w
przypadku wykorzystania całkowitego zapasu czasu wyno
szącego 17 dni oznaczać będzie możliwość przyspieszenia
realizacji następnych czynności. Jest to jednak mało praw
dopodobne, ze względu na konieczność oczekiwania na
związanie się betonu przy stabilizowanych znakach osnowy.
Istnieje natomiast możliwość przystąpienia do wyznaczania
częstotliwości wzorcowej EOS i skorygowania układu czyn
ności na zaproponowanym modelu siatki już w momencie
powzięcia decyzji, że przyrząd ten znajdzie zastosowanie w
danych pomiarach.
W przypadku skrócenia czasu pomiaru kątów w strefie
krytycznej mogą się znaleźć następujące ciągi czynności:
7—8—9—12—14 oraz 7—13—14.
Termin oddania operatu można znacznie przyspieszyć,
wyrównując osnowę za pomocą maszyny cyfrowej, co zre
sztą nie ma wpływu na tempo realizacji innych czynności
składowych.
Reasumując, należy stwierdzić, że obliczenie zapasów cza
su daje możność wyznaczenia przedziałów czasu, którymi
możemy dysponować, a które upływają między najwcześ
niejszym możliwym i najpóźniejszym koniecznym terminem
realizacji pracy. Jest to całkowity zapas czasu, jaki można
wykorzystać w celu opóźnienia zakończenia danej pracy
składowej, bez naruszenia najwcześniejszego terminu reali
zacji zdarzenia następującego. Na przykład obliczenie dłu
gości trzech baz kontrolnych pomierzonych drutami można
rozpocząć już w 41 dniu realizacji przedsięwzięcia, lecz nie
może być ono rozpoczęte później niż w 52 dniu; stąd czyn
ność tę można zakończyć już w 43 dniu, lecz musi być
ona zakończana najpóźniej w 54 dniu. Czynność ta posiada
całkowity zapas czasu równy 11 dni, umożliwiający swobodę
w prowadzeniu robót. Stabilizacja punktów osnowy może
i musi być rozpoczęta w 21 dniu oraz może i musi być za
kończona w 35 dniu realizacji zadania, gdyż czynność ta
nie posiada zapasów czasu, ponieważ leży na drodze kry
tycznej.
Końcowe rozważania są aktualne w odniesieniu do pro
ponowanych czasów trwania wszystkich czynności w siatce
i mogą ulec zmianie w toku realizacji osnowy. Poszczegól
ne czynności leżą na krótszej lub dłuższej drodze łączącej
zdarzenie początkowe i końcowe. Wykorzystanie całkowite
go zapasu czasu przez1 zespół realizujący którąkolwiek z
czynności zrówna najdłuższą drogę przechodzącą przez da
ną czynność z drogą krytyczną.
Z przytoczonego wyżej przykładu wynika, że gdy siatka
czynności jest już opracowana dla danego przedsięwzięcia
geodezyjnego a droga krytyczna ujawniona, postępowanie
związane z wykorzystaniem wyników analizy powinno mieć
następujący przebieg.
1. Omówienie siatki czynności i wyników obliczeń ze
wszystkimi wykonawcami. Wykonawcy rozpatrują założone
poprzednio czasy trwania czynności i terminy ich wykona
nia wynikające z obliczeń. Podczas analizy dochodzi często
do istotnych zmian określonych fragmentów siatki czyn
ności, na skutek ujawnionych przez wykonawców rezerw
lub napotkanych trudności.
2. Ponowne wyznaczenie drogi krytycznej, z uwzględnie
niem wszystkich poprawek wynikających z przeprowadza
nej analizy.
3. Zatwierdzenie siatki czynności do realizacji przedsię
wzięcia.
4. Bieżąca kontrola realizacji przedsięwzięcia i bieżąca
korekta zatwierdzonej siatki czynności.
Aby skorygować przebieg drogi krytycznej na siatce, któ
ra powstaje po uwzględnieniu przyspieszeń lub opóźnień
w trakcie realizacji, można postąpić według jednego z po
danych niżej sposobów:
a) przy nie zmienionej siatce podstawić wartość zero w
miejsce czasów trwania czynności już wykonanych;
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b) odciąć w siatce wszystkie czynności już wykonane, na
rysować nowe fikcyjne zdarzenie, które będzie w nowej
siatce początkowym i połączyć je z pozostałymi zdarzenia
mi siatki, do których prowadziły czynności odcięte zależ
nościami czasowymi.

3. Zastosowanie siatki czynności do planowania środków w
przedsiębiorstwie geodezyjnym
Każdej czynności na modelu siatki można przypisać nie
tylko czas, lecz również informację dotyczącą ilości środ
ków koniecznych na wykonanie zadania (tabl. 1). Pozwala
to nie tylko na ustalenie całkowitego kosztu przedsięwzię
cia, lecz również na określenie rozkładu kosztów w czasie
prawidłowe zaopatrzenie w środki, ustalenie odpowiednie
go tempa robót w przypadku środków limitowanych, a na
wet określenie współzależności pomiędzy zużyciem środków
a tempem realizacji robót. Przy tym analiza może być
wszechstronna i dotyczyć nie tylko planowania środków,
ale także optymalizacji i kontroli ich zużycia w czasie.
Przy prawidłowo ustalonej siatce w oparciu o kosztorys
można ustalić liczbowy skład zespołów roboczych (tabl. 1)
potrzebnych do wykonania danego zadania w określonym
terminie, uwzględniając poprawkę na roboty dodatkowe nie
przewidziane ustalonym zakresem prac.
W toku dalszego opracowania form siatki w poziomych
jej pasach można wprowadzić grupowanie robót wykony
wanych przez poszczególnych pracowników. Daje to moż
ność pocięcia siatki na poziome paski, z których każdy
tworzy odrębną siatkę robót prowadzonych przez dany ze
spół. Tak opracowana siatka służy do analizy pracy całego
przedsiębiorstwa w okresie na przykład rocznym, a równo
cześnie poszczególne jej odcinki tworzą odrębne siatki prac
poszczególnych zespołów realizacyjnych w danym przedsię
biorstwie. Stosowanie siatek jest już tak popularne w wie
lu dziedzinach naszego życia gospodarczego, że nie nastrę
cza dużych trudności pracownikom posiadającym już pe
wien staż zawodowy.
Na podanym wyżej przykładzie przedstawiono jedną z
metod analizy zużycia środków w trakcie realizacji przed
sięwzięcia. Analizę przeprowadzono w dwóch wariantach,
opartych o następujące założenia:
1) wszystkie czynności rozpoczynają się w terminach mo
żliwych najwcześniejszych;
2) wszystkie czynności rozpoczynają się w najpóźniejszych
terminach dopuszczalnych.
W obu przypadkach wykres zależności kosztu od czasu
trwania poszczególnych czynności składowych przedsięwzię
cia stanowi linia ciągu o kształcie zbliżonym do litery S,
stąd popularna nazwa esogram. Krzywa ta jest wyidealizo
wanym sposobem przedstawienia zjawiska, zwykle znane
są bowiem tylko niektóre jej punkty. Na rysunku 4 poka
zano esogramy przerobu określone dla najwcześniejszych

Rys. 4. Oznaczenia: Sw — esogram przerobu dla czasów najwcześ
niejszych, Fw — esogram fakturowania dla czasów najwcześniej
szych, Sn — esogram przerobu dla czasów najpóźniejszych, Fp —
esogram fakturowania dla czasów najpóźniejszych

i najpóźniejszych terminów realizacji czynności. Oś pozio
ma wykresu została wycechowana w tygodniach realizacji
przedsięwzięcia, a oś pionowa określa koszt realizacji. Po
łożenie krzywej podyktowane jest układem punktów drogą
obliczania kosztu prac wykonanych w danym czasie. Na
przykład w końcu czwartego tygodnia wykonano pracę,
której łączny koszt stanowi sumę wydatkowaną w tygod
niach 1, 2, 3 i 4, to znaczy na czynności 1—2, 2—4, 2—3,
3—6, 2—5, 2—7 i 6—7 oraz tydzień realizacji czynności 5—7,
przy założeniu, że koszt elementu rozkłada się na poszcze
gólne czynności proporcjonalnie do ich liczby i czasu trwa
nia.
Biorąc pod uwagę te dwa dodatkowe założenia otrzyma
no dwa esogramy przerobu, a pole powierzchni zawarte
pomiędzy obu krzywymi określa strefę manewrowania
środkami finansowymi, wynikającą z zapasów czasu. Jeśli
w czasie realizacji przedsięwzięcia chcemy zorientować się
czy zużycie środków przebiega w ustalonym poprzednio
tempie, nanosi się na wykres rzeczywiste ich zużycie i po
równuje odległości naniesionych punktów od obu esogramów. Dla danego punktu Si wielkość nakładów powinna
się zawierać w granicach:
Sl min < Si <C S1 max

Dla wyznaczonych w ten sposób punktów otrzymamy
krzywą realizacji nakładów, której usytuowanie względem
obu esogramów daje możność stwierdzenia czy wykorzy
stanie środków przebiega w sposób prawidłowy, czy też
stanowi zagrożenie dla terminu realizacji przedsięwzięcia.
Niebezpieczeństwo niewykonania zadania w terminie istnie
je wówczas, gdy naniesiona krzywa znajduje się w pobliżu
krzywej najmniejszego wzrostu Sp, a termin został naru
szony, gdyż obie krzywe przecinają się. Natomiast zbliża
nie się naniesionej krzywej do esogramu największego
wzrostu Stu dowodzi istnienia zapasów czasu, zaś przecina
nie się obu krzywych świadczy o niezgodności rzeczywi
stych terminów realizacji z projektowanymi.
Na rysunku 4 naniesiono również krzywe fakturowania
otrzymane drogą interpolacji pomiędzy punktami oznacza
jącymi koszt czynności całkowicie zakończonych w danym
tygodniu. Wartość robót zafakturowanych nie może być
większa od przerobu, stąd na wykresie obserwujemy pra
widłowość, że krzywa fakturowania wykreślona dla naj
wcześniejszych terminów realizacji nie przekracza esogra
mu przerobu dla tych samych czasów. Podobnie krzywa
fakturowania najpóźniejszych terminów realizacji nie prze
cina krzywej Sp. Różnica pomiędzy rzędnymi dwóch punk
tów leżących na prostej pionowej przecinającej krzywe Su,
i Fw oznacza wartość robót w toku przy wykonywaniu
czynności według najwcześniejszych terminów realizacji
zdarzeń, zaś krzywych Sp i Fp także wartość robót w toku,
lecz przy założeniu najpóźniejszych dopuszczalnych termi
nów realizacji. Zatem zarówno esogramy przerobu, jak i
fakturowania mogą stanowić plan finansowy i narzędzie
kontroli realizacji przedsięwzięcia.
W praktyce, realizacja przeważnie odbiega od terminów
granicznych, jednakże mieści się na ogół w zapasach czasu
podyktowanych analizą sieciową. Czynności tańsze można
planować z dużym zapasem czasu, w granicach podykto
wanych procesem technologicznym, w przeciwieństwie do
czynności bardzo drogich, dla których należy planować mo
żliwie najpóźniejsze terminy realizacji. Wiąźe się to z naj
mniejszym zamrożeniem środków finansowych w przedsię
biorstwie geodezyjnym spośród zespołu przedsiębiorstw rea
lizujących zadanie inwestycyjne. Czynności te powinny sta
nowić rezerwę zatrudnienia i wyrównywać jego nierównomierności. Jest to szczególnie ważne przy właściwej koope
racji pracy kilku przedsiębiorstw.
Zwykle, przez normalny czas trwania czynności rozumie
my czas najkrótszy przy najniższym koszcie. Należy jednak
liczyć się z awaryjnym czasem trwania zmuszającym do
zaangażowania dodatkowych środków związanych najczę
ściej z zatrudnieniem dodatkowego zespołu ludzi. Jednak
nawet w przypadkach awaryjnych należy brać pod uwagę
najniższy koszt, jaki uda się uzyskać.
Optymalny czas trwania przedsięwzięcia podyktowany
optymalnymi jego kosztami można wyznaczyć w oparciu
o znajomość rozkładu w czasie kosztów bezpośrednich i po
średnich, ponieważ koszt całkowity stanowi ich sumę. Op
tymalny czas realizacji zadania stanowi minimum kosztu
całkowitego, co można odczytać na wykresie (rys. 5), któ
rego oś pozioma jest osią czasu, a oś pionowa osią kosztów.

Na wykres wnosimy krzywe kosztów bezpośrednich i po
średnich, postępując w następujący sposób: punkty na
krzywej kosztów bezpośrednich oznaczają koszty wydatko
wane w czasie, przy uwzględnieniu dla wszystkich czyn
ności krytycznego, awaryjnego czasu trwania, następnie,
zmniejszając każdorazowo o jeden liczbę czynności posia
dających czas awaryjny, dochodzimy do punktu końcowe
go krzywej, dla którego liczymy koszt zadania, przy zało
żeniu normalnego czasu trwania czynności składowych.
Wyniki praktyczne stosowania siatek czynności mogą po
służyć także do wyznaczenia pracochłonności przedsięwzię
cia dla najwcześniejszych i najpóźniejszych terminów zda
rzeń. Na rysunku 6 krzywa tz max oznacza przyrosty praco
chłonności dla terminów najwcześniejszych, a t2m,n — naj
późniejszych. Przy takim modelu siatki czynności, jaki określono dla poligonizacji precyzyjnej, ze wzajemnego usy
tuowania obu krzywych wynika, że przyrost pracochłon
ności dla obu czasów jest jednakowy, począwszy od jede
nastego tygodnia realizacji zlecenia. Maksymalna rozpiętość
pracochłonności jest nieduża i wynosi 17%.
W oparciu o znajomość pracochłonności wykreślono ty
godniowy harmonogram zatrudnienia (rys. 7), na którym
linie ciągłe oznaczają zatrudnienie dla najwcześniejszych
terminów realizacji, natomiast przerywane odpowiadają

Rys. 6. Wyniki obliczeń narastania pracochłonności przy realizacji
poligonizacji precyzyjnej według najwcześniejszych (tz rnax) i naj
późniejszych (t2min) terminów zdarzeń

75

4. Wnioski

Kolejne tygodnie

zatrudnieniu przy realizacji zadania w najpóźniejszych ter
minach zdarzeń. Z wykresu wynika, że graniczne terminy
realizacji powodują duże wahania w liczebności osób za
trudnionych równocześnie pomiędzy piątym i jedenastym
tygodniem pracy. Sporządzony harmonogram sugeruje nie
racjonalność stosowania granicznych terminów i wskazuje
■na korzyści wynikające z przesuwania poszczególnych czyn
ności w obrębie obliczonych zapasów czasu w ten sposób,
aby wykres zatrudnienia w większych przedziałach czasu
był zbliżony do linii prostej.

Rozważania powyższe wykazały, że siatki czynności mają
dwie podstawowe zalety:
1) możność *wyznaczania środków potrzebnych do realiza
cji przedsięwzięcia, przy zadanym czasie jego trwania;
2) możność wyznaczania czasu trwania czynności w przy
padku limitowanych środków.
Wadą dotychczas stosowanych metod jest to, że przyję
cie w siatce czasu jako parametru utrudnia elastyczność
w planowaniu środków, szczególnie w przypadku czynności
leżących na drodze krytycznej i nie posiadających zapasów
czasu. Dalsze doskonalenie metod analizy sieciowej zdąża
w kierunku takiego opracowania metod planowania — przy
zachowaniu zasady optymalizacji środków, aby siatkę czyn
ności można było traktować jako zespół elementów przy
porządkowanych dwóm parametrom: czasowi i kosztom.
Pierwsze próby zastosowania analizy sieciowej w pra
cach geodezyjnych wykazały, że daje ona możność znacz
nego usprawnienia organizacji pracy i uzyskania dodatko
wych efektów ekonomicznych, szczególnie przy zadaniach
złożonych, wymagających wykonania wielu zadań odcinko
wych przez liczne zespoły wykonawcze. Dalsze udoskona
lanie tej metody i przystosowanie do specyfiki prac geo
dezyjnych zwiększy ich wartość użyteczną.
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1. Wprowadzenie
_
_ ______ ,
(
Większość stosowanych w Polsce znaków geodezyjnych
ziemnych posiada kształt graniastosłupów betonowych lub
kamiennych. Ich rozmiary są różne, w zależności od celu,
jakiemu mają służyć. Znaki te posiadają pewne wady, do
których można zaliczyć między innymi stosunkowo duży
ciężar oraz konieczność uciążliwego kopania dołów podczas
stabilizacji. Niedogodności te zostają w dużym stopniu wy
eliminowane przez zastosowanie znaków z tworzyw sztucz
nych wwiercanych lub wbijanych w grunt.
Znaki z tworzyw sztucznych nie są nowością, bowiem
pierwsze próby ich zastosowania prowadzone były w NRF
około 10 lat temu. W tym czasie firmy produkujące te zna
ki zamieściły wiele reklam w różnych czasopismach, opu
blikowano również kilka artykułów, w których podkreśla
no liczne zalety omawianych znaków.
Znaki z tworzyw sztucznych znalazły największe zasto
sowanie przy stabilizacji graniczników, zwłaszcza w pra
cach komasacyjnych. Ponadto wykorzystywane są częścio
wo jako znaki poligonowe, do oznaczania kilometrażu przy
drogach, ostatnio stosowane są w znacznym stopniu do
wskazywania różnego rodzaju tras i przewodów podziem
nych.
Graniczniki z tworzyw sztucznych stosuje się masowo w
całej Europie zachodniej, a także w niektórych krajach
Ameryki Południowej. Warto wspomnieć, że już w końcu
1964 roku było Zastabilizowanych ponad milion takich zna
ków [3JW Polsce trwają od kilku lat i będą dalej prowadzone
intensywne prace scaleniowe. Wydaje się zatem celowe
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Znaki z tworzyw sztucznych

przedstawienie sposobów oraz zalet stabilizacji znaków gra
nicznych z tworzyw sztucznych, które — jak wykazały do
tychczasowe doświadczenia w innych krajach — są szcze
gólnie przydatne do tego typu prac.

2. Opis konstrukcji
Typowym przykładem znaku z tworzyw sztucznych wkrę
canego w grunt jest znak przedstawiony na rysunku 1.
Składa się on z rury stalowej o średnicy 40 mm, na którą
naciągnięta jest rura z polichlorku winylu ochraniająca tę
pierwszą przed korozją. W dolnej części rury znajduje się
ostrze stalowe w formie spirali umożliwiającej wkręcanie
znaku do gruntu. Górną część stanowi głowica w kolorze
białym lub żółtym, wykonana z polistyrenu wzmocnionego
włóknem szklanym. Najczęściej głowica posiada wymiar
70 X 70 X 50 mm, lecz może mieć również inne wymiary,
w zależności od przeznaczenia znaku. Na przykład znaki
użyte do celów drogowych, wodnych, kolejowych, leśnych
itp. mają głowice o wymiarach 150 X 150 X 100 mm; "na
głowicach tych można wygrawerować litery lub cyfry. Na
górnej powierzchni głowicy nacięty jest krzyż. Znaki wkrę
cane w grunt produkowane są o długościach: 0,50, 0,60 i
0,70 m lub innych nie przekraczających 1,25 m. Ciężar zna
ku wynosi około 1,5 kg, a więc około 1/15 ciężaru granicznika granitowego.
Znak wbijany w grunt posiada konstrukcję podobną do
opisanej uprzednio, z tym że zamiast spirali ma szpic sta
lowy, ułatwiający wbijanie w grunt (rys. 2). Ponadto znak
posiada w dolnej części skrzydełka ze stali sprężynowej,
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Rys. 2

conych otworów wydmuchiwany jest za pomocą sprężonego
powietrza.
Stabilizowanie znaków przez wbijanie ich w grunt można
również wykonywać ręcznie, używając do tego celu młota,
lub mechanicznie — z Wykorzystniem urządzenia kafarowego ∣[2].
Zaletą znaków z tworzyw sztucznych w porównaniu ze
znakami kamiennymi jest między innymi to, że bez pro
wadzenia dodatkowych prac można uzyskać stabilizację
podwójną. W tym celu na dolną część właściwego znaku
zakłada się nierdzewny szpic z odlewu stalowego; jest on
wkręcany w grunt równocześnie ze znakiem głównym.
Przez zwykłe odkręcenie szpic oddziela się od znaku głów
nego i pozostaje w gruncie jako samodzielny znak pod
ziemny.
Wydajność opisanych metod stabilizacji znaków zależy
w głównej mierze od rodzaju gruntu. Przy przeciętnych
warunkach gruntowych (tam, gdzie nie trzeba wykonywać
wstępnych wierceń) dwóch pracowników stabilizuje dzien
nie około 250 znaków, a więc o wiele więcej niż przy sta
bilizacji metodą tradycyjną. Dla przykładu można przyto
czyć, że w Bawarii, dzięki stabilizowaniu znaków z two
rzyw sztucznych, na obszarze 100 km2 uzyskano 70% wzrost
wydajności w porównaniu ze stabilizowaniem znaków ka
miennych.

Rys. 1

4. Ogólne korzyści stabilizowania znaków z tworzyw sztucz
nych w stosunku do stabilizacji tradycyjnej

które nie przeszkadzają przy wbijaniu w grunt, a utrudnia
ją wyciągnięcie.
Na rysunku 3 przedstawiono znak wbijany w grunt, wy
konany z metalu; głowica znaku sporządzona jest z two
rzywa sztucznego.

3. Stabilizowanie
Głębokość stabilizowania znaków zależy przede wszyst
kim od rodzaju gruntu, w jakim mają być zakładane. Na
podstawie dotychczasowych doświadczeń zalecane są na
stępujące długości znaków:
a) 0,50 m — przy gruntach skalistych;
b) 0,60 m — przy gruntach kamienistych, żwirowo-piaszCzystych oraz łąkach i pastwiskach położonych na skalnym
podłożu;
c) 0,70 m — przy gruntach użytkowanych rolniczo oraz
terenach bagnistych, nasypach itp.;
d) 0,80 m i więcej — przy torfach, wydmach piaszczy
stych itp.
Wkręcanie znaków do gruntu odbywa się za pomocą róż
nego rodzaju przyrządów, w zależności od rodzaju gruntu
oraz liczby znaków stabilizowanych na danym obszarze.
Przy stabilizowaniu znaków w gruntach lekkich, gdzie nie
ma dużo kamieni lub żwiru, można je wkręcać za pomocą
kluczy ręcznych, jak na rysunku 4. Uchwyt klucza może
mieć układ krzyżowy z możliwością przekładania klucza
w stosunku do *trzonu znaku. Jeśli zachodzi konieczność
stabilizowania znaków w bliskim sąsiedztwie murów, ogro
dzeń, drzew itp., gdzie wkręcanie tego typu kluczami jest
niemożliwe, używa się kluczy zapadkowych, których jednoramienny uchwyt wykonuje tylko część pełnego obrotu.
Do większych prac stabilizacyjnych używane są przyrzą
dy umożliwiające mechaniczne wwiercanie znaków w grunt.
Są to przenośne wiertarki mechaniczne napędzane silnikiem
spalinowym, stosowane przy jednorazowym stabilizowaniu
od 100 do 1000 znaków. Wadą tego sposobu jest koniecz
ność ręcznego przenoszenia wiertarek.
Do dużych prac stabilizacyjnych stosowane są ciężkie ze
stawy, składające się z silnika Diesla, generatora oraz spe
cjalnej maszyny ręcznej, za pomocą której wkręca się znak
do gruntu. Silnik oraz generator umieszcza się w samocho
dzie terenowym lub w przyczepie. Ilustracje tych przyrzą
dów zamieszczono w publikacji [2]. Za pomocą omawia
nych urządzeń można wwiercać znak w grunty ciężkie,
żwirowe itp., wykonując najpierw wiercenie wstępne przy
użyciu specjalnych świdrów. Do wstępnych wierceń w naj
cięższych gruntach (skałach) wykorzystuje się obrotowe
młoty udarowe o napędzie pneumatycznym. Gruz z wywier

1. Stabilizowanie jest szybkie, bez konieczności wykony
wania uciążliwych robót ziemnych. Wzrasta przez to znacz
nie wydajność pracy;
2. Stabilizowanie metodą tradycyjną narusza na dość du
żej powierzchni naturalną strukturę gruntu, co jest nieko
rzystne dla stabilności znaków. Proponowane znaki nie tyl
ko nie naruszają tej struktury, lecz przeciwnie — znak
wkręcany lub wbijany jest bardzo mocno związany z grun
tem;
3. Znaki z tworzyw sztucznych są lekkie i łatwe do trans
portowania nawet po gruntach o małej nośności;
4. Omawiane znaki są bardziej odporne na działanie ko
rozji wodnej niż znaki kamienne;
5. Biała lub żółta głowica znaku jest stosunkowo dobrze
widoczna, co ułatwia jego odszukanie w terenie;
6. Stosunkowo duża głowica znaku umożliwia wygrawe
rowanie na niej różnych napisów (nie potrzeba dodatko
wych świadków);
7. Zastosowanie szpica z odlewu stalowego umożliwia otrzymanie podwójnej stabilizacji bez dodatkowych prac;
8. Obecność części metalowych — zarówno w znaku głów
nym, jak i podziemnym — umożliwia odszukanie znaku za
pomocą elektronicznych przyrządów do wykrywania. Jest
to szczególnie istotne w przypadku zniszczenia głowicy zna
ku głównego;
9. Przy nowych pomiarach większych obszarów, na przy
kład przy wprowadzaniu na grunt efektów prac scalenio
wych, niezbędne jest znakowanie palikami drewnianymi, a
następnie wkopywanie znaków granicznych;
10. Znak z tworzyw sztucznych może być stabilizowany
także zimą w gruncie zamarzniętym.

5. Zakończenie
Przedstawione zalety stabilizacji znaków z tworzyw
sztucznych powinny być wystarczającym argumentem do
podjęcia przez odpowiednie resorty działania zmierzającego
do adaptacji tej metody. Resort rolnictwa powinien okazać
szczególne zainteresowanie wdrażaniem stabilizacji znaków
z tworzyw sztucznych przy pracach scaleniowych.
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Wpływ warunków zewnętrznych na refrakcję pionową
przy niwelacji trygonometrycznej
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1. Wstęp
Niekorzystny wpływ pionowej refrakcji atmosferycznej
stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczających do
kładność i zakres stosowania trygonometrycznych pomia
rów wysokościowych. W praktyce przyjmuje się najczęściej
ustaloną empirycznie przeciętną wartość współczynnika re
frakcji k = 0,13÷0,16. Wiadomo jednak, że w zależności od
konkretnych warunków, w jakich wykonuje się pomiar,
wartość współczynnika refrakcji może się znacznie różnić
od podanej przeciętnej. Może ona być wielokrotnie większa
bądź mniejsza, a przy tym przybierać wartości nie tylko
dodatnie, lecz także ujemne. Do głównych czynników de
cydujących o wielkości współczynnika refrakcji należą: wa
runki atmosferyczne (przede wszystkim temperatura po
wietrza), pora dnia, wzniesienie promienia świetlnego (ce
lowej) nad powierzchnią, a także ukształtowanie terenu
odpowiadające linii celowania (profil). Celem prowadzo
nych badań było stwierdzenie, jak duży wpływ mają wa
runki zewnętrzne na wyniki trygonometrycznego pomiaru
wysokości. Równoczesne uwzględnienie wszystkich czynni
ków jest trudne do zrealizowania, dlatego w badaniach ograniczono się do prowadzenia obserwacji o jednej porze
dnia, co dało możność wyeliminowania zmiany współczyn
nika refrakcji ze względu na pory dnia. W badaniach
uwzględniono natomiast warunki atmosferyczne oraz ukształtowanie terenu. Końcowy rezultat prac miało stano
wić wyznaczenie wartości współczynnika refrakcji w po
szczególnych przypadkach pomiarów.

2. Opis badań
Do wyznaczania wartości współczynnika refrakcji zasto
sowana została jedna z metod klasycznych, polegająca na
pomiarze kąta pionowego i dokładnym określeniu (za po
mocą niwelacji geometrycznej) przewyższenia oraz odległo
ści. Obserwacje przeprowadzono w terenie na dwóch pro
filach o odmiennym (przeciwstawnym) ukształtowaniu.
Profil I — wklęsły — przedstawiono na rysunku 1. Ma
ksymalne wzniesienie celowej przypadło nad najniżej poło
żonym punktem profilu (punkt W1) i dla kolejnych kątów
wynosiło w przybliżeniu: 6,0 m (celowa dolna), 6,7 m (ce
lowa pośrednia) i 7,5 m (celowa górna). Wysokości celow
ników były następujące:
Z1 = 0,200 m,

Z2 = 1,600 m,

Z1 = 3,000 m

Długość profilu dɪ = 615,10 m, a różnica wysokości dH1 =
= 7,118 m. Wyniki pomiaru zestawiono w tablicy 1.
Profil II — wypukły — przedstawiono na rysunku 2.
Minimalne wzniesienie celowej przypadało nad wierzchoł
kiem profilu (punkt W2) i wynosiło w przybliżeniu: 0,1 m
(celowa dolna), 0,7 m (celowa pośrednia) i 1,1 m (celowa
górna). Celowniki umieszczono na wysokości:
Zi = 1600 m,

Z2 = 2,500 m,

Z1 = 3,000 m

Podniesienie celowników dolnego i pośredniego w stosunku
do profilu I było konieczne, z uwagi na wzniesienie wierz
chołka profilu.
Długość profilu d2 = 645,40 m, przewyższenie JH2 =
= 0,778 m. Wyniki pomiarów przedstawiono w tablicy 2.
Pokrycie terenu w obu przypadkach stanowiła nawierz
chnia kamienna. Skrajne punkty wyznaczające profile ba
dawcze stanowiły w czasie pomiarów stanowiska instru
mentu oraz sygnałów. Różne wzniesienie celowej nad po
wierzchnią terenu umożliwiło użycie trzech sygnałów umieszczonych w jednym pionie, lecz na różnej wysokości.
Pomiary przeprowadzono przy zróżnicowanym stanie po
gody, wyodrębniono trzy typu pogody:
A — silne operowanie słońca (pełne nasłonecznienie); za
chmurzenie znikome lub niebo zupełnie czyste. Wa

78

runki zewnętrzne niezmienne, ustalone podczas po
miaru.
B — nasłonecznienie ulegające częstym zmianom wpływa
jącym wyraźnie na wyniki obserwacji. Warunki ze
wnętrzne zmienne.
C — operowanie słońca znikome bądź zupełnie niewyczu
walne, całkowite zachmurzenie. Warunki zewnętrzne
trwałe.
Podczas pomiarów w sposób ciągły mierzono temperaturę
powietrza, brano pod uwagę także wilgotność powietrza
(przypadki skrajne, to jest powietrze bardzo suche względ
nie bardzo wilgotne) oraz wpływ wiatru i widoczność ce
lów. Wszystkie pomiary wykonywano o tej samej porze
dnia, gdyż wiadomo, że i ten czynnik wpływa na refrakcję.
Poklasyfikowano je w trzech grupach, odpowiadających
ściśle typom pogody (A, B, C).
Do pomiaru kątów pionowych użyto teodolitu THEO 010
(400≡) produkcji Zeissa, nr fabryczny 118406. Wspomniany
wyżej układ sygnałów celowych, które w publikacji na
zwano celownikami, uzyskano przez umieszczenie trzech
celowników na 3-metrowej łacie, w różnych odległościach
względem jej podstawy (stopki). Celowniki oznaczono" sym
bolami:
— celownik dolny d,
— celownik pośredni s,
— celownik górny g.
Położenie celowników (oznaczone przez Z1, Z2 i Z3) określa
ło kierunki trzech kątów pionowych, leżących w płaszczyź
nie profilu: α1, a2 i ct3. Dokładne ustawienie celowników
na przyjętej stałej wysokości Zi zapewniała napięta na ła-

I
Tablica 1. Wyniki pomiarów na profilu I (wklęsłym)

Tempe
Typ po ratura
powie
Lp. gody
trza
w [cc]

m,

2

1
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2

A

B

C

3
4

Odchyłki przewyższenia

Średnie błędy po
mierzonych ką
tów mjc
w [«]

m2

m3

całkowite

d

*

4

3

ze względu na re
frakcję

fh ɪ «m
w [mm]

Współczynnik refrakcji
k

fr
w [mm]

»

d

d

8

5

8

Q

7

6

8

7
10
17
19

1,6
1,6
1,0
1,1

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

1,1
1,3
1,1
0,8

-32±1,5
—35±1,5
-31±l,0
-32±1,1

-29±1,1
— 32±1,5
-33±1,1
— 30±l,6

— 28±1,1
— 27±1,2
-27±1,1
-22±0,8

+2
+5
+1
+2

-1
+2
+3
0

-2
-3
-3
-8

-0,08
-0,18
-0,04
-0,08

0,02
-0,08
-0,11
-0,01

0,06
0,09
0,09
0,26

6
8
16
20

1,3
1,4
1,2
1,3

1,3
1,3
0,9
1,3

1,3
1,0
0,9
1,3

-19±1,2
— 21 — 1.4
-22 ±1,2
-29±1,2

-18±1,2
-2β±l,2
-25±0,9
-27±1,2

— 26±1,2
-24 ±1,0
-24±0,9
— 28±1,2

-11
—9
-8
-1

-12
-4
-5
-3

-4
-6
-6
-3

0,36
0,29
0,26
0,02

0,39
0,13
0,16
0,09

0,13
0,19
0,19
0,06

5
8
10
20

1,1
1,3
1,3
1,3

1,2
1,2
1,0
1,5

1,1
1,3
1,3
1,4

-14±1,1
— 15+1,2
-23±1,2
-16±1,2

-17±1,2
— 22 i 1,2
-20±l,0
—18±1,4

-16±1,1
— 14 + 1,2
—22 ±1,2
-17±1,4

-16
-15
-7
-14

-13
-8
-10
-12

-14
-16
-8
-13

0,53
0,49
0,23
0,46

0,43
0,26
0,33
0,39

0,46
0,53
0,26
0,43

ΔHι = 7,118 m

Lekka wibracja powietrza
Lekka wibracja, powietrze
bardzo suche

Duża wilgotność powietrza
Duża wilgotność powietrza

0 m

<=

ʤ = 615 10 m

Uwagi 0 warunkach po
miaru

2ß

cie sygnałowej milimetrowa taśma z permaloju oraz sprzę
żone z celownikami śrubowe mechanizmy naprowadzające,
wykorzystywane do korygowania położenia celowników. W
jednym punkcie końcowym profilu badawczego ustawiono
teodolit, zaś w drugim łatę sygnałową. Pomiary wykony
wano dwukierunkowo, to znaczy zastosowano celowe dwu
stronne. W obu układach pomierzono kąty w tej samej
liczbie serii (tu: 10) i w takich samych warunkach zewnę
trznych. Przedstawiono to schematycznie na rysunkach 1
i 2, gdzie celowe wykreślono linią przerywaną, różną dla
obu kierunków celowania. W zestawieniu wyników (tabli
ce 1 i 2) przytacza się wartości już wypośrodkowane. Wy
niki uzyskane dla obu kierunków pomiaru różniły się na
ogół nieznacznie.

Kąty pionowe pomierzono metodą kierunkową przy
dwóch położeniach lunety. W każdej serii celowano kolejno
na wszystkie celowniki, rozpoczynając i kończąc na dol
nym d. Pojedynczy pomiar pionowego kierunku w każdej
połowie serii polegał na czterokrotnym naprowadzaniu na
cel i — za każdym razem — dwukrotnym zgraniu kresek
oraz odczytaniu mikrometru optycznego koła pionowego
teodolitu. W przypadku zbyt dużego rozrzutu wartości od
czytów, liczbę nacelowań zwiększano do sześciu, a dwie
najbardziej odstające wartości odrzucano. Naprowadzenia
przy celowaniu i odczytywaniu wykonywano z dwu kie
runków przemiennych.
Obserwacje łączono w grupy obejmujące po 10 serii, przy
czym dla każdej grupy instrument ustawiano na nowo.

L
Tablica 2. Wyniki pomiarów na profilu II (wypukłym)

Odchyłki przewyższenia
Tempe
Typ po ratura
powie
Lp. gody
trza
W [°C]

Średnie błędy po
mierzonych ką
tów mjc
w [cc]

”>1

2

1

M2

M3

całkowite
⅛i8m
w [mm]
d

4

3

»

ze względu na re
frakcję

Współczynnik refrakcji
k

fr
w [mm]
β

d

»

Q

d

6

5

8

«
8

7

6
12

2,6
3,1

1,7
1,5

1,7
1,3

+ 24±2,6
+ 36 ±3,1

-5±1,7
-4±1,5

+ 2±1,7
— 10±l,3

-57
-69

-28
-29

-35
-23

1,73
2,10

0,85
0,88

1,06
0,69

18

3,7

2,3

2,3

+ 60±3,8

-9±2,3

-12 ±2,3

-93

-24

-21

2,84

0,72

0,62

4

21

3,9

2,4

2,3

+ 42±3,9

-22 ±4,0

-20 ±2,3

-75

-11

-13

2,28

0,33

0,39

1

7

3,7

3,5

2,6

+ β±3,8

+ 21 ±3,6

+ 24 ±2,6

-39

-54

-57

1,18

1,67

1,73

·>

12

1,9

1,3

1,3

-21 ±1,9

+ 10±l,3

+ 15±1,3

-12

-43

-48

0,36

1,31

1,46

15
19

2,6
3,5

1,7
2,8

1,7
2,8

+ 24±2,6
+ 26±3,6

+35±1,7
-11 ±2,8

+32±1,7
— 0,8±2,8

-57
-59

-68

-65
-25

•1,73
1,80

2,07
0,66

1,98
0,76

7

2,0

10
11
16

1,1
1,3
0,8

1,1
0,8
0,8
0,8

1,3
1,0
0,8
0.9

+ 18±2,0
+ 30±0,8
+ 18±1,3
+25 ±0,8

+25±1,1
±36 ±0,8
+ 29±0,8
+ 28±0.9

+ 26±1,3
+ 38±l,0
+ 29±0,8
÷31±0,9

-51
-63
-51
-58

-58
-69
-62
-61

-59
-71
-62
-64

1,55
1,92
1,55
1,76

1,76
2,10
1,89
1,86

1,80
2,16
1,89
1,95

1
0

3

3
4

A

B

1
0

3
4

C

ʤ - 645,40 m
ΔH2 ≈ 0,778 m

Uwagi 0 warunkach pomia
ru

Dość silna wibracja po
wietrza
Silna wibracja powietrza,
bardzo sucho
Silna wibracja powietrza,
bardzo sucho

Chwilami lekka wibracja
powietrza
Chwilami dość silna wib
racja powietrza

Bardzo zmienne nasilenie
wibracji powietrza
Powietrze bardzo wilgotne
Powietrze bardzo wilgotne

= ɑ 033 m

2R
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Zwracano także uwagę, aby w ramach danej grupy wy
konać wszystkie obserwacje przy tym samym typie po
gody (A, B lub C). Przez okres pomiarów wysokc-ść instru
mentu na stanowisku wahała się w granicach 1,55÷1,65 m
(najczęściej 1,6 m), a zatem wysokość celowej dla danego
profilu można uważać za niezmienną. Celowniki stanowiły
tarcze celownicze formatu 20 × 12 cm, przystosowane do
celowania bisekcyjnego. Posiadały one na czarnym tle bia
ły pasek bisekcyjny o zmiennej szerokości, od 4—12 mm
(w skokach co 2 mm). Ten typ sygnału wypróbowano już
w innych badaniach.
Jak już wspomniano, przy wyznaczaniu współczynnika
refrakcji k posłużono się jedną z metod klasycznych, w oparciu o formułę:
2R
-'ΔH-Δh∕
k=1
^dr
przy czym:
h = d tg a 4- /i — z/
gdzie:
ΔΗ — różnica wysokości uzyskana z niwelacji geome
trycznej II klasy; przyjęta jako ścisła,
∆h — różnica wysokości określona trygonometrycznie,
d —
odległość (długość profilu),
R =
6 370 000 m,
a —
kąt pionowy,
i —
wysokość instrumentu,
z—
wysokość celu (celownika).
Różnice wysokości skrajnych punktów profilów wyznaczo
no za pomocą prostoliniowych ciągów niwelacyjnych, co
pozwoliło na równoczesne zdjęcie całości profilów. Długości
pomierzono przymiarem wstęgowym. Zakres i kolejność
dokonanych obliczeń przedstawia się następująco.
1. Opracowanie wyników pomiarów kątów pionowych:
a) obliczenie średnich wartości z 10 serii pomiarów;
b) obliczenie średnich błędów THfc
mk =

n(n'— 1)
gdzie:
v = a — a∣c,
n — liczba serii pomiarowych (tu: 10),
k — wskaźnik kąta (celownika);
c) obliczenie odchyłek wysokości δm wynikających z błę
du pomierzonego kąta m, czyli błędów określenia położenia
celownika

.

mie

imk = ±d——
oc<== 636 619,8"
Oec
2. Obliczenia wysokościowe:
a) określenie różnic wysokości (przewyższeń)
∆hk = d tg ak + H — Zkl

b) obliczenie odchyłek:
— całkowitej:
fh= ΔΗ — ΔΗ
— wynikającej z wpływu refrakcji
fr — Id— fh

gdzie:

d2
Ta ■= — — — odchyłka wynikająca z wpływu krzywizny
ZR
ziemi, stała dla danego profilu.

Omawiane odchyłki spełniają zależność:

dh 4" /—fdl — l~~lrl = ΔΗ
lub
∆h — fj-}-fr = ΔΗ

80

3. Wyznaczenie współczynnika refrakcji według wzoru:

,
2R
f/,
k = l------ r∕ΔH-Δh∣ = 1——
d^
id
Otrzymane z podanych wzorów wartości przedstawiono w
tablicach 1 i 2. Wartości odchyłek <5m (punkt lc) podano
ze znakiem (±), umieszczając je obok odchyłek całkowitych
(tabl. 1 i 2, rubryka 5). Obliczenia wykonano za pomocą
arytmometru i tablic Siedmiocyfrcwych wartości funkcji
trygonometrycznych gradowych J. Felmanna.
Dla każdego z wyodrębnionych typów pogody wykonano
obserwacje w czterech różnych temperaturach powietrza,
w przedziale od 5—40 °C. Obserwacje trwały na ogół 4—5
dni i wykonywane były w godzinach przedpołudniowych.

3. Omówienie wyników i wnioski

Wyniki otrzymane dla obu profilów badawczych zesta
wiono oddzielnie, podając przy tym podstawowe elementy
charakteryzujące je. Podane temperatury powietrza są
wartościami średnimi.
Do obserwacji wybrano profile terenu o odmiennym cha
rakterze. Oczekiwano bowiem, że uzyskane wyniki będą
się różniły w istotny sposób.
Zgodnie z przewidywaniami w przypadku profilu wypu
kłego wpływ refrakcji przy wszystkich trzech typach po
gody okazał się znacznie silniejszy niż na profilu wklęs
łym. Należy podkreślić, że przy pogodzie typu A silny
wpływ refrakcji zaznaczył się przy najniższej — dolnej
celowej, natomiast przy celowych wyższych (pośredniej i
górnej) okazał się znacznie mniejszy. Przy pogodzie typu C
należałoby oczekiwać znacznie słabszego wpływu refrakcji,
a tymczasem okazał się on dość duży, a przy tym wyraźnie,
aczkolwiek niezbyt mocno, nasila się wraz z podwyższa
niem celowej. Mamy więc sytuację odwrotną niż przy po
godzie typu A. Odchyłki różnicy wysokości były znaczne,
bo osiągały 100 mm.
W przypadku profilu wklęsłego otrzymano znacznie
mniejsze odchyłki, bo nie przekraczające 20 mm. I tutaj
również wystąpiło dość ciekawe zjawisko, mianowicie naj
większe wartości odchyłek uzyskano przy pogodzie typu C.
W warunkach pogody typu A dla dolnej i pośredniej ce
lowej uzyskano ujemne wartości współczynnika refrakcji,
co wskazuje na odwrócenie się krzywej refrakcyjnej. Po
nadto w tej grupie obserwacji występują najmniejsze war
tości odchyłek. Otrzymane wartości współczynnika refrak
cji są bardziej zbliżone do wartości przeciętnej, wynoszącej
0,13, niż w przypadku profilu wypukłego, zwłaszcza dla
pogody typu B.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na warunki wykonywania
obserwacji, wynikłe z kształtu profilu. Na profilu wypuk
łym podczas nasłonecznienia bardzo dotkliwie dawała się
odczuć wibracja powietrza. Przy silnej operacji słonecznej
celowanie na niższych wysokościach stawało się chwilami
wręcz niemożliwe. Wartość pomiarów wykonanych w ta
kich warunkach jest problematyczna. Na profilu wklęsłym
wibracja powietrza była znacznie łagodniejsza i występo
wała tylko przy celowej dolnej.
Jak widać, na dokładność niwelacji trygonometrycznej
duży wp⅛w wywiera ukształtowanie terenu.
W praktyce unika się tak niekorzystnego układu, jaki
występował w przypadku profilu wypukłego — promień
świetlny przebiegał nisko nad jego wierzchołkiem. Po pod
wyższeniu celowej warunki zewnętrzne pomiaru uległyby
prawdopodobnie istotnej poprawie. Niestety, w badaniach
naszych warunki techniczne nie dawały takich możliwości.
Omawiane badania nie zostały jeszcze ostatecznie za
kończone. Przewidywane jest kontynuowanie prac w in
nych warunkach terenowych, między innymi nad zwier
ciadłem wody.
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Obliczanie błędów średnich na kalkulatorach elektronicznych

Błąd średni jest podstawowym i najczęściej obliczanym
miernikiem dokładności stosowanym w geodezji; do obli
czenia średniego błędu typowego spostrzeżenia stosowane
są znane wzory:

Przykład liczbowy

1. Wykonano 10-krotnie jednakowo dokładne pomiary od
cinka. Należy obliczyć błąd średni τn0.

dla obserwacji jednakowo dokładnych

xI
w [m]

1
2

81,24
1,27
1,23
1,24
1,26
1,25
1,23
1,26
1,24
1,22

-0,4
+ 2,6
-1,4
-0,4
+ 1,6
+0,6
-1,4
+ 1,6
-0,4
-2,4

812,44

0,0

(1)

dla obserwacji niejednakowo dokładnych

3
4
5
6
7
8
9
10

Kalkulatory elektroniczne, na przykład typu ELKA umoż
liwiają między innymi automatyczne potęgowanie, mnoże
nie i pierwiastkowanie; wykorzystanie tych własności po
zwala na znaczne ułatwienie i zautomatyzowanie oblicza
nia błędów średnich według wzorów (1). Główne elementy
wzorów (1), to jest (υυ] lub [pυu] można obliczyć według
następujących wzorów:
n
[ι>υ] = ∑ (x¡ — x0)2 — n (x0 — x)2
i=l

oraz

.

n
_
n
[pw] = ∑ Pi(Xi- X0I2-(X0-X)2 ɪ Pi
i=l
i=l

Σ

(2)

gdzie:
Xi — wartość obserwowana,

X — średnia arytmetyczna z obserwowanej serii,
X0 — przyjęta wartość zaokrąglona (rzędu obserwowa
nych).
Dowód słuszności wzorów (2) zostanie dokonany dla przy
padku spostrzeżeń niejednakowo dokładnych, jako bardziej
ogólnego; przejście do wzoru na [ot] odbywa się bezpo
średnio po przyjęciu Pi = 1 oraz ∑pι = n.

x = 81,244 m
[υυ] = 22,4
m0 = + 1,58 cm

Całość obliczeń na arytmometrze ELKA będzie miała prze
bieg następujący:
1) Obliczenie średniej arytmetycznej:

X? *®
2©··· η©@ΟΛ © zopis x = 81,244 m
2) Obliczenie [w] (dalszy cigg obliczeń):
xQ
*0@@@@@
nΘΘ (':^^x<j) @@® ···
...

[pυv] = 2pi (.Xi — x)2 = 2pi [(x1∙ — x0) + (x0 — x)]2 =

= ∑pi [(x, — x0)2 + 2 (x,- — x0) (x0 — x) -J- (x0 — x)2] =

f/ = χi~x
w [cm]

Lp.

(x∩ - xo)

®@®® ewentualnie zapis [w] = 0,00224

3) Obliczenie błpdu średniego, (dalszy cigg obliczeń) :
[w] Q (n-l) Q)@

z°Pis konccwy ∏o = - 0,0158 m

= Zpi (xi — x<>)2 -J- 2∑p,∙ (x∣∙ — x0) (x0 — x) + Jp1- (x0 — x)2
Zauważmy, że

- Zpixi
x =-------ɪpɪ

2. Wykonano 10-krotnie niejednakowo dokładne pomiary
odcinka; względną dokładność poszczególnych pomiarów
charakteryzują wagi p¡. Obliczyć błąd średni spostrzeżenia
typowego.

skąd

Zp,x¡ = xZp¡

Lp.

Xi
w [m]

2 (Zp¡ Xi — ∑p,∙ x0) (x0 — x) = 2 (x Zpi — x0 ɪp,) (x0 — x) =

1
2

= — 2 Zpi (x0 — x)2

3
4
5
6
7
8
9
10

81,24
1,27
1,23
1,24
1,26
1,25
1,23
1,26
1,24
1 22

i rozpatrzmy drugi składnik sumy:

Wstawiając to wyrażenie do rozwinięcia sumy [pυυ] otrzy
mujemy:

[pvυ] = Zpi (x/ — x0)2 — (x0 — x)2 Zp¡
co było do wykazania.
Kładąc Pi = 1 oraz ∑pι = n, otrzymujemy bezpośrednio:

[υυ] = Z(xt — x0)2 — n (x0 — x)2

Σ

Pi

1,2
0,5
1,3
2,0
0,3
1,0
4,0
1,7
0,9
1,2

14,1

»/ = zi - x
w [cm]

+0,1
+ 3,1
-0,9
+ 0,1
+2,1
+ 1,1
-0,9
+2,1
+ 0,1
-1.9

Wi

+0,12
+ 1,55
-1,17
+ 0,20
+ 0,63
+ 1,10
-3,60
+ 3,57
+ 0,09
-2,28

+ 0,21
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x= 81,239 m
[pυυ] = 23,501
m0 = + 1,62 cm

Przebieg obliczeń na arytmometrze ELKA:

© , Θ
® . O
Θ , ®
Θ
®

- dodawanie, odejmowanie ;

- mnożenie, dzielenie ;
- potęgowanie, pierwiastkowanie,

V
odb
tern

- wyświetlanie iloczynu i Horozu ;
- Wyswietlonie zawartości rejestrów.

togi

1) Obliaenie ogólnej średniej arytmetycznej:

Xi® Pi

Θ© -

© Θ® ® Θ Zp¡® zapisx=81,239m

2) Obliczenie sumy [pvv] (dalszy Cigg obliczeń):
x®xo®®®®®ZP¡®® (×ι-×o) ®®®Pi®®... (xn-xo) @®® Pn®®® ewentualnie zapis [pvv]
3) Obliczenie błędu m0 (dalszy cigg obliczeń) :

[pwj® (n-1) ® @ zapis końcowy m0 = ± 0,0162m

Oznaczenie klawiszy operacyjnych:

Podział obliczeń na etapy jest tutaj tylko symboliczny; pro
ces obliczeniowy jest ciągły i kończy się z chwilą uzyska
nia wartości błędu τn0. Różnice typu (xt— X0) obliczamy
pamięciowo. Kontrolę obliczeń stanowi dwukrotne oblicze
nie błędu m0 (lub sum [υυ], [pυυ]) dla dwóch różnych war
tości Xo- W wyniku dokonanej kontroli powinna być speł
niona równość:
(m0)x01 = (.mo)χo2
(3)
Spełnienie równości (3) jest jednocześnie kontrolą bezbłęd
ności obliczenia średniej arytmetycznej x.
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Sesja naukowa na Wydziale Geodezji I Kartografii
Politechniki Warszawskiej w 5O-lecie ZSRR

W dniu 25 listopada 1972 roku od
była się na Wydziale Geodezji i Kar
tografii
Politechniki
Warszawskiej
sesja naukowa poświęcona 50 roczni
cy utworzenia Związku Radzieckiego.
Obradom sesji przewodniczył dziekan
Wydziału — doc. dr hab. inż. Z. Adamczewski.
Licznie zebrani pracownicy i stu
denci Wydziału wysłuchali referatu
na temat głównych kierunków rewo
lucji technicznej w ZSRR, wygłoszo
nego przez mgr S. Jankowskie
go z Instytutu Nauk Ekonomiczno-Spolecznych PW.
Przeglądowi osiągnięć naukowych
Związku Radzieckiego w dziedzinie
geodezji i kartografii poświęcone były
referaty doc. dr J. Cieślaka i prof.
J. Różyckiego.
Student J. Stefanek przedsta
wił referat omawiający miejsce i rolę
organizacji młodzieżowych w wyższych
uczelniach Związku Radzieckiego. Stu
denci Wydziału Geodezji i Kartografii

82

PW od kilku już lat organizują prak
tyki wakacyjne na zasadzie wymiany
bezdewizowej ze studentami Moskiew
skiego Instytutu Inżynierów Geodezji,
Aerofotogrametrii i Kartografii.
Duże zainteresowanie wzbudziło’ wy
stąpienie dra J. Sledzihskiego
poświęcone zagadnieniom studiów geo
dezyjnych w Związku Radzieckim.
Na zakończenie sesji przedstawiono
niektóre kierunki badań i osiągnięcia
pokrewnych instytutów radzieckich.
Profesor dr Henryk L e ś n i o k omówił podstawowe osiągnięcia nauwe geodetów radzieckich, między in
nymi w takich dziedzinach, jak: po
miary przemieszczeń i odkształceń bu
dowli inżynierskich, osnowy realiza
cyjne, geodezja rolna i kartografia
gleb. Wkład uczonych radzieckich w
rozwiązanie . zasadniczych zagadnień
naukowych i praktycznych w dziedzi
nie geodezji wyższej przedstawił doc.
dr hab. Z. Ząbek. W wystąpieniu
tym główny akcent został położony

mat
nycl
nie

na osiągnięcia o znaczeniu światowym
związane z nazwiskami takich uczo
nych, jak: prof. Krasowski, prof.
Mołodieński i prof. Z ą g o ł owic z.
W wielu wystąpieniach podkreślono
wysoką rangę społeczną zawodu geo
dety w ZSRR.
Problematyka sesji wzbudziła żywe
zainteresowanie pracowników i stu
dentów Wydziału GiK.
Organizacje młodzieżowe, działające
na Wydziale Geodezji i Kartografii,
zorganizowały ekspozycję poświęconą
nowym radzieckim instrumentom geo
dezyjnym i programom studiów geo
dezyjnych w ZSRR. Studenci przed
stawili również fotoserwis z praktyki
wakacyjnej w ZSRR.
Uczestnicy sesji wystosowali list
gratulacyjny do rektora MIIGAiK —
prof, dra W. D. Bolszakowa.
A.C.
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II narada krajowa na temat: „Informatyka w geodezji i kartografii”

W dniach 24—26 września 1972 roku
odbyła się w Lublinie II narada na
temat: Informatyka w geodezji i kar
tografii, połączona z dorocznym ze
braniem plenarnym Klubu Użytkow
ników ETO w Geodezji.
W naradzie udział wzięło 65 przed
stawicieli z ośrodków naukowych oraz
przedsiębiorstw — użytkowników eIektronicznej techniki obliczeniowej w
geodezji. Otwarcia narady dokonał
przewodniczący Klubu Użytkowników
ETO w Geodezji — doc. dr inż. Jerzy
Gaździcki.
Obrady prowadzono w dwóch zespo
łach:
— obrady plenarne
— obrady Zespołu d.s. Technicznych
Na naradzie podsumowano roczne
osiągnięcia geodezyjnych ośrodków
badawczych oraz produkcyjnych w
zakresie
stosowania
elektronicznej
techniki obliczeniowej oraz omówiono
obszernie zagadnienie prowadzonych
prac z dziedziny informatyki geode
zyjnej i kartograficznej.
Na obradach plenarnych wygłoszo
no następujące referaty i komunikaty:
× — Rozwój i działalność Ośrodka
ETO przy Lubelskim OPM — mgr inż.
Stanisław Zaremba
— Wyrównanie sieci triangulacyj
nej na maszynie cyfrowej ODRA 1204
— mgr inż. Janina D e r y ł o-S t ę pniak
— System SCAL-2 — mgr inż. Wi
told Gedymin
— Programy transformacji współ
rzędnych dla maszyny ODRA 1204 —
mgr inż. Witold Gedymin
— Automatyzacja
projektowania
tras komunikacyjnych Przy wykorzy
staniu map Wielkoskalowych — mgr
inż. Andrzej Ko p c e w i c z
— Wstępne prace z zakresu auto
matyzacji sporządzania map tematycz
nych — mgr inż. Małgorzata Ż eni ewska
— Obliczenie za pomocą maszyny
cyfrowej danych do tyczenia sytua
cyjnego zakładów przemysłowych i oSiedli — doc. dr inż. Bogdan Ney,
mgr inż. Daniel Pisarczyk
— Krótka charakterystyka nowego
programu dla obliczeń współrzędnych
punktów zdjętych metodą domiarów
prostokątnych oraz pól ze współrzęd
nych — mgr inż. Andrzej Bieńkow
ski
— Aerotriangulacja metodą AEROBLOK — mgr inż. Ewa M u s i a ł
— Rozwój
zastosowań
ETO
w
Przedsiębiorstwie Miernictwa Górni
czego w Bytomiu — mgr inż. Paweł
Piechaczek
— Koncepcja banku o ziemi i jej
użytkowaniu — mgr inż. Jan Koby
lański
— System informatyczny w geodezji
— mgr inż. Eugeniusz Pianko
— Zbieranie danych z systemów
rozproszonych — dr inż. Jerzy Mieś
ci c k i

— Klawiaturowe urządzenia reje
strujące na taśmie magnetycznej do
przygotowania danych dla maszyny
cyfrowej — dr inż. Jerzy Szewczyk
W ramach Zespołu d.s. Technicznych
wygłoszono trzy referaty:
— Przetwornik
graficzno-cyfrowy
PGC-2 dla maszyny cyfrowej GEO-2B
— mgr inż. Zbigniew Dudek
— Testy pamięci i automatyka
mnożenia dla maszyny cyfrowej GEO-2 — mgr Grzegorz Prochowski
— Uwagi o eksploatacji maszyny
cyfrowej GEO-2 w Lubelskim Okrę
gowym Przedsiębiorstwie Mierniczym
— Marek Popiel.
Dużą liczbę opracowań przedstawili
zebranym pracownicy Zakładu Infor
matyki Geodezyjnej Instytutu Geo
dezji i Kartografii, przy czym naj
większe zainteresowanie wzbudził re
ferat mgr inż. Witolda Gedymina
SCAL-2, dotyczący opracowania pro
jektu scaleniowego za pomocą kom
putera GEO-2 oraz przetwornika graficzno-cyfrowego PGC-2.
Metoda ta daje możność bezpośred
niego wykorzystania komputera GEO-2 w pracach urządzeniowo-rolnych i
obejmuje całość opracowań projektu
scaleniowego, poczynając od mapy, aż
do zaprojektowania dzffłki i danych
do wyniesienia w terenie.
Interesujący był również cykl refe
ratów dotyczących oprogramowania
maszyny cyfrowej ODRA 1204 — ma
szyny, która w znacznym stopniu
przyspieszy prace przeliczeniowe.
Zagadnienie zbierania danych z sy
stemów rozproszonych omówił dr inż.
Jerzy Mieścicki z Instytutu Ma
szyn
Matematycznych
Politechniki
Warszawskiej, którego referat był
nawiązaniem do tematyki przedsta
wionej na naradzie w Kielcach w 1971
roku.
Mgr inż. Eugeniusz Pianko z In
stytutu Geodezji i Kartografii w re
feracie System informatyczny w geo
dezji i kartografii omówił w sposób
ogólny zagadnienie wstępnych prac
badawczych, dotyczących systemu in
formatycznego w geodezji i kartografii
pod nazwą TEREN.
Podsumowanie obrad plenarnych
stanowiła dysksuja, w której między

innymi zabrał głos prof, dr Franciszek
Uhorczak — kierownik Zakładu
Kartografii Uniwersytetu Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie, omawiając
zagadnienia automatyzacji prac w
kartografii małoskalowej.
Zebrani uchwalili wnioski dotyczą
ce:
— konieczności opracowania kon
cepcji organizacyjno-technicznej ośrod
ka przetwarzania informacji w przed
siębiorstwie geodezyjnym, ze szcze
gólnym
uwzględnieniem
jedno
litości wyposażenia tych ośrodków;
— przeprowadzenia zmian i uzupeł
nień do obowiązujących instrukcji
technicznych w zakresie dostosowania
ich do współcześnie stosowanych tech
nik;
— dalszego zacieśnienia współpracy
członków Klubu Użytkowników ETO
w Geodezji, głównie w zakresie in
formacji i wymiany programów stoso
wanych w technice obliczeniowej.
W pierwszym dniu narady odbyło
się zebranie plenarne Klubu Użytkow
ników ETO w Geodezji, w czasie któ
rego dyskutowano na tematy dotych
czasowej działalności istniejących ośrodków ETO w przedsiębiorstwach
geodezyjnych, współpracy członków
Klubu w zakresie udostępniania no
wych programów oraz na temat no
wych form pracy Klubu. Powołano
dwie nowe sekcje — do spraw auto
matycznego zarządzania oraz sekcję
wydawniczą. Zebrani poinformowani
zostali o mającej się odbyć w 1973
roku II Konferencji Informatyków
Polskich.
W drugim dniu narady uczestnicy
zwiedzili Ośrodek Obliczeniowy Za
kładu Metod Numerycznych UMCS w
Lublinie, wyposażony w komputery
ODRA 1013, ODRA 1204, a w dniu 26
września
zorganizowano
wycieczkę
trasą Lublin-Pula wy-Kazimierz-Nałęczów, w czasie której zwiedzono Ośro
dek Obliczeniowy Instytutu Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puła
wach, wyposażony w komputer GEO-2.
Stanisław Zaremba
Lublin

Czy jesteś już członkiem

Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP?
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Po uporządkowaniu otrzymamy:
κ
f(g÷k)
b =-----------2g

a następnie

f (g + k)
a —-----------= (α -f- b) (g -f- k) =
= (a + f)g + (b + /)k

Sabcd

Rozwiązanie zadania
nr 111
Zadanie nr 111 wzbudziło większe
zainteresowanie niż poprzednie, gdyż
nadeszło na nie 31 rozwiązań.
Prawidłowa odpowiedź jest nastę
pująca:
f(g±k)3
Sabcd —
4gk

Po podstawieniu:

a -j- b

Sabcd =

∏(g÷k)
4k

L
otrzymamy

ɑ 4- b
—-— (g + k) —

f (g + fc)
4g

i ostatecznie:

(£»+'>)«’+«=

Sabcd

f(g÷k)1
4gk

Nagrodę główną od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w postaci wydaw
nictwa Zarys historii organizacji spo
łecznych geodetów polskich w wyni
ku losowania otrzymał kolega Dzierżysław Lipniacki.
Nagrody dodatkowe od Stowarzy
szenia Geodetów Polskich w postaci
książek otrzymali koledzy: Danuta Ci
sowska z Olsztyna, Jerzy Miałdun z
Elbląga, Mieczysław Wawrzyniak ze
Szczecina, Mieczysław Słoma z Włoc
ławka, Marian Szymański z Poznania.

Niektórzy z rozwiązujących wyko
rzystali, udowodniony w zadaniu nr
109, wzór na średnią harmoniczną pod
staw trapezu; większość nadesłała jed
nak rozwiązanie niezależne, oparte
przeważnie o podobieństwo trójkątów.
Oto rozwiązanie nadesłane przez
Andrzeja Nowaka z Olsztyna:
Sabcd = —-—

Po podstawieniu wartości dla a i b
do wzoru na pole trapezu otrzymuje
my:

(g + k) =

o--i^f
i b 4-f
= —ë—9 H----- — k

St.J.T.

Rozwiqzanie zadania nr 111 nadesłali:
Andrzej Pachuta (Warszawa), Ryszard Szo
stek (Wrociaw), Andrzej Jasiak (Poznań),
Andrzej Nowak (Olsztyn), Danuta Cisow
ska (Olsztyn), Jerzy Mialdun (Elbląg), Pa
weł Bednarz (Kozienice), Wiktor Pietrulan
(Szczecin), Jan Sllz (Welecz), Steian Tyllński (Pustelnik II kolo Warszawy), Kamil
Kasprzycki (Bielsko-Biała), Witold Frąckie-

wicz (Giżycko), Bernard Chmara (Szczecin),
Tadeusz Święcicki (Węgrów), Longin Strutyńskl
(Blachownia Śląska),
Dzierzyslaw
Lipnacki (Lublin), Janusz Cichy (Poznań),
Mieczysława Wawrzyniak (Szczecin), Jan
Galler
(Świnoujście),
Marian
Szymański
(Poznań), Roman Arabski (Łódź), Teresa
Rosa (Kielce),
Oswald Rudze
(Wrocław),

Andrzej Mróz (Jaworzno). Stanisław Heinał (Wrocław), Zygmunt Piętka (Niewodnica Kościelna pow. Łapy), Jerzy Dąbek (Po
znań), Henryk Liberek (Jarocin Poznański),
Mieczysław Słoma (Włocławek), Saturnin
Zygmunt (Bytom), Jerzy Tueholka (Gostyń
Poznański).

Nagroda

Zadanie nr 116
W działce nr 30 (równoległobok
ABCD) stosunek boków praż przekąt
nych wynosi 1 :2.
Z wierzchołka kąta B spuszczono
wysokość na bok AD.

W jakim stosunku wysokość podzieli
bok AD?
Zadanie nadesłał Florian P 01 ιίο wski z Koła.
Rowiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 maja 1073 roku.

Za prawidłowe rozwiązanie
dania przy
znana będzie w wyniku losowania nagro
da główna w postaci wydawnictwa Zarys
historii organizacji społecznych geodetów
polskich — od Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

H W A G A!
Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadania do rozwiązania, proszeni
są 0 nadsyłanie takich zadań łącznie z roz
wiązaniami.
Projekty
zadań
przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, są honorowane ryczałtem w
wysokości 300 złotych.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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WERESZCZYÑSKI J.: Kartografia na
wigacyjna. Wydanie skryptowe w
trzech częściach. Część I — Podstawy
matematyczne, część II — Mapy mor
skie, część III — Mapy lotnicze. PWN,
Warszawa 1970.

We wstępie Autor zaznacza, że
skrypt przeznaczony jest dla słucha
czy wyższych szkół morskich, lotni
czych i wydziałów geodezyjnych poli
technik. Może być również użyteczna
pomoc dla oficerów marynarki wojen
nej, handlowej i rybołówstwa oraz
lotnictwa wojskowego i cywilnego, a
także dla geodetów i kartografów.
W części I omówiono kształt i wiel
kość Ziemi; elementy trygonometrii
sferycznej; linie pozycyjne na po
wierzchni Ziemi; teorię zniekształceń
Odwzorowawczych i klasyfikację od
wzorowań; odwzorowania kartograficz
ne stosowane w nawigacji; odwzoro
wania linii pozycyjnych ne mapach
nawigacyjnych.
Część II — zawiera opis map stoso
wanych w kartografii morskiej i że
gludze, topografii wybrzeża i portów,
hydrografii oraz radiolokacji.
Część III — zawiera opis mapy lot
niczych i orbitalnych (okołoziemskich).
Całość wydawnictwa bogato ilustro
wana, w części pierwszej jest 123 ry
sunki, druga ma ich 34, a część trze
cia _ 44. To bogactwo rysunków’, ilu
stracji, reprodukcji poszczególnych ro
dzajów map stanowi o dużej komuni
katywności dzieła.
W polskiej literaturze naukowo-technicznej Kartografia nawigacyjna
jest
opracowaniem
*).
pionierskim
Autor ujął temat kompleksowo, dając
najpierw podstawy teoretyczne budo
wy map, uwzględniając takie zagad
nienia, jak kształt Ziemi, linie pozy
cyjne na powierzchni Ziemi oraz ich
odwzorowania — ,w dostosowaniu do
potrzeb nawigacji. W dalszej części
wydawnictwa Autor podaje praktycz
ne zasady opracowywania i produkcji
oraz użycia map w nawigacji zarówno
morskiej, jak i lotniczej. Poniew,aζ za
gadnienia nawigacji to problem nie
tylko w skali międzykontynentalnej,
lecz również sprawa lotów kosmicz
nych, Autor podaje opisy i przegląd
map nawigacyjnych nie tylko nasze
go kraju, lecz również ZSRR, Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ho
landii, Szw,ajcarii, NRD, NRF i kra
jów skandynawskich, a także map or
bitalnych (okołoziemskich). Ponadto
Autor uwzględnia w treści podręczni
ka zagadnienia pomiarów hydrogra
ficznych i radiolokacyjnych, a także
zasady nawigacji na orbicie około’) W Zarysie kartografii (PPWK, Warsza
wa 1965) J. Szaflarski poświecą kilka
stron zagadnieniom map morskich i lotni
czych (rozdział Vm. s. 486-489)), podając
w ujęciu ogólnym ich charakterystykę 1
Przeznaczenie.

ziemskiej. W części trzeciej Autor po
daje szczegółowe zasady opracowania
poszczególnych map lotniczych według
zaleceń Międzynarodowej Organizacji
Lotnictwa Cywilnego (ICAO), stosow
nie do załącznika nr 4 (wyd. piąte
z 1961 roku) do międzynarodowej
konwéncji lotniczej.
Kartografia nawigacyjna J. Wereszczyńśkiego,
wzbogacając
zasób
wiedzy geodezyjnej o jeszcze jeden
dział dotychczas nie opracowany, sta
nowi niewątpliwie cenny wkład do
naszej literatury zawodowej.

Władysław Barański
Zeitschrift für Vermessungswesen
Nr 7 — lipiec 1971 r.: W. Hof
mann — Przegląd literatury geode
zyjnej z roku 1970. — Μ. Bonatz
i P. Melchior — Rejestracje pły
wów ziemskich w Arktyce — Między
narodowy projekt astro-geo Szpicbergen 1968/70.

Nr 8 — sierpień 1971 r.: W. E ί
ο horn — MiedzynarodowaFederacja
Geodetów i Niemiecki Związek Geo
detów. — H. Draheim — Między
narodowa Federacja Geodetów w .ju
bileuszowym
roku
Niemieckiego
Związku Geodetów. — R. Meyer —
generalny sekretarz i biuro admini
stracji Międzynarodowego Związku
Geodetów. — P. Schmitt — Przy
gotowanie XIII Kongresu Międzyna
rodowej Federacji Geodetów — 1971.
— R. Steel — Praca grupy A przed
Kongresem w Wiesbaden. — G.
Ewald — Praca zawodowo-nauko
wa w grupie B (komisje 4—6). — B.
T. Barnard — Praca grupy C. —
F. Hunger — Technika pomiarowa
i geodezja 1871 i 1971 r. — H.
Schmidt — Znaczenie rozwoju sa
telitów dla dziedziny geodezii stosowa
nej. — A. B. Barry — Inżynier geo
deta. inżynier budowlany i wymaga
nia dokładności. — J. L. G. Henssen
— Międzynarodowe Biuro Katastru i
administracja ziemska.
Nr 9 — wrzesień 1971 r.: H. Wolf —
Geoida i dyskontynuacja Mohoroviiića. — L. Hradilek — Wyznaczanie
refrakcji w Pradze. — K. Rinner —
Pola punktów stałych do nomiarn wy
brzeża. — G. Bohnsack — Rynek
mieszkaniowy i gruntowy (reforma uStawodawstwa ziemskiego?). . — E.
Mittermayer — Uogólnienie me
tody najmniejszych kwadratów do
wyrównania siatek niezależnych. —
Simmering — Prowadzenie ksiąg
gruntowych za pomocą urządzeń elek
tronicznych do przetwarzania danych.
— J. Frenz — Kafarowe urządze
nie do utrwalania graniczników z two
rzywa sztucznego.

Nr 10 — październik 1971 r.: E.
Hektor — Problemy automatyzacji
w geodezji. — K. Ramsayer —
Dokładność przestrzennego ciągu po
ligonowego. — H. Schulte — Nu
meracja i nazewnictwo punktów do
pomiarów katastralnych. — E. Procházka — Przenoszenie się błędów
pomiaru i błędów wyjściowych przy
robotach realizacyjnych i triangulacji.
— H. Kahmen
— Zagęszczenie
siatek poligonowych w Afryce Północ
nej.
Nr H — listopad 1971 r.: G. Brand
stätt er — Teoria fotogrametrycz
nych przetworników z ekscentrycz
nym kardanem. — B. Witte
—
Przedstawienie pola ciążenia ziemskie
go za pomocą pomiarów Dopplera. —
W. Kick — Lody na Ziemi i geo
dezja.
—
E. Schid i Η. H.
Schmid — Dopasowanie krzywej i
powierzchni do potencjalnej funkcji.
— H. Lichtenegger — Uwagi
do astronomicznej metody nawiązania
w geodezji satelitarnej. — K. Deichl
—
Urządzenie
do
nieosobistej
rejestracji czasu przy użyciu astrolabii Ni-2. — H. Hildebrandt —
Urządzeniowo-rolne i
szacunkowo-techniczne zagadnienia w związku z
ustawą o popieraniu rozbudowy miast.

Nr 12 — grudzień 1971 r.: H. Le u β
ει n k — Rola nauki w społeczeń
stwie. — G. Eichhorn — Sto lat
Niemieckiego Związku Geodetów — J.
Dingler — Dalszy rozwój organi
zacji i kształcenia kadry zawodowej.
— K. Rinner — Wpływ ogólnego
postępu technicznego na geodezję. —
B. J. Collins — Udział inżyniera
geodety w kształtowaniu środowiska.
Nr 1 — styczeń 1972 r.: K. R. Koch
i A. J. Pope
—
Wyznaczenie
punktu przy kooperacji geometrycznej
i dynamicznej geodezji satelitarnej. —
H. Hildebrandt — Zawodowo-polityczne i prawne aspekty związane
z ustawą o popieraniu rozbudowy
miast. — K. Münch — Laserowy
teodolit Kerna DKM 2-A. — W.
Busch i E. Landhäuser
—
Statystyczne badanie pomierzonej fo
togrametrycznie grupy punktów prze
strzeni. — W. Brindopke — Analityczna fotogrametria w admini
stracji geodezji. — O. Neisecke —
Stereofotogrametryczne mapy sekcyj
ne stalowni Peine-Salzgitter.

Mgr inż. Wilhelm Chojnicki
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA I FOTOGRAMETRYCZNEGO I

Doc, dr habil, inź. ZBIGNIEW SITEK__________________
Reporter Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego
Komisji V
Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego

Sprawozdanie z obrad Komisji V Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego
na Kongresie w Ottawie (23.VII. — 4.VIII.1972)
Na obrady Komisji V, zajmującej się niekartograficznymi
zastosowaniami fotogrametrii, złożyło się osiem sesji oraz
spotkanie kierownictwa Komisji z przewodniczącymi trzech
grup roboczych (25.VH.1972 ∙r). W czasie tego spotkania po
czyniono pewne zmiany w programie technicznym Komisji
V oraz wybrano niektóre z „presented papers” do przed
stawienia na Kongresie. Zdecydowano utrzymać sesję tech
niczną na temat hologrametrii i specjalnych zastosowań
fotogrametrii naziemnej, w celu zebrania szczegółów o dzia
łalności z tego zakresu do końcowych rezolucji.
Na pierwszej sesji w dniu 25.VH.1972 r. przewodniczący
Komisji V — inż. Μ. Carbonnell (Francja) przedsta
wił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie 196⅛—1972. Następnie R. E. Herron ze Stanów Zjednoczo
nych wygłosił referat (invited paper) na temat: Stereofotogrametria w biologii i medycynie.
Na drugiej sesji, która odbyła się dnia 26.VII.1972 r.
H. Μ. Karara w sprawozdaniu Grupy Roboczej 1 (Sy
stemy dla fotogarmetrii przedmiotów blisko usytuowanych
od kamer) wykazał duże zainteresowanie zagadnieniem za
stosowania metod analitycznych w fotogrametrii przedmio
tów blisko położonych od kamer. Wynika to głównie z
wszechstronności metod analitycznych oraz ich wysokiego
stopnia dokładności. Szeroki zakres wymagań dotyczących
różnych zastosowań fotogrametrii przedmiotów blisko po
łożonych prowadzi do następujących rozwiązań instrumen
talnych:
— modyfikacji istniejących kamer fotogrametrycznych;
— budowy własnych kamer;
— używania kamer niepomiarowych.
To ostatnie rozwiązanie szczególnie chętnie i z powo
dzeniem wykorzystywano do niektórych zastosowań, z tym
że zawsze odpowiednio starannie przeprowadzano kalibra
cje.
Na sesji wygłosili referaty (invited papers): H. Μ. Kar ar a i W. Faig (Stany Zjednoczone) na temat: Orien
tacji wewnętrznej w fotogrametrii przedmiotów blisko po
łożonych oraz K. Linkwitz (NRF) — sprawozdanie
o bieżących badaniach w dziedzinie kalibrowania kamer do
fotografowania przedmiotów blisko położonych, a także
D. C. Brown ze Stanów Zjednoczonych na temat: Kali
bracji kamer do fotografowania przedmiotów blisko poło
żonych. Poza tym dyskutowano dwa referaty (presented
papers), a mianowicie: Samokalibracja kamer — O. Kolbl
(NRF) oraz 0 nowych rozwiązaniach w dziedzinie kali
bracji — U. Rauhala (Szwecja). O. Kolbl przed
stawił różnice pomiędzy metodami opisanymi przez Brown a i metodą opracowaną na Uniwersytecie w Karlsruhe.
Obydwie bazują na układzie przynajmniej trzech zbieżnych
zdjęć wykonanych aparatami fotograficznymi, których osie
są zbieżne pomiędzy 45° a 60°. Posługując się tymi meto
dami nie będzie potrzebne w przyszłości pracochłonne określanie testów polowych w fotogrametrii przedmiotów
blisko położonych.
Trzecia sesja, która odbyła się 28.VH.1972 r. pod prze
wodnictwem H. Μ. Karara, obejmowała trzy referaty
(invited papers); Użycie kamer niepomiarowych — O.
Jacobi (Dania); Rozróżnienie deformacji geometrycznych,
architektonicznych i fotogrametrycznych
P.
F.
Borchers (Stany Zjednoczone); Zagadnienie projekto
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wania i budowy kamer dla fotogrametrii przedmiotów
blisko położonych — U. S. Ferri (Włochy).
Następnie przewodniczący sesji krótko omówił referaty
W. Bruklachera (NRF) — Koncepcja wyposażenia in
strumentalnego w fotogrametrii architektonicznej oraz R.
Schliengera (Szwajcaria) — Kamery Wilda dla foto
grametrii naziemnej i przedmiotów blisko położonych.
Można zauważyć znaczny wzrost liczby i różnorodności
kamer metrycznych nadających się do zastosowań w fo
togrametrii naziemnej i fotogrametrii przedmiotów blisko
położonych od kamery.
Ponadto w dyskusji omówili krótko swoje referaty na
stępujący autorzy:
•— R. C. Malhotra (Stany Zjednoczone) — o różnych
eksperymentach wykonanych w celu osiągnięcia większej
precyzji przy stosowaniu kamer Stereometrycznych;
— Μ. Cunietti (Włochy) — przedstawił charaktery
stykę zbudowanych przez siebie kamer do pomiaru defor
macji przedmiotów blisko położonych;
—i P. T. Higgins (Stany Zjednoczone) — omówił
prace wykonane w firmie Bendix i wykazujące korzyści ze
stosowania fotogrametrii.
Przewodniczący Komisji V MTF — inż. Carbonnell
zamknął spotkanie przeglądem najważniejszych zagadnień
przedstawionych na sesji, a mianowicie:
— konieczności używania kamer niepomiarowych do nie
których zastosowań (Jacob i);
— możliwości odróżnienia deformacji pomiarowych w
architekturze od deformacji spowodowanych błędami fo
togrametrycznymi (na przykład brakiem płaskości kliszy);
sugerowano eliminację błędów radialnych przez używanie
zdjęć wykonanych z trzech różnych stanowisk (Bor
chers);
— konieczności posiadania długoogniskowych kamer do
celów niekartograficznych. Dla niektórych zastosowań wy
maganie to nie jest istotne, jak to ma miejsce w wielu
przypadkach w fotogrametrii architektonicznej, a także,
kiedy opracowanie danych wykonuje się analitycznie
(Ferri).
Czwarta sesja odbyła się 29 Iipca 1972 roku pod przewod
nictwem T. Oshima (Japonia), który kierował pracami
drugiej Grupy Roboczej (Niekartograficzne zastosowanie
fotogrametrii obrazów niekonwencjonalnych) i rozpoczął
obrady sprawozdaniem z działalności grupy. Jako przy
kłady niekonwencjonalnych zastosowań fotogrametrii wy
mieniono radiologię, mikroskopię i mikroskopię elektrono
wą. Wykorzystywanie metod fotogrametrii w tych dyscy
plinach ograniczane jest niedostatkiem badań i odpowied
nich przyrządów. Omówiono pokrótce również specjalne za
stosowania metrycznych przypadków otrzymanych z obra
zów telewizyjnych, Iiologrametrycznych i techniki mory
(moiré), która umożliwia otrzymywanie specjalnych obra
zów topograficznych za pomocą projekcji linii.
Następnie zreferowano dwie prace (invited papers) przy
gotowane na tę sesję, a mianowicie:
— Radiologiczna Sterefotogrametria w zastosowaniu do
pomiarów Ortodoncyjnych — F. H. Moffitt (Stany
Zjednoczone);
— Fotogrametryczna kalibracja systemów telewizyjnych
— K. Μ. Wong (Stany Zjednoczone).

Przedstawiono także dwa wybrane referaty (invited
papers):
— Fotogrametria mikroskopowa — T. Oshima
— Obrazy termalne dla badań deformacji — Μ. Op r e s c u (Rumunia).
Przewodniczący komisji zamknął sesję, podkreślając waż
ność techniki fotogrametrycznej w zastosowaniu medycz
nych, zaproponował utworzenie specjalnego komitetu do
podjęcia badań na tym polu.
Sesji piątej (31.VII.1972 r.) przewodniczył K. Linkwitz
(NRF), który przedstawił działalność kierowanej przez sie
bie trzeciej Grupy Roboczej (Metody analityczne fotogra
metrii niekartograficznej). Prace tej grupy roboczej skon
centrowane były w szczególności na:
__ wykorzystaniu danych z kalibracji kamer do fotogra
fowania przedmiotów blisko położonych;
__ różnych analitycznych rozwiązań dla orientacji stereomodeli w fotogrametrii przedmiotów blisko położonych;
— dokładności fotogrametrii przedmiotów blisko położo
nych;
— praktycznych zastosowań fotogrametrii niekartogra
ficznej.
Na sesji zreferowano następujące prace:
— Projekt ogólnego systemu redukcji danych dla foto
grametrii analitycznej — A. Elassal (Stany Zjednoczone);
__ Analityczna metoda wyrównania wiązki i jej użycie
w specjalnych zastosowaniach fotogrametrii — K. G. Lofström (Finlandia);
__ Udział w badaniach eksperymentalnych nad dokład
nością fotogrametrii analitycznej w obrębie 7—12 metrów —
P. Hottier (Francja).
Z uwagi na ograniczony czas skasowano „panel discus
sion”, natomiast w nawiązaniu do przedstawionych refe
ratów Z. Sitek (Polska) omówił analityczne rozwiązania
opracowane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Podsumowania i zamknięcia sesji dokonał inż. Carbonnell.
Sesja szósta (1.VIII.1972 r.) była kontynuacją dyskusji
nad działalnością trzeciej Grupy Roboczej. Przedstawiono
w skrócie referat: Analityczne metody określania współ
rzędnych w fotogrametrii naziemnej — Y. P. Kienko
(ZSRR), a następnie Μ. Kirchstein (NRF) mówił o ma
tematycznym rozwiązaniu zagadnienia orientacji kamery
i zdjęć.
Przewodniczący sesji K. Linkwitz dokonał przeglądu
referatów:
— 0 aspektach wykonywania zdjęć przedmiotów blisko
położonych do celów fotogrametrycznych — W. V. Bottingéra (NRF);
__ Analityczne metody w specjalnych zastosowaniach fo
togrametrii — H. D. Preuss (NRF), przy czym obydwa
referaty dotyczyły zastosowania fotogrametrii przy opraco
waniu konstrukcji dachów Stadionu Olimpijskiego w Mo
nachium.
Ponadto na sesji wysłuchano sprawozdania J. Höhle
(Szwajcaria) na temat użycia fotogrametrii w pomiarach
¿odwodnych, przy czym przedstawiono przypadki użycia
kamery nad i pod wodą.
W czasie dyskusji rozważano różne metody podniesienia
dokładności fotogrametrii analitycznej przy opracowaniu
przedmiotów blisko położonych, między innymi wskazywa
no na:
— używanie samokalibrujących systemów fotogrametrycz
nych;
— wykorzystanie przecięcia się więcej niż dwóch odpo
wiadających sobie promieni;
— powiększenie stosunku bazowego.
W końcowym wystąpieniu inż. Carbonnell wyraził spe
cjalne podziękowanie K. Linkwitzowi za jego prace zwią
zane z wykorzystaniem fotogrametrii przy konstrukcji Sta
dionu Olimpijskiego w Monachium.
Sesja siódma (3.VIII.1972 r.) pod przewodnictwem T.
Oshima, poświęcona była pomiarom z hologramów i po
miarom techniki mory (moiré). Referat wprowadzający wy
głosił U. V. Helava (Stany Zjednoczone) — O metrycz
nym wykorzystaniu hologramów. Następnie A. J. Bran
den b er g e r (Kanada) omówił referat J. P. Agnard
(Kanada) — O precyzyjnej hologrametrii, dotyczący prac
z tego zakresu wykonanych na Uniwersytecie Laval w
Québec. Natomiast E. Keune (NRF) przedstawił tezy re-.
feratu P. van Berckefeldta (NRF) o badaniach doty

czących hologrametrii, wykonanych na Uniwersytecie w
Hanowerze.
W czasie dyskusji O. Jacobi podkreślił, że do pomiaru
małych przedmiotów wystarcza czasami użycie prostego
lustra zamiast stosowania metody holograficznej. Natomiast
G. L. Gifford wskazał na korzyści wynikające ze sto
sowania holografii, takie jak: duża głębia pola, czy możli
wości wyciągnięcia informacji geometrycznych ze skompli
kowanych powierzchni, zarejestrowanych na jednym holo
gramie, podczas gdy w przypadku fotogrametrii trzeba roz
patrywać kilka Stereomodeli.
W dalszej części obrad T. Oshima przedstawił w skró
cie referat H. Takasaki (Japonia) na temat wykorzysta
nia techniki mory (moiré) otrzymywania informacji geo
metrycznych.
Zamykając sesję przewodniczący Komisji V uczynił uwa
gę, że w ciągu następnych czterech lat Komisja będzie w
dalszym ciągu prowadzić prace z zakresu hologrametrii.
Ostatnią, ósmą sesję (4.VIII.1972 r.), pod przewodnictwem
H. Μ. Karara, rozpoczęto omówieniem przez Dimitroszenkowa (ZSRR) prac z dziedziny opracowania map
Księżyca. Omówiono metody kartowania szczegółów ze
zdjęć wykonanych z Lunochoda I, według referatu B. N.
Radionowa i B. V. Nepolionowa (ZSRR), a na
stępnie omówiono metody opracowania map tej części Księ
życa, która jest niewidoczna z Ziemi.
W drugiej części tej sesji kontynuowano dyskusję na te
mat kalibracji kamer do wykonywania zdjęć przedmiotów
blisko położonych. Wskazywano na konieczność podniesie
nia dokładności kalibracji i opracowań fotogrametrycznych
przez używanie zdjęć zbieżnych i kamer większego for
matu.
Ustaliły się dwie przeciwstawne opinie, z których jedna
zaleca używanie wyłącznie precyzyjnych kamer pomiaro
wych — zwolennicy jej uważają, że koszty związane z każ
dorazową kalibracją zwykłych aparatów fotograficznych są
tak duże, że równają się cenie kamery pomiarowej. Nato
miast strona przeciwna uważa, że zastosowanie aparatów
do celów pomiarowych daje korzyści przejawiające się w
lepszym przystosowaniu aparatu do wykonywania następu
jących po sobie kolejnych zdjęć, nieraz w bardzo krótkich
odstępach czasu, lub zdjęć zdalnie sterowanych. Wspólna
konkluzja dotyczyła konieczności zwiększenia wszechstron
ności kamer pomiarowych. Stosowane aktualnie kamery są
przystosowane tylko do pewnych zastosowań, takich jak:
architektura, dokumentacja wypadków drogowych, czy opracowania topograficzne. Należy wywrzeć nacisk na pro
ducentów kamer, żeby dostarczali wszechstronniejsze ka
mery pomiarowe, najlepiej kamery dostosowane na film.
Ostatnią część sesji poświęcono dyskusji nad wytycznymi
pracy Komisji V w okresie 1972—1976. Przewodniczący Ko
misji — inż. Carbonnell wskazał na konieczność kon
tynuowania pracy z zakresu:
1) fotogrametrii przedmiotów blisko położonych, przy
użyciu kamer niepomiarowych;
2) metod analitycznych;
3) opracowań obrazów niekonwencjonalnych.
Komisja zaleciła:
■ kontynuować dalszy rozwój w zakresie:
a) kalibracji kamer naziemnych do zdjęć wykonywanych
z bliska i z bardzo bliska (mikro);
b) analitycznego i półanalitycznego postępowania z sy
stemami wymienionymi w punkcie a;
c) metrycznych aspektów niekonwencjonalnych obrazów,
ze szczególnym uwzględnieniem obrazów termalnych i ho
logrametrii;
■ podjąć dodatkowe studia nad:
__ fotogrametrycznym potencjałem kamer niepomiarowych
w systemach fotogrametrycznych;
— podstawowymi koncepcjami zastosowania fotogrametrii
do kontroli jakości w przemyśle;
■ rozwijać współpracę pomiędzy Międzynarodowym To
warzystwem Fotogrametrycznym a odpowiednimi między
narodowymi organizacjami w dziedzinie biomedycyny i in
żynierii.
Na kongres w Ottawie dla Komisji V przygotowano 70
referatów, w tym 4 z Polski, które opracowali: A. Linsenbarth, Z. Sitek oraz wspólne opracowania: A.
Linsenbartha i J. Rymarowicza; J. Koniecz
nego i F. Króla.
Przewodniczącym Komisji V na najbliższe cztery lata
został prof. H. Μ. Karara (Stany Zjednoczone).
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Ósme doroczne obrady Towarzystwa Fotogrametrycznego NRD
W dniach 27 i 28 października 1972 r. odbyły się w Wei
marze doroczne obrady Towarzystwa Fotogrametrycznego
NRD z udziałem delegatów z krajów demokracji ludowej.
Koledzy niemieccy omówili sprawozdanie z działalności To
warzystwa za miniony okres, zapoznali się z relacjami uczestników XII Międzynarodowego Kongresu oraz wyty
czyli ramowy program rozwoju fotogrametrii, w dostoso
waniu do zautomatyzowanej techniki przetwarzania infor
macji.
W pomieszczeniu obok sali obrad czynna była wystawa
problemowa, na której przedstawiono między innymi sy
stemy' .blokowe metody FOTOKART oraz przebieg pracy
automatu'kreślącego KARTIMAT.
Sprawna organizacja obrad umożliwiła omówienie licz
nych zagadnień technicznych i organizacyjnych składają
cych się na bogaty program spotkania.
Program obejmował następujące tematy:
— sprawozdanie przewodniczącego Towarzystwa Fotogra
metrycznego NRD — prof, dr Riigera — z działalności
w minionym okresie oraz wskazanie zadań perspektywicz
nych;
— sprawozdanie z XII Międzynarodowego Kongresu Fo
togrametrii MTF w Ottawie w 1972 roku;
— referat dr inż. Hanke — przedstawiający nową me
todę opracowania fotogrametrycznego FOTOKART;
— referat inż. Rasche — dotyczący optymalizacji wy
konawstwa map Wieloskalowych;
— referat dr inż. Russiga — omawiający zagadnienie
automatyzacji procesu otrzymywania powierzchni określo
nych siatkami punktów;
— spotkanie z użytkownikami map sporządzanych me
todami fotogrametrycznymi.
Dla zagranicznych uczestników konferencji, przybyłych z
ZSRR, Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii, Jugosławii i Pol
ski zorganizowano wycieczkę techniczną do Zakładów Zeis
sa w Jenie.

Zagadnienia, które szczególnie zainteresowały delegację
polską omawia się nieco obszerniej.
■ Sprawozdanie z XII Międzynarodowego Kongresu MTF
w Ottawie zostało przygotowane przez członków delegacji
NRD. Dokonali oni podziału zagadnień według tematyki
odpowiednich komisji i omówili je w opracowanych refe
ratach.

Poza częścią sprawozdawczą zawierały komentarze i
wnioski, odnoszące się głównie do prac fotogrametrycz
nych w NRD — prowadzonych aktualnie lub projektowa
nych perspektywicznie. Ponadto w referatach omówiono
eksponaty z wystawy technicznej na kongresie w Ottawie.
Wśród referujących byli pracownicy zakładów Zeissa w Je
nie: inż. Scholler i dr inż. Szangolis oraz inż. Ber
ger z Głównego Urzędu Geodezji NRD.
■ Referat omawiający nową metodę FOTOKART, opra
cowany przez dr inż. Hanke, zawierał obszerne omówie
nie założeń przyjętych w metodzie umożliwiającej sporzą
dzanie map w oparciu o dane numeryczne. Informacje ze
zdjęć lotniczych w formie współrzędnych modelu, informa"⅛r-∙⅛'-
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eje z terenowych pomiarów uzupełniających i informacje
geodezyjne, uzupełnione odpowiednimi wskaźnikami, oraz
numerami punktów, zostają w procesie automatycznego
przetwarzania danych sprawdzone, ujednolicone, przetransformowane itp., i wyrażone w jednorodnym układzie współ
rzędnych. Kartowanie według dowolnie wybranych warian
tów i skal odbywa się za pomocą automatu kreślącego
CARTIMAT Zeissa. Poza komputerem BESM-6 produkcji
radzieckiej całe wyposażenie w sprzęt opiera się na pro
dukcji Zeissa w Jenie.
Główne zalety metody są dostrzegalne przede wszystkim
przy aktualizacji map, sporządzaniu map pochodnych i
wszędzie tam, gdzie do dalszych opracowań potrzebne są
dane numeryczne (na przykład obliczanie powierzchni dzia
łek). Metoda może być również stosowana bez wykorzysta
nia informacji fotogrametrycznych lub danych z pomiaru
uzupełniającego, lecz przy użyciu danych uzyskanych z taChimetru lub digitalizacji istniejących materiałów karto
graficznych.
■ Celem spotkania z użytkownikami map sporządzanych
metodami fotogrametrycznymi było zapoznanie się z kry
tycznymi uwagami i żądaniami skierowanymi do wyko
nawców map.
Przedstawiciele podstawowych resortów gospodarczych,
jak: budownictwo, rolnictwo, melioracje, kolejnictwo, budo
wa dróg itp. referowali zagadnienia związane z zadaniami
ich specjalizacji. Wypowiedzi poszczególnych przedstawi
cieli dotyczyły głównie uwag i żądań odnośnie dokumen
tacji geodezyjnej uzyskiwanej w oparciu o metody foto
grametryczne, a także zawierały wnioski mające na celu
zbliżenie użytkowników do wykonawców map za pomocą
informatyki. Wyrazem tych tendencji była wypowiedź prze
wodniczącego Towarzystwa Fotogrametrycznego NRD —
prof. R ügera, który podsumował dyskusję określeniem:
Stykiem między użytkownikiem a fotogrametrią jest auto
matyczne przetwarzanie danych.
■ W ramach zwiedzania wystawy zorganizowanej w za
kładach Zeissa, pokazano bogaty asortyment sprzętu foto
grametrycznego. W grupie instrumentów do opracowań
graficznych pokazano Stereometrograf E, zestaw instrumen
tów TOPOKART-ORTOFOTOGRAF oraz instrumenty do
opracowań numerycznych i analitycznych: TRANSMARK,
STEKOMETR, KOORDIMAT,E, KARTIMAT z pełnym wy
posażeniem.
Z nowych konstrukcji Zeissa zostały omówione takie
przyrządy pomocnicze, jak MODELLKORREKTOR służący
do korygowania modeli utworzonych na autografach, DI
GITIZERBOX — jako Interface przy podłączeniu urządzeń
rejestrujących do autografów lub stekometru, REGISCOP
— Statyskop z rejestracją. Zasygnalizowana została rów
nież możliwość zastąpienia KOORDIMETRU E przez urzą
dzenie rejestrujące produkcji szwedzkiej RETAB.

W pierwszym dniu obrad odbyło się także spotkanie to
warzyskie uczestników konferencji. W czasie tego spotka
nia inż. Scholler z zakładów Zeissa omówił swoje wra
żenia z XH Międzynarodowego Kongresu MTF w Ottawie,
ilustrując je obszernym zestawem przeźroczy.
Przebieg obrad cechowała sprawna organizacja i kole
żeńska atmosfera.

UKD 92
LESniok H.: Nicholas Copernicus — 500 Anniversary of His Birth.
Prz. Geod. 1973, No 2, p. 49.
Here is a short biography of Copernicus, and an essay on science on the turn
of the 16th century. The author reminds what was the basis of the then existing
geocentrical theories and the principle of the heliocentrical theory formulated
by Copernicus.

UKD 92

RICHERT W.: Nicholas Copernicus — A Great Man and His Work.
Prz. Geod. 1973, No 2, p. 54.
The author gives a picture of Nicholas Copernicus on the background of his
contemporaries, his studies in Poland and abroad in Italy, his work in the
field of astronomy and economy, a branch of science in which the great astro
nomer was also interested.

UKD 347.235.11(094.5)
BARTOSZEWSKI Z.: Suggestions for Amendments of the Rules Con
cerning Records, Delimitation and Classification of Land. Prz. Geod.
1973, No 2, p. 58.
The author discusses the rules in force, connected with landowing and suggests
some amendments of rules concerning delimitation and records of land. He also
discusses the matter of real-estate register and problems of cadastral survey
of buildings and land equipment.

UKD 631.16:333.013.6
KOZIOŁ Fr.: Evaluation of Land before Consolidation on Areas with
Varied Relief and Soil. Prz. Geod. 1973, No 2, p. 64.
During land consolidation, where relief and soil is varied it is not possible to
base evaluation on the existing pedologic maps. In such cases it is necessary
to classify the soil once again. It should be done by the same classifier on the
whole area.

UKD 528.45
LIPIŃSKI Br.: Further Discussion on the Subject of Town Surveying.
Prz. Geod. 1973, No 2, p. 64.
In many countries the programmes of geodetical studies as well as the orga
nisation of geodetical and cartographical services are adepted to their social
requirements and state problems. In view of this the author discusses various
questions of town surveying in Poland. He describes the present range of town
surveying and the trends of its future development. He also tells us about the
plans of the Association of Polish Surveyors to open a museum of geodesy
and cartography.

UKD 528:65.012.122
Smialowska-UBERMAN Z.: Some Advantages und Possibilities of
Using Net Analysis in Surveying. Prz. Geod. 1973, No 2, p. 70.
The author gives an example of applying net analysis to surveying. In result
it is easier to determine the period of time of each action, as well as the
means necessary for its execution.

UKD 528.58.015:678.5/8
MADEJ W.: Signs Made of Artificial Materials. Prz. Gcod. 1973, No 2,
p. 76.
The advantages of geodetical signs made of artificial materials are stressed here.
These signs are light, resistant to corosion; they are easily transported, they
may be stabilized by drilling into the ground, which eliminates hard ground
work. Thanks to metal parts in the main and underground sign it is possible
to find it by means of electric searching instruments.

UKD 528.024.4.061.2
BUTKIEWICZ S., NOWACKA K., BĄKOWSKI Z. — Influence of
Outer Conditions on Vertical Refraction during Trigonometrical Level
ling. Prz. Geod. 1973, No 2, p. 78.
Researclt on the coefficient of refraction was carried out-of-doors in varied
atmospherical conditions on two profiles: concave and convex. It brought the
following results: for a concave profile: —0.18 < k < +o.53: for a convex profile:
+0,36 < k < +2,84.
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UKD 528.11:681.3

SERAFIN St.: Calculation of Mean Error on Electronic Calculating Ma
chines. Prz. Geod. 1973, No 2, p. 81.
Electronic calculating machines are provided with automatic raising to power
and extracting of roots thanks to which the calculation of mean errors is much
simpler. The author gives formulas for quick calculation of values [w] as well
[puυ] essential for calculation of mean errors.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Ustawa z dnia 19 października 1972 roku o wynalazczości (Dz. U. —
43/71—272).
Nowa ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 1973 r. Ustawa
z 1962 roku „Prawo wynalazcze” zostaje uchylona, jednak do czasu
wydania nowych przepisów wykonawczych dotychczasowe pozostają
w mocy. Do stosunków prawnych powstałych przed dniem 1 stycznia
1973 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że przepisy nowej
ustawy stanowią inaczej.
Przepisów ustawy nie stosuje się do: naukowych zasad i odkryć,
usprawnień z dziedziny organizacji administracji oraz programów dla
maszyn cyfrowych. Według nowego sformułowania wynalazkiem podle
gającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicz
nym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące
się nadawać do stosowania (art. 10).
Projektem racjonalizatorskim jest nowe i mogące się nadawać do
stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym lub techniczno-orga
nizacyjnym, nie będące wynalazkiem lub wzorem użytkowym, a w
szczególności rozwiązanie dotyczące: sposobów wytwarzania; sposobów
pomiaru i kontroli, maszyn, urządzeń i wyrobów lub ich ulepszeń
(art. 79).
Nowa ustawa przewiduje, że wynagrodzenie za opracowany projekt
wynalazczy będzie wypłacone i w tym przypadku, gdy projekt mający
cechy wynalazku nie zostanie zastosowany w gospodarce narodowej ze
względów gospodarczych (art. 93). Jeśli twórca nie zgadza się z decyzją
ustalającą jego wynagrodzenie, wydaną przez jednostkę nadrzędną (na
skutek odwołania), może on dochodzić roszczenia o wynagrodzenie w
sądzie wojewódzkim (dotychczas apelował do Komisji Rozjemczej przy
UP PRL).
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r. w
sprawie utworzenia powiatu bieszczadzkiego i powiatu miejskiego Sa
nok oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie rze
szowskim. (Dz. U. — 43/72—273).
Przepisy rozporządzenia stanowią o zniesieniu powiatu sanockiego i
utworzeniu z miasta Sanoka powiatu miejskiego Sanok, włączając dojego obszaru: osiedle Zagórz, wsie — Olchowce i Zahutyń z gromady
Olchowce (Dz. U. — 43/72—274). Tworzy się powiat bieszczadzki z sie
dzibą powiatowej rady narodowej w Lesku. Znosi się powiaty leski
i Ustrzycki.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1972 r. w spra
wie zasad i stawek wynagradzania autorów oraz zawierania i wykony
wania umów wydawniczych o wydanie dzieł w formie książowej.
(Dz. U. — 40/72—259).
Traei moc rozporządzenie Rady Ministrów z 1955 roku w sprawie
określania wynagrodzeń oraz zasady zawierania umów o wydanie w for
mie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych (Dz. U. —
32/55—190 i 23/64—151).
Do rozporządzenia zostały dołączone dwa załączniki:
1. Tabela wynagrodzeń autorskich.
2. Wzorcowa' umowa wydawnicza z autorem dzieła oryginalnego.
Wzorzec ten stosuje się również do umów z tłumaczem lub autorem
podręcznika.
— Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 9 września 1972 r. w
sprawie przedterminowych wypłat rat odszkodowania (Dz. U. — 40/72—
260).
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do rodzaju wypłaty,
między innymi do: odszkodowań za szkody górnicze, ceny kupna nie
ruchomości odstąpionej dobrowolnie państwu na podstawie art. 6 usta
wy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
— Zarządzenie ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z
dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie bliższego określenia stopni nauko
wych i tytułów naukowych, w zależności od dziedziny nauki lub dy
scypliny naukowej, których tc stopnie i tytuły dotyczą (MP — 44/
/72/234).
Przepisy zarządzenia dotyczą określenia stopni naukowych doktora
i doktora habilitowanego oraz tytułów naukowych profesora nadzwy
czajnego i profesora zwyczajnego.
— Zarządzenie ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z
dnia 30 sierpnia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni nauko
wych (MP — 44/72—235).
W wykazie z 1971 roku (MP — 58/71—378 i 14/72—97) dodaje się no
we pozycje, z których pozycja 47 posiada brzmienie: „Nazwa jednost
ki — Instytut Geodezji i Kartografii. Organ nadzorujący — minister
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Nazwa stopnia nauko
wego — doktor nauk technicznych”. Od dnia 18 września 1972 r. In
stytut Geodezji i Kartografii posiada uprawnienia do nadawania stop
nia naukowego doktora nauk technicznych.
Zebral i ułożył: mgr inż. Władysław Barański

Każdy geodeta — członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich
a wszyscy członkowie SGP —
uczestnikami Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
W historii działalności społecznej
geodetów polskich na szczególną uwa
gę zasługuje więź zawodowa i soli
darność koleżeńska, uwydatniająca się
w niesieniu pomocy materialnej ro
dzinom w najtrudniejszych przypad
kach życiowych.
Ten wyraz humanitaryzmu od wie
lu już lat ma formę zorganizowaną
na mocy uchwały Zjazdu Delegatów
SGP o utworzeniu Funduszu Pomocy
Koleżeńskiej, powstającego z dobro
wolnego opodatkowania się jednora
zową składką na wypadek zgonu
członka naszego Stowarzyszenia.
Należy nadmienić, że uczestnictwo
w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej nie
jest ubezpieczeniem, lecz wyrazem so
lidarności zawodowej i koleżeńskiej,

traktującej określoną przez Zjazd De
legatów SGP składkę jako symbolicz
ną pomoc dla rodziny zmarłego człon
ka FPK.
Od początku istnienia Funduszu Po
mocy Koleżeńskiej wypłacono 975 za
pomóg, na ogólną sumę 8 500 000 zło
tych.
Aktualnie członkowie Funduszu Po
mocy Koleżeńskiej opłacają składki
po 3 złote, a osoby upoważniane w
deklaracji uczestnictwa, po przedsta
wieniu określonej dokumentacji, otrzymują bezzwłocznie zapomogę w
kwocie 10 000 złotych.
Gdyby do Stowarzyszenia Geodetów
należeli wszyscy geodeci i gdyby
wszyscy zgłosili akces do Funduszu Po
mocy Koleżeńskiej, to składka uległa

by poważnemu obniżeniu, a wypłaca
na zapomoga — znacznemu podwyż
szeniu.
Zwracamy się zatem do wszystkich
geodetów, aby w imię solidarności za
wodowej wstąpili w szeregi członków
Stowarzyszenia i równocześnie przy
stąpili do uczestnictwa w Funduszu
Pomocy Koleżeńskiej.
Szczegółowych informacji udzielają
zarządy kół terenowych i zakładowych
oraz zarządy oddziałów wojewódzkich
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów
Polskich

Informujemy
Branżowy Ośrodek Informacji Tech
nicznej i Ekonomicznej Instytutu Geo
dezji i Kartografii rozprowadza w
drodze
prenumeraty
wydawnictwa
jGiK związane przede wszystkim z
geodezją i kartografią w zakresie za
gadnień: astronomicznych, grawime
trycznych, magnetycznych, fotograme
trycznych, fotointerpretacyjnych, kla
sycznych pomiarów geodezyjnych, geo
dezji inżynieryjnej, teorii błędów i
rachunku wyrównania, kartograficz
nych, informatyki geodezyjnej, a także
zagadnień peryferyjnych.
Są to następujące wydawnictwa:
■ Informator — dwumiesięcznik, w
którym publikowane są przydatne w
Produkcji geodezyjnej i kartograficz
nej wyniki prac wykonanych w IGiK,
sprawozdania naukowe i techniczne z
wyjazdów zagranicznych, informacje
ɑ postępie technicznym z zakresu geo
dezji i kartografii w kraju i za gra
nicą, korespondencję od informatorów-korespondentów BOITE oraz z za
kładowych ośrodków informacji, prze
gląd polskich norm i norm branżo
wych z dziedziny i działalności ogól
notechnicznej względnie kierunku geo
dezji i kartografii oraz przegląd wia
domości patentowych dotyczących kla
sy GOlc według M.KJP., jak też wy

brane akta ustawodawcze i zarząnia.
Od 1.1.1973 r. Informator zostanie
wzbogacony o dział Głównego Urządu
Geodezji i Kartografii, w którym bę
dą omawiane: zagadnienia rozwoju
państwowej służby geodezyjnej i kar
tograficznej na tle spoełczno-gospodarczego rozwoju kraju, zadania sta
wiane przed tą służbą, zagadnienia
związane ze współpracą ogólnobranźową i międzynarodową, ważniejsze
przepisy i ich urzędowa interpretacja,
wyniki
przeprowadzanych
analiz
branżowych i problemowych, wyniki
narad i konferencji, programy popra
wy warunków pracy, płac i opieki
socjalnej itp.
Cena egzemplarza 13,— złotych.
■ Informacja Bibliograficzna —
miesięcznik o charakterze bibliogra
ficznym, w którym podany jest w
formie opisów bibliograficznych wykaz
ważniejszych wydawnictw, artykułów,
materiałów z konferencji i sympozjów,
tłumaczeń z języków obcych, tema
tycznych zestawień - bibliograficznych
oraz przegląd dokumentacyjny zawie
rający analizy dokumentacyjne z ar
tykułów i książek o tematyce geozyjnej i kartograficznej,
Cena egzemplarza 9,— złotych.

■ Automatyczne Przetwarzanie In
formacji Geodezyjnych — wydawnic
two seryjne, którego treścią są opra
cowane w IGiK programy na maszy
ny cyfrowe w zakresie zagadnień geo
dezyjnych.
Dodatkowo informujemy, że Główna
Księgarnia Techniczna w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 14 rozprowadza na
sze wydawnictwa pod nazwą:
■ Prace Instytutu Geodezji i Kar
tografii, których treścią są wykony
wane w IGiK prace naukowe w za
kresie badań podstawowych oraz

■ Rocznik Astronomiczny o treści
typowej dla tego rodzaju publikacji.
Uwaga:

Karty dokumentacyjne opisów pa
tentowych klasy GOlc według M.K.P.
można zaabonować w Centralnym Ośrodku Informacji Budownictwa, War
szawa, ul. Senatorska 27, a same opisy
patentowe — krajowe i zagraniczne
dostarcza na zamówienie Centralny Ośrodek Informacji Patentowej Urzędu
Patentowego PRL, Warszawa, Aleje
Niepodległości 188a.

Cena zł 12.-

Warunki prenumeraty czasopism WCT NOT
Prenumeratę krajową przyjmuje wyłącznie ZAKŁAD KOLPORTAŻU Wydawnictw
Czasopism Technicznych NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel. 26 - 80-16. Konto
PKO — I O/M Warszawa, nr 1-9-121697.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje ARS POLONA RUCH,
Warszawa, skrytka pocztowa 1001.

Prenumerata dla zakładów pracy
Instytucje, organizacje społeczne, ośrodki informacji naukowo-technicznej i eko
nomicznej, biblioteki itp. prenumerują czasopisma na okres nie krótszy niż 1 rok,
przesyłając zamówienia w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego
okres prenumeraty. Jednocześnie z zamówieniem należy dokonać wpłaty należnoś
ci za cały rok.
Zamówienia zakładów pracy ważne są w latach następnych aż do odwołania jako
tzw. prenumerata ciągła.
Wt każdym następnym roku w celu utrzymania prenumeraty ciągłej wystarczy
dokonać jedynie wpłaty należności na konto Zakładu Kolportażu WCT NOT, bez
nadsyłania osobnego zamówienia.
Zakłady pracy prosi się o zawiadamianie Zakładu Kolportażu WCT NOT o wszel
kich zmianach (tytułów czasopism, liczby zamawianych egzemplarzy) lub o rezyg
nacji z prenumeraty — nie później niż do 31 października, aby zmiany te mogły
być uwzględnione od początku następnego roku. Zmiany zgłaszane po tym terminie
będą uwzględniane od II kwartału.

Prenumerata indywidualna
Prenumeratorzy indywidualni mogą zamawiać czasopisma WCT NOT w dwojaki
sposób:
■ w urzędzie pocztowym, na blankiecie PKO, podając na jego odwrocie: tytuły
zamawianych czasopism, liczbę egzemplarzy, okres prenumeraty (roczny, półrocz
ny, kwartalny) oraz adres, pod który należy wysyłać czasopisma. Zamówienia
należy przesyłać nie później niż do każdego pierwszego dnia miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty (do 1.ΧΠ.1972 r. na I kwartał 1973 r.);
■ u kolportera czasopism WCT NOT na terenie zakładu pracy lub szkoły. Kolpor
terzy przyjmują zamówienia i wpłaty w terminach umożliwiających przesłanie
ich do Zakładu Kolportażu WCT NOT, a więc nie później niż na 2 miesiące
przed rozpoczęciem okresu prenumeraty (do dnia 1.XI.1972 r. na rok 1973).
Prenumerata ulgowa w wysokości 33% rabatu przysługuje indywidualnym członkom
stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, studentom oraz nauczycielom i uczniom
szkół zawodowych.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład Kolportażu Wydawnictw Czaso
pism Technicznych NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żądanie kata
logi oraz cenniki czasopism, a ponadto prowadzi sprzedaż egzemplarzy archiwal
nych.

Terminowe zamawianie i opłacanie prenumeraty — gwarancją systematycznego
otrzymywania czasopism technicznych!
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Przedstawicielstwo Techniczne
w Polsce
00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 9
tel.28-76-77 17-87-97
Prospekty, informacje, serwis techniczny

Zastosowanie :
Poligonizacja.
Zagęszczanie osnów geodezyjnych i fotogrametrycznych.
Niwelacja trygonometryczna.
Pomiary szczegółów.
Tachymetria.
Geodezja górnicza.
Budowa dróg - autostrad, tunelów, linii kolejowych.
Urządzenia rolne, melioracje, geodezja leśna.

NOWY

Niwelator
AUTOMATYCZNY

ŁATY
zlekkiego
METALU
GSL 4
łączone
dowolnie
z elementów
1 -no metrowych.
W futerale:
4 elementy,
2 poziomnice,
2 stopki.

s

I?

¡8

⅛

Wild NAK1
Z kregiem poziomym
Kontrola użytecznego zasięgu
przez naciśnięcie guzika.

Obraz prosty
Powiększenie lunety

24x

Otwór obiektywu

36 mm

Średni błąd podwójnej niwe
±2 mm
lacji 1 km ciągu
Odczyt na kręgu

6';10c

Seria automatycznych niwelatorów:
Wild NAKO, NAK1, NA 2, NAK 2.

H∈∈RBRUG(Ξ

Wild Heerbrugg AG,
CH-9435 Heerbrugg/Schweiz

Przedstawicielstwo Techniczne w Polsce
00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 9
tel.28-76-77 17-87-97

Prospekty, informacje, serwis techniczny

TYCZKI
metaloweIa!

I

łączone
dowolnie
z elementów
1 -no metrowych.

W futerale:
6 elementów.

PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Rok XLV

Warszawa — marzec 1973

Nr 3

UKD 528—05:338
KASOWICZ J.: Rola i zadania inżynierów i techników geodetów w pro
cesie przygotowania i doskonalenia produkcji. Prz. Geod. 1973, nr 3,
s. 90
Omówiono uchwalę Rady Głównej Naczelnej Organizacji Technicznej, określa
jącą rolę i zadania inżynierów w procesie przygotowania i doskonalenia pro
dukcji. Uchwala zawiera trzy zasadnicze rozdziały:
— zakres przygotowania nowych uruchomień,
— warunki usprawnienia procesu przygotowania produkcji,
— zadania dla ruchu stowarzyszeniowego.
Na tle tej uchwały omówiono zadania inżynierów i techników geodetów.

UKD 631.92(430.2)
KORELESKI K.: Niektóre zagadnienia dotyczące gospodarki ziemią
i ochrony środowiska w NRD. Prz. Geod. 1973, nr 3, s. 97
Podane są najważniejsze przepisy mające na celu ochronę terenów i gleb użyt
kowanych dla celów rolniczych i leśnych, a także metody przywracania użyteczności zdewastowanym glebom. Obszary ochrony krajobrazu zajmują około
17% powierzchni NRD.

UKD 634.0.22
WILKOWSKI W.: Wymiany lasów i gruntów leśnych na obszarach
państwowego gospodarstwa leśnego. Prz. Geod. 1973, nr 3, s. 99
Wymiany lasów i gruntów leśnych mają na celu racjonalne
______________ ukształtowanie
____________ _________
struktury terenowej nieruchomości leśnych, prawidłową gospodarkę lasami oraz
należytą ich ochronę. Wykonane w tej dziedzinie prace scaleniowe wykazały
duże efekty ekonomiczne.

UKD 528.46.063:3:711.163
WOJTKIEWICZ Μ.: Zagadnienie wielkości zmian powierzchni gospo
darstw przy wydzielaniu ekwiwalentów zamiennych podczas prac scaIcniowo-Wymiennych. Prz. Geod. 1973, nr 3, s. 101
Aby uzyskać należny efekt scalenia gruntów, należy przestrzegać zasady, że
różnice pomiędzy powierzchniami gospodarstw przed i po scaleniu nie mogą
być zbyt wielkie, w szczególności podany przez Autora wskaźnik opłacalności
powinien mieć tendencje rosnące a nie malejące.

UKD 331.823:368.41
KAMIŃSKI Μ.: Upratvnienia pracownika w razie wypadku przy pracy.
Prz. Geod. 1973, nr 3, s. 104
Omówiono zasadnicze przepisy prawne regulujące uprawnienia pracownika w
razie wypadku przy pracy. W przypadku takim pracownikowi przysługuje
świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenie wypłacane
z funduszów zakładu pracy, na które składają się jednorazowe odszkodowanie,
świadczenie wyrównawcze oraz odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku.

i

UKD 528.489:629.12.011
WESOŁOWSKI H.: Prace geodezyjne przy przedłużaniu statków arma
tora norweskiego. Prz. Geod. 1973, nr 3. s. 105
Opisano prace geodezyjne przy przedłużaniu statków, których długość po roz
cięciu statku i ustawieniu
' '
nowego bloku w’zrosla o 13,20 m. Wyzyskanie wyników pomiarów geodezyjnych pozwoliło na znaczne zmniejszenie odkształceń
kadłuba statku. Odchylenia na skutek spawania nie przekroczyły 2 mm.

UKD 528.486
CHMURA J.: Rekonstrukcja zdeformowanego luku kołowego trasy komunikacyjnej metodą różnic ewolwent, z uwzględnieniem warunku
stałości stycznych. Prz. Geod. 1973, nr 3, s. 107
Przy modernizacji tras komunikacyjnych zachodzi konieczność regulacji łuków.
Autor przedstawia taki sposób zrekonstruowania zdeformowanego luku, przy
którym przesunięcia starego luku spełniają warunek możliwego do uzyskania
minimum, a jednocześnie kompensują się wzajemnie.

ΐ
!

UKD 528.5—217.089.6
JarzyMOWSKI a.: Stanowisko do justowania optycznych instrumen
tów geodezyjnych. Prz. Geod. 1973, nr 3. s. 111
DIa przedsiębiorstw geodezyjnych justowanie optycznych instrumentów geode
zyjnych ma duże znaczenie, gdyż umożliwia uzyskanie pomiarów o wysokiej
dokładności. W artykule przedstawiono stanowisko justerskie do justowania in
strumentów bezpośrednio w przedsiębiorstwach.

UKD 910.3(282.243.56)
GOŁASKI J.: Skąd wypływa Cybina? Prz. Geod. 1973. nr 3, s. 113

I

I

I

i

Przeprowadzono identyfikację górnego biegu Cybiny, aż do jej źródeł, ze wzglę
du na sprzeczne wiadomości o położeniu ponad 10-kilometrowego odcinka tej
rzeki. Na uwagę zasługuje metoda przeprowadzenia tej identyfikacji, uwzględ
niająca badania archiwalne i kartograficzne oraz terenowe badania toponamastyczne.

UKD 528.489:796.37
JANUSZ W.: Klaus Wolfermann i Janis Lusts. Prz. Geod. 1973, nr 3
s. 115
Przeprowdzono teoretyczną analizę dokładności pomiaru długości rzutu oszcze
pem. stwierdzono, że różnica pomiędzy rzeczywistą odległością rzutu a odleg
łością pomierzoną przez sędziów może dochodzić do około 5 cm. Stąd wniosek,
że wyniki różniące się między sobą o kilka centymetrów, jak na przykład rzut
Klausa Wolfermanna (90,48) i Janisa Lusisa (90,4«) na Olimpiadzie w Monachium,
powinny być traktowane jako jednakowe.

«

YAK 528-05:338
KACOBMH fl.: Pojib
npoɪɪeeee

h 3a3a
m
*
∏H>κenepoB ɪɪ τexnπκoB ιeoae3∏cτoB b
πo∏roτθBJieιiMH h eθBepuιeHcτBθBaHiiH πpon3BθflcτBa. Prz.

Geod. 1973, N» 3, cτp. 90

PaccMOTpeHO ∏0cτaH0B∏euιιe Γ.τaB∏oro cθBeτa BepxoBnoii τexιtM>ιecκoit opramtaauHH, OnpeaejiHiOUiee poab μ ɜaaaun HHiKeuepoB b nponecce πoaroτoDjιeιma
n COBepmeHCTBOBaHHH πpθH3BθacτBa. B πocτaHθBJieHHM MMeκ>τcH τpn pasae.na:
— oBτ,eM πpnroτθBjιenHH uoBbix 3aπycκ0B,
— yc;ioBMH ycoBepmeHCTBOBaiiMH πρonecca noaroτoBaeH∏a npo∏3BoacτBa,
— Saaaun aaa o6ιnecτBenHoro jBioκeHns.
Ha 3TOM φoue paccMθτpeHbi 3aaaun nniκeHepθB H τexH∏κθB re0ae3ncτ0B.

YftK 631.92(430.2)
KOPEJIECKM K.: Heκoτopbie

Bonpocbi

κacaκ>ιηιιecH

pacnopaMceniiH

h OXpaHBI cpejjbi B ΓAP. Prz. Geod. 1973, Ns 3, cτp. 97
JIaHbt BaiKHeiimne πocιaHθBjιeH∏H æɪeɪoɪnɪɪe rte.τbκ> OxpaHy 3βMeab n noun
yπoτpe6aaeMbix a-in ceabcκoxo3aiicτBeHHbix n aecHttx Hyκa ∏ Meτoa.bi BoccτaHOBaeHHH πpnroaHθcτn pa.3opeHHbtx πoub. OxpaHHeMbie πaHamaφτbi πpocτnpaK)tch lia OKoao 17% Bceii τeppnτopnπ ΓJ(P.

3eMJie1i

YAK 634.0.22
BMAKOBCKM B.: OOmch JiecaMii 11 JieciiBiMii 3Cm.thmm ɪɪa τeppπτopnn
rocy3apcτBeHH0ro JieCHoro xo3HMCτβa. Prz. Geod. 1973, Ns 3, cτp. 99
OO.MeH aecaMM n aecHbiM∏ 3θμ.τημμ ∏Meeτ neabio pannoHaabHoe oôpa3OBanne
τeppHτopna∏bHθii cτpyκτypbi .τec∏bix HeaBMjκnMocτeM, IipaBMTbHoe .τecιtoe xo3HiicτB0 n HaaaeiKamyio oxpaHy aecoB. McnoaHeHHbie b □toh oτpacaκ KOMaceaItnoHHbie pa6oτbi π0κa3aan Ooabmne 3κθHθMnuecκne 3φφeκτbi.

YAK 528.46.063.3:711.163
BOljiTKEBlIrI Μ.: Bonpoc BeniiuiiHbi H3MeιιeHiιn ∏jιoπjaʃɪeii

xo3hmctb
πpn OTBOjie 3KBnιtaJienτoB b npopecce κoMaeeaιιnoHHθ-o0MeHm>ιx pa6oτ.

Prz. Geod. 1973, Ns 3, cτp. 101

xTroObi πoayuπτb cooτBeτcτByκ>mnii 3φφeκτ KOMaccannn 3eMeab caeayeτ npecaeaθBaτb πp∏HH∏π B03M01KH0 Ma.τbix pa3H0cτeii Me>κay πaoιnaaHMM xo3hπctb ao
it πocae KOMaccannH. B 0c06eHH0cτn πpHBcaeHbiiι anτopθM π0κa3aτeab peιιτaOeabHOCTH aoasceH πpoHBaaτb B03pacτaκnnHe a He Maaeiomne TeHaeHnnn.

YAK 331.823:368.41
KAMMHCKM Μ.: ΠpaBa pa6oτHi<κa BCJiejiCTBMe HecuaeτHoro cjiyuan
BpeMn pa6oτBi. Prz. Geod. 1973, Ns 3, cτp. 104

bo

PaccMOTpeHbi OCHOBHbie 3aκθHHbie πoaoικeHHH 0 πpaπax pa6oτH∏κa BcaeacTBite
HecuacTHoro cayuaa Ha pa6oτe. B τaκθM cayuae pa6oτHHκy πoaaraeτcH aene>κHoe πocoOne 113 con∏a∏bHoro cτpaxθBan∏H n πoco6πe m3 φθHaa πpea∏p∏HτιiH,
κoτopoe cocTOMT m3 eaiiHOBpeMeHHOir KOMneHcannn, BbipaBHMTeabHoro πoco6πh
n KOMneHcannn 3a πpeaMeτbi πhuhoγo uoab3OBaHMH.

YAK 528.489:629.12.011
BECOAOBCK14 X.: Γeoj,e3nuecκπe paooτbi πpn y3jiMne11nn
cyaoB Hθpβeικcκoro apMaτopa. Prz. Geod. 1973, N» 3, cτp. 105

κopπycoB

OnncaHbi reoae3∏uecκne paθoτbi πpn yaanueuMH κopπycθB cyaoB, ∏.τnHa kotoPbix πocae pa3pe3aHHH κopπyca n βcτaBκe hoboγo 3Beua yBeanunaacb na 13,20 μ.
Mcnoab3θBaH∏e pe3yabτaτ0B reoae3HuθcκMX ∏3MepeHMit π03B0ana0 3HauπτeabH□
yMeκbmnτb aeφopMan∏κ> κopπyca çyaHa. JJeφopManιm BcaeacTBne CBapirn ne
πpeBbicnan 2 mm.

YAK 528.486
XMYPA 14.: PeκoHcτpyκpnπ jjeφopMnpθBanHθιι κpyrθBθfi jjyrii KOMJiyHMKaiIHOHHOM TpaCCM MeTOJIOM pa3E0CTe∏ CBOJlbBeHT C yUCTOM yCJIOBKH
πocτoHHCτBa κacaτejibHbix. Prz. Geod. 1973, Ns 3, cτp. 107
B xofle MθflepHM3anwM KOMMyrHHKauMOHnbix τpacc ηβαηθτοη Heo0xoflKMθcτb peryjιnpoBKM flyr. Abtop oππcbiBaeτ τaκoiι cπoeo6 peκθHcτpyMpoBaHMH HcκajκeκHOJi flyrM, πpn κoτopθM IiepeMeiLjeHMfl cτapoπ flyrw yflθBjιeτBopHK>τ ycιιθB∏κj
TIOJiyHeHMH BO3MOJKHOΓO MMHMMyMa a OflHOBpeMeHHO OHM B3aM.MHO KOM∏e∏CMpy IOTCH.

YAK 528.5-217.089.6
HlKMMOBCKli A.: CτeHa ,tijih κ>cτιιpθBκι< oπτnuecκnx rer)jje3∣ιuecκιιx
MHCTpyMeHTOB. Prz. Geod. 1973, Ns 3, cτp. 111
KlcτnpoBκa onτnuecκnx reoae3Muecκnx nιιcτpyMeHτoB ∏Meeτ Ooabmoe 3nauenHe
aaa reoae3MuecκHx πpea∏pMHTMiι, τaκ κaκ oita 0βecπeu1tBaeτ πo.τyuenne BbicoKOir Touhoctm naMepennn. B cτaτbe onncan κ>cτnpoBθHHbtn cτβHa ana pa6oτι∙,.
HenocpeacTBeHHO b πpea∏pnaτnax.

YAK 910.3(282.243.56)

ΓOJIACKM Μ.: Oτκyna τeueτ UbiSiiHa? Prz. Geod. 1973, Ns 3, cτp. 113
Mcno-THeHa HaeHTHφMκanMa BepxHero TeueHiia peκκ IJbiGnHbt oτ ee ncτoubnκa.
πocκoabκy CBeaenna 0 npoxoncaennn TeueniiH □τoit peκn Ha yuacτκe CBbtuie
10 km Gbian pa3H0raacHbi. 3ac.τyJK∏Baeτ BHMManna Meτoa McnoaHenna 3τoit
MaeHτπφκannπ. na κoτopbiiι CrtoiKiiaMCb apxnBaubHbi n κapτorpaφπuecκMe ncCaeaoBaHiia n τoπθHθMacτHuecκne MccaeaoBaHHa Ha Mecτax.

YAK 528.489:796.37
HHYTTT B.: KJiHyc Bo.τbφepMaιiH
cτp. 115

μ

JIiiiic JIycnc. Prz. Geod. 1973, Ns 3.

McnoaHeH τeopeτnuecκιιiι aιιaaιi3 touhocth IraMepeHMa paccτoaHMa MeτaH∏a
κo∏ba. OnpeaeaeHO, uτo pa3H0cτb i∙ιeiκay aeiicτBMτeabHbiM paccτoaHireM MeτariMH n paccτoHH∏eM H3Mepe∏HbiM cyaι>eti M01κeτ aocτHτaτb 5 cm. Oττyaa 3aκπ10ueHue, uto pe3y∏bτaτbi pa3.τnuaιoutMeca Meacay coGoii Ha eannouiibie caHτπMerpbi, κaκ HanpnMep pe3yabτaτ Kaayca Bo.τbφepMaHHa (90,48 μ) h Hnyca
JIycnca (90,46 μ) na OaMMnnaae b MiOHxeHe aomκHbi cunτaτbca oanuaκoBbiMiι.
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Uchwała Zarządu Głównego i Prezydium Rady Głównej Naczelnej Organizacji Technicznej
z dnia 4.1.1973 r. w sprawie udziału kół SNINOT
w realizacji ponadplanowych zadań gospodarczych w 1973 roku
Zarząd Główny NOT na wspólnym posiedzeniu z Prezy
dium Kady Głównej NOT w dniu 4 stycznia 1973 r., po
wnikliwym zapoznaniu się z listem Sekretariatu KC PZPR
i Prezydium Rządu PRL·, skierowanym do podstawowych
organizacji partyjnych, konferencji samorząau robotnicze
go i dyrekcji przedsiębiorstw oraz do załóg wszystkich za
kładów pracy w sprawie rozważenia możliwości uzyskania
w roku 1973 większego niż przewidują zadania planowe
wzrostu produkcji, dalszej poprawy gospodarności, wyko
rzystania wszystkich istniejących rezerw, podjął następują
cą uchwałę:
Zarząd Główny i Prezydium Rady Głównej NOT z uzna
niem oceniają prace kół zakładowych, które przyczyniły się
do uzyskania w roku ubiegłym dodatkowej produkcji prze
mysłowej, do terminowego wykonania przyjętych przez za
łogi pracownicze zobowiązań, do dobrego i sprawnego or
ganizacyjnie przygotowania ponadplanowej produkcji.
Zgodnie z przyjętymi uprzednio przez Radę Główną NOT
kierunkami prac w roku 1973 cały ruch stowarzyszeniowy
podejmie intensywne działania i czynem odpowie na apel
Sekretariatu KC PZPR i Prezydium Rządu PRL dla uzy
skania wyższych efektów ekonomicznych i zwiększania
produkcji. Służyć temu muszą: doskonalenie kadr, poprawa
dyscypliny pracy, racjonalizacja zużycia surowców i ma
teriałów, lepsze wykorzystanie wyposażenia technicznego,
poprawa jakości produkcji, a także skrócenie cykli inwe
stycyjnych, przyspieszenie terminów osiągania projekto
wych zdolności produkcyjnych, szybsze opanowywanie no
wych procesów technologicznych i szybkie wdrażanie no
wości do produkcji.
Uzyskanie dodatkowej produkcji zależy w znacznej mie
rze od inicjatyw i działalności całej kadry technicznej, a w
szczególności kół zakładowych SNT NOT, od naszego
współdziałania z ogniwami związków zawodowych i samo
rządu robotniczego oraz kierownictwami przedsiębiorstw,
od intensywnego włączenia młodzieży technicznej w pro
cesy postępu technicznego oraz stałej troski o wydajną,
sprawną organizacyjnie i bezpieczną pracę na wszystkich
stanowiskach.

Zarząd Główny i Prezydium Rady Głównej NOT zobo
wiązują zarządy główne stowarzyszeń naukowo-technicz
nych, aby caiy potencjał kadrowych i organizacyjnych
możliwości wykorzystały dla udzielenia efektywnej pomo
cy kołom zakładowym w inspirowaniu, inicjowaniu i kon
kretnej realizacji dodatkowych zadań produkcyjnych i tech
niczno-organizacyjnych na wszystkich etapach przygotowa
nia i realizacji produkcji oraz jej doskonalenia:
Zarząd Główny i Prezydium Rady Głównej NOT zalecają
zarządom głównym stowarzyszeń naukowo-technicznych
zorganizowanie i przeprowadzenie współzawodnictwa po
między kołami zakładowymi SNT w zakresie osiągania w
zakładzie najlepszych rezultatów w dziedzinie dodatkowej
produkcji przez postęp techniczny, wydajność pracy i osz
czędną gospodarkę. Najlepsze rezultaty powinny być sze
roko popularyzowane oraz nagradzane.
Zarząd Główny i Prezydium Rady Głównej NOT zobo
wiązuje prasę techniczną do stałego i pełnego informowa
nia społeczeństwa o wynikach prac załóg i kół zakłado
wych SNT na rzecz dodatkowej produkcji, do popularyzo
wania przodujących doświadczeń i obywatelskiego zaanga
żowania i ofiarności, do popularyzowania autentycznych
twórców nowej techniki i nowoczesnego gospodarowania.
Zarząd Główny i Prezydium Rady Głównej NOT wyra
żają przekonanie, że koła zakładowe SNT NOT podejmą
wszystkie prace i wykorzystają wszystkie możliwości dla
realizacji dodatkowych zadań produkcyjnych, między in
nymi przez przyspieszenie wdrożeń nowej techniki oraz
wynalazków i pomysłów racjonalizatorskich.

Inicjatywy i działania zmierzające do zmniejszenia kosz
tów materiałowych, zwiększania wydajności pracy, popra
wy jakości i nowoczesności wyrobów, lepszej organizacji
pracy powinny w sposób konkretny uzupełnić i utrwalić
wysiłki załóg pracowniczych na rzecz uzyskiwania dodat
kowej produkcji w roku 1973, przyspieszając tym samym
realizację programu społeczno-gospodarczego rozwoju Pol
ski Ludowej.
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Rola i zadania inżynierów i techników geodetów w procesie przygotowania i doskonalenia produkcji
Referat wygłoszony na zebraniu
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w dniu 8 grud
nia 1972 roku

Żyjemy w czasach wielkiego „przyspieszenia techniczne
go” obejmującego wszystkie niemal dziedziny naszej go
spodarczej działalności. Kraj nasz przechodzi pełną mo
dernizację systemu planowania i zarządzania, z uwzględ
nieniem tych celów strategicznych, które aktualnie i w
przyszłości będą miały najbardziej decydujące znaczenie
dla dynamicznego rozwoju i postępu.
Na VI Zjeżdzie Tartii i na VI Kongresie Techników PolSKicn określone zostały podstawowe zadania kadry inży
nieryjno-technicznej w realizacji programu dalszego roz
woju budownictwa socjalistycznego. Technicy polscy z wła
ściwym sobie zaangażowaniem podjęli te zadania, działając
zarówno zawodowo — w swoich zakładach pracy, jak rów
nież społecznie — w ramach stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych zrzeszonych w NOT. Jednym z głównych zagad
nień zawartych w tym programie na lata 1972—1975 jest
intensyfikacja i doskonalenie produkcji. Zależy to przede
wszystkim od poziomu prac wykonywanych na etapie przy
gotowania produkcji.
W poziomie przygotowania produkcji i jej doskonaleniu
wyraża się twórczość techniczna kadry, a opracowane i
wdrażane innowacje techniczne oraz udoskonalane procesy
wytwórcze są miernikiem oceny wartości pracy tej kadry.
Według tego kryterium społeczeństwo ocenia naszą pracę
i działalność.
Doceniając wagę, jaką dla efektywności produkcji posia
da ten właśnie etap, Rada Główna Naczelnej Organizacji
Technicznej — na posiedzeniu w dniu 22.VI.1972 r. przepro
wadziła na ten temat dyskusję, a następnie podjęła uchwałę określającą rolę i zadania inżynierów i techników
w procesie przygotowania i doskonalenia produkcji. Uchwa
ła Rady Głównej NOT zawiera trzy zasadnicze rozdziały:
ɪ — Zakres przygotowania nowych uruchomień; II — Wa
runki usprawniania procesu przygotowania produkcji; III —
Zadania dla ruchu stowarzyszeniowego.
Z uwagi na interdyscyplinarny charakter uchwały,
spróbujemy zinterpretować jej postanowienia w odniesie
niu do sytuacji w geodezji.

I. Zakres przygotowania nowych uruchomień
Prawidłowe prognozowanie tendencji rozwoju techniki w
geodezji oraz przygotowanie programu nowych uruchomień
dla prac badawczych zaplecza naukowego jest jednym z
najważniejszych działań na odcinku unowocześnienia pro
dukcji. Centralne kierowanie rozwojem geodezji oraz prze
widywanie jego społecznych i ekonomicznych skutków sta
nie się realne po opracowaniu konkretnego programu uru
chomień, uwzględniającego niezbędny horyzont czasowy.
W fazę przygotowania produkcji powinny być włączone
również prace placówek naukowo-badawczych. Powiązanie
działań instytutów z praktyką przejawiać się powinno
wpływem na uruchamianie lub udoskonalanie określonej
produkcji.
Do nowych uruchomień w geodezji można zaliczyć:
— nowe asortymenty;
— nowe procesy technologiczne;
— nowe materiały.
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W tych głównie kierunkach powinien się koncentrować
cały potencjał badawczy, jakim dysponujemy w geodezji.
Pod pojęciem potencjał badawczy rozumie się skumulowa
ne możliwości nauki i praktyki produkcyjnej, tworzenie ze
społów łączących teoretyków i praktyków, podejmowanie
wspólnych programów badań. Takie współdziałanie nauki
i praktyki, przy elastyczności granic kompetencyjnych, ro
kuje pomyślne rezultaty.
II. Warunki usprawniania procesu przygotowania produkcji

Proces przygotowania produkcji obejmuje następujące
etapy:
— badania;
— próby i doświadczenia;
— opracowanie dokumentacji;
— przygotowanie instrumentów i narzędzi;
— przygotowanie materiałów;
— organizację pracy;
— przeszkolenie załóg.
W naszej gospodarce mamy wiele osiągnięć w zakresie
technicznego unowocześnienia produkcji, nie towarzyszy te
mu jednak dostateczne ich upowszechnianie, jak również
właściwe zainteresowanie jednostek produkcyjnych. Podob
nie jest i w geodezji. Zależy to w głównej mierze od eko
nomicznych stymulatorów rozwoju techniki.
Torowanie drogi postępowi technicznemu w przedsiębior
stwach geodezyjnych jest zadaniem ważnym, ale i trudnymInnowacje techniczne powinny bowiem zapewnić przedsię
biorstwom znaczne korzyści ekonomiczne, osiągają je one
jednak dopiero po dłuższym okresie i wiąźą kię z pewnym
ryzykiem. Natomiast realizacja przedsięwzięć postępu tech
nicznego przysparza przedsiębiorstwom sporo kłopotów i
trudności. Wywołuje to sprzeczności pomiędzy bieżącymi a
przyszłymi interesami przedsiębiorstw, stąd też w logicz
nej konsekwencji występują tendencje do kroczenia utarty
mi szlakami.
Jeśli mimo to w niektórych naszych przedsiębiorstwach
obserwujemy sprzyjający klimat dla nowoczesności i po
stępu, co należy odnotować z satysfakcją i optymizmem,
jest to rezultatem niepokoju twórczego i zaangażowania nie
licznej grupy specjalistów, chcących zaspokoić współczesne
wymagania zwłaszcza co do jakości. Nowatorzy pragną
przede wszystkim przekroczyć bariery czasu ustalone tech
nologiami i cyklami produkcyjnymi nie zmienianymi od
wielu lat.
Można bez zastrzeżeń zgodzić się z opinią, że do pionów
przygotowania produkcji powinni być powoływani najak
tywniejsi społecznie i zawodowo inżynierowie i technicy. Ich
zadaniem jest wytyczanie celów oraz tworzenie optymal
nych warunków ich realizacji. A jednak obserwowaliśmy w
naszych przedsiębiorstwach systematyczne osłabianie tych
wszystkich pionów, które mają decydujący- wpływ na pro
ces przygotowania produkcji. Przejście z wykonawstwa do
produkcji pośredniej mogło być uważane za awans, ale tyl
ko w pojęciu nomenklatury stanowiska. Jak wiemy, w naj
bliższej przyszłości ma to ulec zmianie.

Koncentrowanie dużej części kadry inżynierskiej w dzia
łach przygotowania produkcji w szerokim tego słowa zna
czeniu, to jest łącznie z badaniami, to jedna z wytycznych
VI Zjazdu Partii. Jest to główne miejsce działania i źródło
podstawowych zadań dla inżynierów. Do takiego trybu pra
cy należy dostosować politykę kadrową, system płac i zaszeregowań oraz system ciągłego aktualizowania wiedzy
inżynierskiej.
W procesie unowocześniania produkcji środkom o cha
rakterze ekonomicznym towarzyszyć powinny czynniki na
tury moralnej i społeczno-politycznej dla pełnego wyzwo
lenia psychospołecznych sił postępu. Duża rola w inicjowa
niu postępu i nowych uruchomień przypada kierownikom
jednostek produkcyjnych. Oni właśnie mogą wysuwać po
stulaty oraz inspirować inżynierów i techników przy ich
rozwiązywaniu, stwarzając jednocześnie odpowiednie wa
runki materialne, ekonomiczne i organizacyjne.
Aczkolwiek postęp techniczny w geodezji zawsze odgry
wał dużą rolę, to jednak w obecnej sytuacji, gdy ∣przed na
szą służbą postawiono nowe i odpowiedzialne zadania, je
go ranga rośnie szczególnie.
III. Zadania dla ruchu stowarzyszeniowego
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, w oparciu o ofiarną
pracę 11 000 swoich członków oraz pomoc odnośnych władz,
ma możność aktywnego oddziaływania na podnoszenie po
ziomu techniki geodezyjnej w kraju. Szereg form działal
ności SGP można uważać za sprawdzone i uznane. Nale
żą do nich przede wszystkim:

— popularyzacja nowych technik;
— wzajemna wymiana doświadczeń;
— doskonalenie kadry.

Aby ta działalność była skuteczniejsza, a przy tym uwzględniała tempo współczesnego życia, należy sięgać po
różne formy pracy stowarzyszeniowej, zmierzające do pobu
dzania i inspirowania działalności wynalazczej, nowator
skiej i racjonalizatorskiej wśród geodetów. Chodzi o two
rzenie w środowisku miejsca pracy przychylnej atmosfery
dla nowej techniki, o wspieranie twórczych inicjatyw i no
wych koncepcji, o wyławianie i ujawnianie talentów oraz
kształtowanie postaw pełnego zaangażowania przy realizo
waniu polityki naukowo-technicznej.
Uchwała Rady Głównej NOT zobowiązuje nasze Stowa
rzyszenie do bieżącego przekazywania Głównemu Urzędo
wi Geodezji i Kartografii oraz kierownictwom resortowych
służb geodezyjnych informacji o przeszkodach w tworze
niu nowej techniki i w realizacji nowych uruchomień, jak
również do występowania z wnioskami o usuwanie stwier
dzonych zahamowań.
Uchwała zobowiązuje również wszystkie ogniwa naszego
Stowarzyszenia do przejawiania troski o właściwą społecz
ną ocenę pracy twórczej inżynierów i techników, występo
wanie o nagrody, awanse i odznaczenia oraz o prowadzenie
społecznej pomocy i opieki prawnej dla wynalazców i ra
cjonalizatorów w postaci konsultacji, porad itp.

W popularyzacji idei wprowadzania nowej techniki szcze
gólną rolę odegrałoby organizowanie Ogoinokrajowych konκursow na najlepsze rozwiązanie z dziedziny geodezji. Plon
tych konkursów powinien być następnie publikowany w
czasopismach geodezyjnych bądź innych periodykach NOT.
Rada Główna NOT zaleca stowarzyszeniom naukowo-te
chnicznym, aby w roku 1972 i pierwszym półroczu 1973 ro
ku zorganizowały narady branżowe poświęcone problema
tyce przygotowania produkcji. Równocześnie zobowiązuje
Zarząd Główny NOT do realizacji postanowień i zaleceń
zawartych w uchwale i przedłożenia sprawozdania na po
siedzeniu Rady w 1973 roku. W zakończeniu uchwały Ra
da Główna NOT zobowiązuje Zarząd Główny NOT do roz
ważenia zasad i regulaminu ogólnokrajowego, dorocznego
konkursu o nagrodę im. Bolesława Rumińskiego dla zespo
łu, którego wyniki w zakresie przygotowania produkcji
przyczynią się najwydatniej do skrócenia terminów wyko
nania zadań narodowego planu gospodarczego.
Tak w ogólnej interpretacji przedstawiają się postano
wienia uchwały Rady Głównej NOT z dnia 22.VI.1972 r.
Analizując je, można odnieść wrażenie, że jest to problem
nienowy. Istotnie, w latach ubiegłych podejmowany był
wielokrotnie, w różny sposób i w różnym zakresie. Jed
nak nigdy jeszcze nie postawiono zagadnienia unowocze
śnienia produkcji w sposób tak zasadniczy i priorytetowy,
a równocześnie tak konkretnie zobowiązujący wszystkie
branże techniczne w kraju.
Referat niniejszy przedstawia ogólne zadania wynikają
ce z uchwały dla polskiej geodezji oraz naszego Stowarzyszenia. Do ich realizacji wydaje się niezbędne określenie
programu działania. W związku z tym proponuje się przy
jąć następujące ustalenia:

1) komisją wiodącą i odpowiedzialną za realizację uchwały Rady Głównej NOT jest Główna Komisja Techniki,
a w oddziałach — oddziałowe komisje techniki;
2) zarządy oddziałów SGP, z udziałem przewodniczących
kół i aktywistów z terenu, zorganizują w najbliższym cza
sie narady poświęcone realizacji uchwały na swoim te
renie;
3) koła zakładowe i terenowe SGP przeprowadzą w swo
ich zakładach pracy analizę problematyki przygotowania
produkcji i jej unowocześnienia oraz w porozumieniu z kie
rownictwem zakładów pracy zainicjują program wdrożeń
na lata 1973—1975. Informację dotyczącą wyników tej ana
lizy oraz program swojego działania prześlą do zarządów
oddziałów;
4) koła zakładowe i terenowe podejmą zobowiązanie
wdrożenia w swoim zakładzie pracy co najmniej jednej in
nowacji w każdym roku obecnej pięciolatki;
5) oddziałowe komisje techniki poinformują Główną Ko
misję Techniki o działalności na tym odcinku;
6) Główna Komisja Techniki opracuje do dnia 15.V.1973r.
ogólne sprawozdanie o podjętych przedsięwzięciach SGP
w realizacji uchwały Rady Głównej NOT i przekaże je
Zarządowi Głównemu NOT. Komisja ta sporządzi także
własny program realizacji podjętych ustaleń.
Wydaje się, że taki podział obowiązków daje możność
realizacji omawianej uchwały.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za grudzień 1972 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów SGP do Zarządu
Głównego za grudzień 1972 r. wynio
sły sumę złotych 119 150.—
Wypłacono w grudniu 1972 roku 8
zapomóg pośmiertnych na sumę zło
tych 80 000.—
W okresie objętym niniejszą infor
macją zmarli następujący koledzy:
Jan-Józef Jachimowski z Od
działu SGP w Gdańsku, lat 62, zmarł
21 listopada 1972 r. !zawiadomienie nr
;
982)
Kazimierz Anders z Oddzia
łu SGP w Warszavzie, lat 73, zmarł

11 grudnia 1972 r. (zawiadomienie nr
983) ; Leonard Ryży z Oddziału
SGP w Olsztynie, lat 62, zmarł 4
grudnia 1972 r. (zawiadomienie nr
984) ; Zygmunt Puzynowski z Od
działu SGP w Olsztynie, lat 86, zmarł
4 grudnia 1972 r. (zawiadomienie nr
985) ; Wiesław Pułek z Oddziału
SGP w Łodzi, lat 55, zmarł 11 grud
nia 1972 r. (zawiadomienie nr 986);
Ryszard Winkel z Oddziału SGP
w Bydgoszczy, ląt 34, zmarł dnia 13
grudnia 1972 r. (zawiadomienie nr 987);
Jerzy
Kallenbrun z Oddziału
SGP w Łodzi, lat 70, zmarł 14 grudnia

1972 r. (zawiadomienie nr 988); Jerzy
Franciszek Stańko z Oddziału SGP
w Lublinie, lat 61, zmarł dnia 11
grudnia 1972 r. (zawiadomienie nr
989).
KASA ZAPOMOGOWA

Wypłacono 4 zapomogi bezzwrotne
w sumie 10 500 złotych, w tym: 1 ko
ledze z Oddziału w Gdańsku, 1 kole
dze z Oddziału w Olsztynie, 1 koledze
z Oddziału w Koszalinie, 1 koledze z
Oddziału w Rzeszowie i 1 koledze z
Oddziału we Wrocławiu.
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JANUSZ WAPIÑSKI
Warszawa

Zycie i dorobek Staoistawa Kluzoiaka (1891-1957)
Referat wygłoszony w dniu 16.X.
1972 roku na akademii związanej z
otwarciem w Muzeum Techniki wy
stawy poświęconej pamięci prof, dr
Stanisława Kluzniaka.

Profesor Stanisław Kluzniak to jedna z najwybitniejszych
postaci geodezji polskiej w naszym stuleciu. Wybitny uczo
ny, pedagog, gorący patriota i aktywny działacz społeczny,
człowiek skromny, ale wielkiego serca, o wielostronnych
zainteresowaniach. Współtwórca i organizator szkolnictwa
geodezyjnego w Polsce, autor wielu oryginalnych i warto
ściowych publikacji.
Urodził się 17 września 1891 roku w Hebdowie w mie
chowskim w rodzinie nauczyciela ludowego; w 1909 roku ukończył z wyróżnieniem gimnazjum polskie im. Wróblew
skiego w Warszawie, a następnie jako eksternista zdał ma
turę w języku rosyjskim. Pozwoliło mu to na podjęcie stu
diów w Instytucie Inżynierów Mierniczych w Moskwie,
który kończy w roku 1914. Wcielony do armii rosyjskiej,
do artylerii, a następnie przeniesiony do wojsk kolejowych,
pozostaje w Rosji do 1918 roku, kiedy to wraca do kraju
i od razu włącza się do organizowania służby i Szkolniotwa
geodezyjnego.
Jest współtwórcą Szkoły Mierniczej w Warszawie i Wy
działu Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej. W Szkole
Mierniczej pracował od 1922 roku, początkowo jako wykła
dowca, a następnie na stanowisku dyrektora. W latach
1923—1931 prowadzi wykłady na Wydziale Mierniczym Po
litechniki Warszawskiej z wielu przedmiotów, jak: mier
nictwo, geodezja niższa, rachunek wyrównawczy i teoria
błędów, komasacja gruntów i regulacje rolne, ustawodaw
stwo miernicze. W roku 1928 uzyskuje stopień docenta w
Politechnice Warszawskiej. W roku 1930 obejmuje stano
wisko dyrektora Państwowej Szkoły Mierniczej w Warsza
wie i pełni je do ostatniego dnia życia. Równocześnie zaj
muje się działalnością normalizacyjną, jako jeden z twór
ców przepisów technicznych do prac urządzeniowo-rolnych.
W roku 1924 ukazuje się Jego pierwsza publikacja pt.
Analiza poligonizacji i techniki scaleniowej. W piśmiennic
twie geodezyjnym — i to nie tylko polskim — była to
pierwsza próba opracowania techniki prac pomiarowych
przy scalaniu gruntów. Zagadnieniem tym zajmuje się pro
fesor Kluzniak w następnych latach i przy Jego czynnym
udziale ukazuje się w roku 1925 Instrukcja Techniczna Mi
nisterstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, która obowiązy
wała w okresie międzywojennym. Opracowuje także dział
podręcznika inżynierskiego pt. Komasacja i Parcelacja, wy
danego w 1928 roku pod redakcją prof. Stefana Bryły.
Największe uznanie środowiska geodezyjnego przyniósł
prof. Kluiniakowi podręcznik Geodezja niższa, wydany w
1928 roku, który przez wiele lat był podstawą nauczania i
doczekał się kilku wydań.
Działalność publicystyczna Profesora w tym okresie nie
ogranicza się jednak tylko do zagadnień czysto geodezyj
nych, mimo że ukazuje się wiele Jego artykułów z zakre
su rachunku wyrównawczego i triangulaeji. Jest jednym z
założycieli Przeglądu Mierniczego, z inicjatywy prof. Klużniaka oraz pod Jego redakcją ukazuje się kwartalnik Prze
gląd Urbanistyczny, jako dodatek do Przeglądu Mierniczego
przeznaczony dla geodetów pracujących dla potrzeb miast
i osiedli. Nie zaprzestaje również działalności nad ulepsze
niem prac związanych z reformą rolną, opracowując roz
prawę pt. Analiza ustawodawstwa agrarnego oraz wyko
nanie prac agrarnych. W pracy tej nie tylko wykazuje
wady ówczesnego ustawodawstwa, ale daje wskazówki do
tyczące wprowadzenia zmian. Był również prof. Klużniak
współredaktorem kwartalnika Polityka agrarna, przeznaczo
nego dla geodetów zajmujących się pomiarami rolnymi.
Ukoronowaniem wszechstronnych zainteresowań było opra
cowane przez Niego i wydane w roku 1937 dzieło pt. Urbanizm, które cieszy się uznaniem do dnia dzisiejszego. Ró
wnocześnie z działalnością dydaktyczną i naukową brał
czynny udział w życiu społecznym, był jednym z organiza
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torów Koła Inżynierów Mierniczych, działał w różnych or
ganizacjach naukowych i w uznaniu zasług został odzna
czony Złotym Krzyżem Zasługi.
Druga wojna światowa przerwała działalność naukową
Profesora, ale nie ustała Jego praca pedagogiczna i społe
czna. Od początku okupacji organizuje tajne nauczanie geo
detów w swym biurze mierniczego przysięgłego; a z chwi
lą uruchomienia Szkoły Mierniczej jest w dalszym ciągu
jej dyrektorem. Jest także przewodniczącym tajnej Pań
stwowej Komisji Egzaminacyjnej na mierniczych przysię
głych, a równocześnie, jako gorący patriota, angażuje się
czynnie w walkę podziemną z okupantem. Po zakończeniu
wojny z wielką energią przystępuje do odbudowy szkolni
ctwa mierniczego, rozpoczyna wykłady na Wydziale Geode
zyjnym— wznawia nauczanie w Szkole Mierniczej w War
szawie. W roku 1946 zostaje mianowany profesorem nad
zwyczajnym Politechniki Warszawskiej i obejmuje kierow
nictwo Katedry Geodezji Niższej II. W dwa lata później
otrzymuje tytuł profesora zwyczajnego i organizuje Kate
drę Miernictwa na Wydziale Melioracji w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Organizacja nowej katedry, sta
nowisko prodziekana Wydziału Melioracji w latach 1950—
—1955 oraz kierowanie Technikum Geodezyjnym skłania
Profesora do rezygnacji ze stanowiska kierownika Katedry
w Politechnice Warszawskiej. Nie zrywa jednak całkowicie
więzi z Wydziałem i w dalszym ciągu bierze udział w pra
cach Komisji Egzaminacyjnej dla inżynierów praktyków.
Równocześnie wznawia działalność publicystyczną, gruntow
nie przerabia swój podręcznik, który ukazuje się w roku
1952 pt. Geodezja. Opracowuje kilka podręczników geode
zji dla specjalistów innych dziedzin. Pod Jego redakcją wychodzi w 1953 roku praca zbiorowa Geodezja Gospodarcza,
składająca się z 6 tomów.
Prowadził także bardzo ożywioną działalność zarówno za
wodową, jak i społeczną. Organizował spółdzielnie pracy
PLANOWANIE PRZESTRZENNE i TECHNOPLAN w ce
lu zaspokojenia potrzeb gospodarczych w dziedzinie usług
technicznych, pomiarowych i projektowych. Był współor
ganizatorem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, uczestni
czył czynnie w różnych komisjach szkoleniowych Naczelnej
Organizacji Technicznej i Towarzystwa Urbanistów Pol·;
skich. Brał czynny udział w pracach Komitetu Geodezji
Polskiej Akademii Nauk, był członkiem Rady Naukowej I∏^
stytutu Geodezji i Kartografii. W uznaniu zasług został od
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Profesor Stanisław Klużniak był przede wszystkim peda;
gogiem, który jednocześnie prowadził rozległą działalność
naukową związaną z potrzebami gospodarczymi kraju, ∏a
co zaczęto zwracać u nas uwagę dopiero w ostatnich la
tach. Dzięki swoim wielostronnym zainteresowaniom potra
fił zawsze łączyć naukę z praktyką, będąc przy tym bar
dzo skromnym człowiekiem.
Można było się do niego zwrócić z każdym problemem
i to zarówno naukowym, jak i innej natury, gdyż nigdy
nie odmawiał pomocy zarówno kolegom, jak i swoim ɪɪɑ'
nym wychowankom. Ta Jcgo życzliwość i bezpośredniość
wobec ludzi zyskała Mu wielką popularność i sympatię·
Dlatego wszyscy, którzy mieli szczęście znać bliżej Profe;
sora będą wspominać Go nie tylko jako wzór pedagoga i
naukowca, ale i wspaniałego człowieka naszego środowiska
geodezyjnego.
Poza pracą w dziedzinie geodezji pasjonował się histo;
rią, w ostatnich latach życia pracował nad historią walki
podziemnej z okupantem w Polsce. W dniu 1 październi
ka 1957 roku nieubłagana śmierć przerwała Jego pracę, ∏ie
pozwalając zrealizować tego zamierzenia, które — przy Je^
go sumienności i odwadze osobistej — byłoby jeszcze jed
nym dziełem Jego pracowitego życia.

Mgr inż. JÓZEF PIĄTKOWSKI
Warszawa

Szkoła geodezyjna profesora Kluzniaka
Skrót referatu wygłoszonego w
dniu 16.X. 1972 roku na akademii
związanej z otwarciem w Muzeum
Techniki wystawy poświęconej pa
mięci prof, dr Stanisława Kluiniaka.

Obecna Warszawska Szkoła Geodezyjna istnieje nieprzer
wanie od 1916 roku, to znaczy 56 lat. Przez kilka kolejnych
pokoleń zasila gospodarkę narodową wykwalifikowanymi
siłami geodetów. Do 1972 roku mury tej uczelni opuściło
2617 absolwentów z dyplomami mierniczych I klasy, mierni
czych, techników mierniczych, techników geodetów, techni
ków fOtogrametrów, kartografów i techników fototopografów. Tytuły zawodowe były różne w poszczególnych okre
sach, zależnie od aktualnego podziału na specjalności.
Absolwenci Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej pracowali
i pracują prawie we wszystkich instytucjach, mających
związek z geodezją:
— w przedsiębiorstwach, w biurach i pracowniach geode
zyjnych;
— w administracji państwowej różnych szczebli;
— na wyższych uczelniach;
— w szkołach średnich;
— w placówkach naukowych oraz na odpowiedzialnych
stanowiskach w kraju i za granicą.
Ze szkołą tą od 1921 roku związał swoje życie profesor
doktor Stanisław Kluźniak. Związek ten trwał nieprzerwa
nie do końca września 1957 roku, gdy śmierć oderwała go
od pracy.
Rozważając życie i działalność prof, dr Stanisława Klużniaka, trudno jest pominąć ten ogrom pracy, ogrom zaan
gażowania myśli i serca, które profesor Kluźniak dał swo
jej szkole w okresie 35 lat. Trudno jest również nie pod
dać chociażby pobieżnej analizie zagadnienia — czym ta
szkoła była dla profesora Kluzniaka.
Zorganizowana w odrodzonej Polsce Szkoła Miernicza w
Warszawie znalazła w osobie profesora Kluźniaka pedagoga
z powołania i z tradycji. Odziedziczone po ojcu — nauczy
cielu szkoły ludowej — powołanie daje o sobie znać, gdy
w roku 1917 organizuje wraz z małżonką polskie gimna
zjum w Briafisku, gdy po powrocie do Warszawy, w 1918
roku, rozpoczyna pracę nauczycielską na Kursach Mierni
czych i w Oficerskiej Szkole Topografów. Pełne oddanie
się pracy nauczycielskiej ma swoje głębokie umotywowa
nie w potrzebie bezkompromisowego i skutecznego służe
nia prawdzie, w gorącym patriotyzmie i w szczerym umi
łowaniu dziedziny nauki, którą opanował po mistrzowsku.
Te trzy elementy w działalności prof. Kluźniaka stworzyły
dzieło Jego życia, które przez Jego współpracowników i ucz
niów zostało nazwane szkołą geodezyjną Stanisława Kluźniaka. Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższe
go w sprawie nadania Technikum Geodezyjnemu w War
szawie imienia profesora Stanisława Kluźniaka potwierdzi
ło to oficjalnie i uroczyście.
O szkołach — o dobrych szkołach polskich, wśród któ
rych Warszawska Szkoła Geodezyjna Kluźniaka zajmuje
poczesne mieisce, należy mówić, gdy rozważa sie rozwój
oświaty w Polsce, gdy szuka się najlepszego modelu szko
ły przyszłości. Jaką więc cechę szkoły profesora Kluźnia
ka chciałoby się przede wszystkim przekazać polskiej szko
le przyszłości?
Wielu uczestników trwającej obecnie dyskusji uważa, że
szkoła przyszłości to szkoła akceptowana i łubiana przez
uczniów. Wśród motywów, mogących wywołać u uczniów
taki stan emocjonalny wymienia się między innymi zmniej
szenie czasu pracy nad książką, zeszytami, rysownicą — w
szkole czy w domu.
Uczniowie profesora Kluźniaka darzyli jednakże szkołę
trwałą sympatią nie ze względu na liczbę zajęć, ale z uwa
gi na bardzo poważne traktowanie i szanowanie uczniow

skiego wysiłku, ze względu na to, że nauczyciele z wiel
kim zaangażowaniem i bardzo starannie przeprowadzali za
jęcia. Właśnie ta sympatia uczniów do szkoły i idące z nią
w parze zainteresowanie nauką i zajęciami szkolnymi są
chyba największym osiągnięciem profesora Kluźniaka i po
zwalają nazwać Jego szkołę nowoczesną. Do innych, bardzo
istotnych przejawów nowoczesności tej szkoły należy zali
czyć doskonały dobór zespołu nauczycielskiego, bez któ
rego realizacja programu byłaby niemożliwa. Uczniowie
szkoły profesora Kluźniaka obserwowali grono nauczyciel
skie i dostrzegali ich przywiązanie do swojego zawodu, ich
intensywną pracę twórczą. Widzieli oni, że wielka osobo
wość profesora Kluźniaka nie przytłaczała osobowości nau
czycieli, którzy korzystali z pełnej swobody w zakresie rea
lizacji programów, tak co do metody, jak i zakresu nau
czania. Osobiste, koleżeńskie i pełne życzliwości zaintere
sowanie prof. Kluźniaka pracą i wysiłkami nauczycieli
stworzyło warunki do rozwinięcia się w gronie pedagogów
takich osobowości, jak na przykład prof, dr Stefan Hausbrandt, który był także uczniem tej szkoły.
W Warszawskiej Szkole Geodezyjnej stosunki nauczyciel
— uczeń należy rozumieć w znaczeniu Starogreckiej schole, której cechą charakterystyczną były rozmowy myśli
cieli z uczniami na tematy pasjonujące obie strony. W szko
le Kluźniaka były takie rozmowy. Nie żałowali na nie cza
su ani nauczyciele, ani prof. Kluźniak. Bardzo często lek
cje przeciągały się w czasie poza granice odmierzane
dzwonkami i trwały na korytarzach, a nawet na ulicy, gdy
nauczyciel lub dyrektor podążał po lekcjach do domu w
towarzystwie ucznia. Atmosfera szkoły była tak urzekają
ca, że nauczyciele, mimo korzystniejszych finansowo moż
liwości i propozycji zatrudnienia gdzie indziej, nie chcieli
się ze szkołą rozstawać. Są liczne, do dziś aktualne przy
kłady, że absolwent szkoły profesora Kluźniaka, po ukoń
czeniu studiów wyższych i po kilku latach praktyki anga
żuje się do pracy nauczycielskiej w swojej — Kluźniaka
szkole.
Szkoła Kluźniaka była zawsze szkołą aktywną i zaanga
żowaną w realizacji gospodarczych i politycznych proble
mów kraju. Programy nauczania, skrypty i podręczniki,
opracowywane, recenzowane Iub opiniowane przez prof.
Kluźniaka i nauczycieli szkoły, były dostosowane do po
trzeb kraju, takich jak:

— przebudowa i doskonalenie ustroju rolnego;
— podnoszenie na wyższy poziom warunków pracy i by
towania na wsi;
— krzewienie nowoczesnych idei w planowaniu gospo
darczym i w zagospodarowaniu przestrzennym kraju;
— poszerzanie horyzontów myśli i zainteresowań ucz
niowskich na dziedziny kultury, gospodarki, techniki, nau
ki i polityki, którym geodezja aktualnie i w przyszłości
miała służyć.
Pamięć uczniów szkoły Kluźniaka dobrze zarejestrowała
takie nietypowe sytuacje, gdy szkolne sale klasowe zamie
niały się w pracownie geodezyjne, w których powstawały
autentyczne mapy miast i osiedli, projekty parcelacyjne i
scaleniowe, operaty planowania przestrzennego, a nawet
cenne i pionierskie pozycje polskiej literatury geodezyjnej,
w których to opracowaniach prof. Kluźniak, bez obawy o
swój autorytet naukowca, umieszczał obok swojego nazwi
ska także nazwiska byłych uczniów. Dyrektor i nauczyciele
tej szkoły pracowali razem z uczniami, jak starsi bracia
i koledzy, służąc im doświadczeniem i radą, kontrolując
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materiały przywiezione z terenu i zachęcając do wytrwa
łości w pokonywaniu trudów i niepowodzeń.
Profesor dr Stanisław Kluzniak i inni nauczyciele, w
oparciu o posiadane uprawnienia mierniczego przysięgłego
lub w ramach Geodezyjnej Spółdzielni Pracy PLANOWA
NIE PRZESTRZENNE (obecnie TECHNOPLAN), angażowali
do współpracy wielu absolwentów swojej szkoły, przydzie
lając im do wykonania odpowiedzialne zadania. Liczne kon
sultacje, wizje terenowe, rozmowy zachęcające do stosowa
nia ulepszeń i publikowania doświadczeń oraz sposób roz
liczeń finansowych to dalsza szkoła poprawnych rozwiązań
technicznych, głębokiego zainteresowania i zaangażowania
w wykonywane prace geodezyjne i nauka współdziałania
w ramach Spółdzielni Pracy Geodetów. Piękna idea spół
dzielczości pracy to jeszcze jeden odcinek działalności prof.
Klużniaka. To była także Jego szkoła, szkoła walki o do
skonalszy układ stosunków międzyludzkich w środowisku
geodetów, szkoła współdziałania geodetów ze specjalistami
innych branż technicznych.
Wszyscy, którzy uzyskali wykształcenie w Warszawskiej
Szkole Geodezyjnej uważają, że były to fudamenty, na któ
rych mogli z powodzeniem realizować swoje osiągnięcia
społeczne, zawodowe i naukowe. Roczniki Przeglądu Mier
niczego, Przeglądu Geodezyjnego i wiele pozycji literatury
specjalistycznej zawierają bogaty dorobek twórczy nauczy
cieli i uczniów, inspirowany przez Stanisława Klużniaka i
Jego najbliższe otoczenie. Iluż to absolwentów ważne dla
siebie decyzje podejmowało po naradzie z nauczycielami i
dyrektorem szkoły.
Do szkoły przy ul. Hożej 88 przychodziło się zawsze po
długiej nieobecności w Warszawie i gdy szukało się pra
cy; gdy nurtowała myśl o potrzebie działania zawodowe
go, społecznego, politycznego; gdy szukało się współpracow
nika; gdy zachodziła potrzeba podniesienia kwalifikacji
swoich lub kogoś z bliskiego otoczenia. Szkoła czekała na
każdego, wykazując zainteresowanie przybyłą osobą, dając
pomoc i radę. Zawsze było w niej miejsce dla tych, któ
rzy chcieli się uczyć.
Pozwolę sobie w tym miejscu na pewną dygresję. W li
ście Pani Haliny, córki prof. Stanisława Klużniaka, do ko
legi z lat szkolnych jest fragment o jej ojcu dotyczący cza
sów około 1935 roku: ...śmiał się, że ogromnie odpowiedzial
ną i skomplikowaną sprawą jest być ojcem dorastającej
córki. Myślę, że dzięki temu, iż miałam pod jego „skrzy
dłami” bardzo pogodną i spokojną młodość — dałam so
bie radę w trudnym późniejszym życiu. Uderzające jest,
jak te słowa pasują do roli, jaką prof. Kluźniak i wielu
nauczycieli odegrało w stosunku do uczniów i absolwentów
Warszavzskiej Szkoły Geodezyjnej. '
Zainteresowanie prof. Klużniaka i grona nauczycieli spra
wami młodzieży i gotowość do niesienia im pomocy w róż
nych formach były uczniom ogólnie znane. Tutaj również
posłużę się cytatem z listu córki prof. Klużniaka, która z
okazji dzisiejszej uroczystości przekazała na ręce dyrekto
ra szkoły kwotę 5000 złotych na fundusz pomocy dla ucz
nia szkoły geodezyjnej ...dla ucznia, który znajduje się w
najcięższej sytuacji finansowej, a jednocześnie ma zainte
resowania tym działem (to znaczy geodezją), mimo że nie
ma najlepszych stopni, ze względu na swą ciężką sytuację
materialną. Myślę, że pieniądze w odpowiednim momencie
dane mogą sprawić wiele dobrego komuś, kto ich naprawdę
potrzebuje. Ojciec to robił bardzo często.
Szkoła ta nigdy nie była modna. Może właśnie z tego po
wodu trafiali do niej ludzie skromni i swoją skromnością
urzekający. Ich kariery były również skromne, ale bardzo
rzetelne. Dorobek nauczycieli i uczniów szkoły Stanisława
Klużniaka dostrzec można w Wielu dziedzinach. Wartość
tego dorobku polega właśnie na tym, że nie reklamowała
go żadna koniunktura i że nie udziwniała go żadna moda.
Dobre wykonanie prac geodezyjnych przez uczniów szkoły
Klużniaka wprowadzało nową strukturę przestrzenną na
wielu obszarach kraju, pozwalało na techniczną popraw
ność realizacji inwestycji w odbudowywanej i budowanej
Warszaune i w wielu innych miastach, zjednywało i zjed
nuje zainteresowanie i uznanie dla zawodu geodezyjnego
fachowców z różnych dziedzin techniki i gospodarki.
W styczniu 1956 roku, w rozmowie, której uczestnikiem
był między innymi autor niniejszej wypowiedzi, rozważa
jąc konieczność zaangażowania nowych nauczycieli z gro
na dawnych uczniów, profesor Kluźniak mimo woli okre

94

ślił swoją rolę w szkole: Tak jak każda szkoła, tak i na
sza jest potrzebna i musi pracować w sposób ciągły. Moi
koledzy nauczyciele i ja przyszliśmy do tej szkoły, ażeby
wykonać swoje zadanie. Nadchodzi moment, gdy będziemy
musieli odejść. Liczymy na was. Proponujemy wam już
teraz, żebyście rozpoczęli przejmowanie naszych doświad
czeń i obowiązków.
W tej bardzo zwięzłej propozycji jest widoczna troska
o szkolę i o jej przyszłość, której prof. Kluźniak nie pozo
stawia administracji szkolnej, lecz bierze ją na siebie. A
przejawy tej troski są liczne:

— uzyskanie z wielkim trudem lokalizacji pod budowę
gmachu internatu i szkoły;
— uzyskanie kredytowana ten cel;
— opracowanie planów nauczania, wraz z programami,
nie tylko dla szkoły o specjalności — geodezja, ale rów
nież dla specjalności pokrewnych, jak: kartografia, foto
grametria, melioracje:
— stała penetracja w środowiskach różnych branż w ce
lu pozyskania dla szkoły możliwie najlepszych nauczycieli;
— zabiegi o dobre zaopatrzenie szkoły w pomoce nauko
we i w sprzęt geodezyjny;
— dążenie do utrzymania ścisłej więzi szkoły z wyższy
mi uczelniami.

Ta krótka i niepełna lista zagadnień jest wystarczająco
wymowna, a co więcej pozostawia nam współczesnym te
maty do rozważań; powinniśmy je traktować jako pozy
cje testamentu prof. Klużniaka.
Sądzę, że pozostaniemy w zgodzie z zasadami życiowy
mi profesora i dyrektora, gdy wspominając szkołę Stani
sława Klużniaka wymienimy również prof. Stanisława
Chudzyfiskiego, prof. Henryka Czopowskiego,
dyr. Antoniego Fabiana, dyr. Konstantego Wysockieg o, prof. Mariana Jankowskiego, prof. Mirosława K otyńskiego, prof. Stefana Hausbrandta i innych·
Nazwiemy przede wszystkim tę szkołę naszą, polską szko
łą. To zaszczytne miano jest dobrze uzasadnione. W pierw
szych latach istnienia szkoły, typem nauczyciela i ucznia
był człowiek, który z pełnym zrozumieniem i zaangażowa
niem łączył obowiązki żołnierza i obywatela odrodzonego
Państwa Polskiego.
Próba, jaką przeszło grono nauczycieli, absolwenci i ucz
niowie w latach 1939—1944 stawia warszawską szkołę geo
dezyjną w rzędzie instytucji, które nigdy nie poddały się
poczynaniom okupanta. Nieprzerwana praca nauczycielska
i nieprzerwane zainteresowanie nauką przejawiały się w
okresie wojny istnieniem szkoły w formach konspiracyj
nych. Powszechne było:
— zaangażowanie wszystkich nauczycieli i młodzieży w
walce z okupantem (propaganda, mały i duży sabotaż, dy
wersja wojskowa i udział w Powstaniu Warszawskim);
— nasycenie wszystkich zajęć szkolnych głęboką treścią
patriotyczną.

W trudnych latach powojennych szkoła rozpoczyna dzia
łalność bardzo wcześnie, gdyż w 1945 roku. Oczywiście· od
cinek dydaktyczny jest najważniejszy.
Jednakże obok nauki nauczyciele i uczniowie szkoły geo
dezyjnej jako pierwsi wzięli udział w pracach przy refor
mie rolnej, w pracach regulacyjnych na Ziemiach Odzy
skanych, w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji dla
odbudowy i przebudowy miast i przemysłu.
We wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach inwesty^
cyjnych w owych trudnych latach powojennych, a również
i obecnie daje o sobie znać szkoła Klużniaka przez swoich
nauczycieli i uczniów.
Rozpatrywanie pięknych i wartościowych tradycji szkoły
geodezyjnej Stanisława Klużniaka ma oczywiste walory dla
współczesnej pedagogiki. Bogate dzieło życia prof. Kluźniaka to podstawa, na której można budować przyszłość.
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WIKTOR RICHERT
Warszawa

Stanisław Kluzniak — pionier planowania przestrzennego
Referat wygłoszony w dniu 16.X.
1972 roku na akademii związanej z
otwarciem w Muzeum Techniki wy
stawy poświęconej pamięci prof, dr
Stanisława Kluzniaka.

Spośród wielu cech znamionujących osobowość profesora
Stanisława Kluzniaka wymienię cztery, a mianowicie:
— szeroki zakres i wielostronność Jego zainteresowań te
oretycznych i praktycznych;
— szeroki zakres i różnorodność Jego działalności;
— dużą wrażliwość na sprawy poszczególnych ludzi, na
losy grup społecznych oraz na problemy ogólnoludzkie;
— talent organizacyjny.
Wybieram je spośród wielu cech bogatej osobowości Pro
fesora z tego powodu, że z jednej strony uzasadniają Jego
zainteresowanie planowaniem przestrzennym jako działal
nością mającą na celu stworzenie ludziom lepszych warun
ków życia, z drugiej zaś wyjaśniają źródła powodzenia tej
działalności.
Można wyodrębnić dwa okresy działalności planistycznej
profesora Klużniaka, odpowiadające dwu historycznym okresom Polski, w których działał, a mianowicie:
— pierwszy okres to budowa i konsolidacja odrodzonego
Państwa Polskiego po pierwszej wojnie światowej;
— drugi okres to odbudowa i przebudowa kraju po dru
giej wojnie światowej.
W latach dwudziestych i trzydziestych naszego stulecia
idea planowego zagospodarowywania miast i wsi, następ
nie całych regionów, a w końcu całego kraju — nurtowała
specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki, między
innymi także znaczną liczbę geodetów, a właściwie mierni
czych, bo ta nazwa była powszechniejsza.
Zainteresowanie ze strony mierniczych sprawami plano
wego zagospodarowania wsi i obszarów gospodarki rolnej
związane było z wykonywaniem na wielkich obszarach sca
leń i parcelacji. Bardziej zaangażowani społecznie inżynie
rowie miernictwa widzieli potrzebę opracowywania planów
zabudowy wsi w celu właściwego ich rozwoju społecznego
i gospodrczego i opracowywali takie plany w toku wyko
nywania prac scaleniowych, choć nie byli do tego zobo
wiązani umową i nakład pracy nie był uwzględniany w
rachunkach.
Stan zagospodarowania miast różnił się bardzo na posz
czególnych obszarach Polski; najlepiej były zagospodaro
wane miasta i osiedla na zachodzie kraju, najgorzej na
wschodzie. Zły stan techniczny, warunki życia zagrażają
ce zdrowiu i brzydota miast nie dawały spokoju ludziom
wrażliwym na sprawy społeczne, nie dawały zatem spo
koju profesorowi Kluźniakowi.
Powstawały zespoły i stowarzyszenia grupujące ludzi ró
żnych zawodów, stawiające sobie za cel rozwój urbanisty
ki. W roku 1923 zostało założone Polskie Towarzystwo Ur
banistyczne. Ośrodkiem organizacyjnym był Wydział Ar
chitektury Politechniki Warszawskiej, ale od samego zało
żenia członkami Towarzystwa byli ludzie innych zawodów,
zainteresowani sprawami budowy miast. Już w pierwszym
okresie działania Towarzystwa około 10 geodetów zostało
członkami TUP i brało czynny udział -w jego pracach. Mię
dzy innymi także profesor Kluźniak.
Rozwj planowania przestrzennego szedł różnymi nurta
mi: przez praktyczną działalność planistyczną, przez ugrun
towywanie podstaw prawnych planowania, przede wszyst

kim w ramach tak zwanego prawa budowlanego oraz na
drodze wielokierunkowego pogłębienia teorii planowania.
Powstała potrzeba opracowania podręcznika, który by in
żynierom różnych specjalności — zaangażowanym w pla
nowaniu przestrzennym (urbanistyce, Turalistyce oraz pla
nowaniu regionalnym) >— dał podstawy teoretyczne i wska
zówki praktyczne do opracowywania i realizacji planów
zabudowy. Podręcznik taki pod tytułem Urbanizm opraco
wał i wydał w roku 1937 profesor Stanisław’ Kluźniak.
Urbanizm — wyjaśnia Autor we wstępie — jest nauką,
która bada sprawy projektowania, budowy i urządzenia osiedli pod kątem widzenia racjonalnie ujętych potrzeb lud
ności, a następnie analizuje wszechstronnie owe racjonalne
potrzeby ludności i konsekwentnie omawia zasady działa
nia w celu ich zaspokojenia. Czynnik humanistyczny — pa
sja pomagania ludziom w tworzeniu lepszych warunków
życia przesyca całą książkę. Jest to książka walcząca i to
nie tylko z zacofaniem miast polskich, ale także z niespra
wiedliwością w traktowaniu niektórych w,arstw społecz
nych. Po krótkim rysie historycznym urbanizmu — Autor
omawia wszechstronnie drogi wiodące do stworzenia ta
kich miast, w których — zgodnie z określeniem Arystote
lesa — ludzie żyliby zdrowi i szczęśliwo. Wszechstronność
podręcznika zdumiewa, szczególnie jeśli uwzględnić fakt,
że Stanisław Kluźniak nie rozporządzał odpowiednim war
sztatem pracy — w formie katedry urbanistyki w uczelni
lub też pracowni projektowej. Już we występie Autor pod
kreśla nieodzowność właściwego wsnółdziałania specjali
stów z różnych dziedzin w procesie planowania oraz pod
stawową rolę i zadania inżynierów miernictwa.
Od daty wydania książki upłynęło 35 lat, których zna
mieniem jest intensywny rozwój społeczny i gospodarczy
i — związany z tym — intensywny rozwój teorii i prak
tyki planowania przestrzennego, planowania społeczno-go
spodarczego oraz planowania zintegrowanego, łączącego obie metody w jeden system kompleksowy.
Nasuwa sie więc pytanie: jak na tle powyższych wielo
letnich doświadczeń w zakresie planowania ocenić dzieło
profesora Klużniaka, napisane w’ okresie narodzin współ
czesnej urbanistyki, względnie prościej: jakich ^wrażeń i
uczuć doznaje czytelnik dzieła napisanego w tak odległym
okresie?
Uderza przede wszystkim aktualność zasadniczych idei
oraz podstawowych metod i zalecanych kierunków działa
nia — mimo kolosalnych zmian, jakie zaszły od tego cza
su w zakresie stosunków społeczno-politycznych, gospodar
czych oraz w poziomie techniki. Z tej książki nadal można
s>ę wiele nauczyć. Nie straciła charakteru Pionierskieso.
choć od tego czasu w dziedzinie planowania bardzo wiele
sie zmieniło.
Z rozważań nad pionierskim okresem polskiej urbanisty
ki, nad czynna w tym okresie postawą inżynierów mier
nictwa, których uosobieniem był profesor Kluźniak, wyni
ka interesujące pytanie: jakie sa dalsze losy tej pionier
skiej działalności i obecny stan zaangażowania?
Wiodącą organizacją społeczną w zakresie planowania
przestrzennego jest Towarzystwio Urbanistów Polskich. Wo
bec tego skład zawodowy Towarzystwa stanowi dobrv
wskaźnik stopnia zainteresowania i zaangażowania przed-
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Tablica. Sklad zawodowy Towarzystwa Urbanistów Polskich
Lata

Grupy zawodowe

liczba
Architekci
Inżynierowie różnych apecjainości
Geoded
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, Mologowle
Geografowie, geolodzy
Ekonomiści, socjologowie, prawnicy
Innl
Razem:

1962

1939

procent

liczba

procent

125
12'
8

79
7
5

295
64
8

53
12
1

2
5
7
1

2
3
4

—

19
32
122
15

3
6
22
3

160

100

555

100

Stawicieli poszczególnych zawodów, a w ujęciu historycz
nym — wskazuje kierunki przemian. Z obszernej tabeli *)
wypisuję dane dotyczące dwu charakterystycznych momen
tów: roku 1939 oraz 1962 (tablica).
Wymowa tych Iiczib nie jest dla nas przyjemna, uwypu
kla natomiast poziom zaangażowania prof. Klużrriaka i Je
go rówieśników.
W okresie okupacji zainteresowania profesora Kluzniaka
problematyką urbanistyczną oczywiście nie zmalały, prze
ciwnie pogłębiły się: objęły szerszy zakres planowania
przestrzennego i weszły na tory zagadnień odbudowy znisz
czonego wojną i okupacją kraju. Po wojnie żywo zainte
resował się sprawą właściwego zagospodarowania Ziem Za
chodnich i Północnych.
Do odbudowy kraju przygotowywali się inżynierowie
różnych specjalności, także geodeci, w różnych środowis
kach. Między innymi w obozie oficerskim w Woldenbergu
(Dobiegniewie) Koło Geodetów zorganizowało Kurs urba
nistyczny o charakterze dyskusyjnym, w którym udział
brali urbaniści różnych specjalności. Dla geodetów podsta
wowym źródłem wiedzy był podręcznik profesora Kluźniaka — Urbanizm. Zdobyte w obozie wiadomości, opraco
wane metody planowania w powojennych warunkach
kraju, zasady wykonania mapy gospodarczej i inne prace
obozowe przydały się po wojnie wszystkim, którzy przy
stąpili do odbudowy kraju. Toteż należy stwierdzić, że
pracom tym — nawet o tym nie wiedząc — patronował
profesor Klużniak. Podjął je zresztą zaraz ,po zakończeniu
Wojny. Mam żywo w pamięci kilkugodzinną rozmowę w
małej cukierence na Targowej na temat: odbudowa kraju,
zagospodarowanie miast i osiedli, zadania geodetów, drogi
realizacji tych zadań. W okresie tworzenia Głównego Urzę
du Pomiarów Kraju i organizowania Związku Mierniczych
Rzeczypospolitej Polskiej puls życia zawodowego bił sil
nie, a zainteresowania społeczne miały szerokie horyzonty.
Dowodzą tego choćby pierwsze numery Przeglądu Geo
dezyjnego, w którym wiele gorących artykułów poświęco
no sprawie odbudowy miast, przebudowy struktury wsi,
mapie gospodarczej, a więc problematyce planistycznej,
fascynującej organizatorów nowej geodezji w nowych wa
runkach.
Już w pierwszym numerze Przeglądu Geodezyjnego z Iipca 1945 roku, w artykule pt. Osadnictwo na terenach włą
czonych do Polski, profesor Klużniak przedstawia konkret
ne propozycje organizacyjne i metodyczne dla rozwiązania
tego zagadnienia, a między innymi stwierdza, . że ..Jm
sprawniej, im racjonalniej przeprowadzimy osadnictwo na
sze, tym mocniej stanie nasza sprawa na terenie między
narodowym, a dalej: Osadnictwo na zachodzie i północy
jest reformą, tak głęboko wnikającą w nasze życie, otwie
rającą tak wielkie perspektywy dziejowe na przyszłoSć, że
wobec tego zagadnienia wiele z naszych ważnych poniekąd
spraw odsuwa się na dalszy plan.
Cechą charakterystyczną osobowości Stanisława Kluźniaka było to, że obok umiejętności ukazywania dalekich
horyzontów i dużych zadań — posiadał także umiejętność
>) Towarzystwo Urbanistów PolsMch 1923—1963. Ośrodek Infor
macji Technicznej i Ekonomicznej w Budownictwie. Warszawa
1963, s. 45.
<
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dostrzegania celów bliskich i realnych zadań bezpośred
nich. Potrafił po prostu zakasać rękawy i wziąć się do
trudnej, żmudnej, często niewdzięcznej pracy. Miał także
— co jeszcze trudniejsze — odwagę brać na siebie dobro
wolnie odpowiedzialność za wykonanie prac, przed którymi
inni się cofali, uważając je za zbyt trudne do wykonania,
a odpowiedzialność — za zbyt wielką i ryzykowną. Przy
kładem — zorganizowanie i kierowanie działalnością Spół
dzielni Pracy PLANOWANIE PRZESTRZENNE. Do jej or
ganizowania przystąpił profesor Klużniak w roku 1945
wraz z grupą urbanistów. Prócz geodetów do zespołu or
ganizacyjnego należeli dwaj architekci, prawnik i ekono
mista.
Dokumenty Spółdzielni Pracy PLANOWANIE PRZE
STRZENNE zachowały się w archiwum jej spadkobierczyni,
a mianowicie działającej dotychczas Spółdzielni TECHNO
PLAN. Zachowały się także niektóre opracowania. Z do
kumentów wynika, że Spółdzielnia została zarejestrowana
dnia 27 marca 1946 roku w Sądzie Okręgowym w Warsza
wie pod nr R.S.XXIII 3103 i że przedmiotem jej działania
jest planowanie miast i osiedli. Przestudiowanie zachowa
nych dokumentów, jak: protokoły zebrań Zarządu, Rady
Nadzorczej oraz walnych zebrań członków Spółdzielni, a
także analiza zachowanych prac i instrukcji dotyczących
sposobu ich wykonania, mogłoby stanowić temat pracy ba
dawczej, ciekawej zarówno z punktu widzenia geodezji go
spodarczej, jak i planowania przestrzennego. Z dokumen
tów tych wynika także, że profesor Klużniak był nie tylko
duszą i motorem całego przedsięwzięcia, ale i wykonawcą
najtrudniejszych zadań.
Po opracowaniu planów zagospodarowania przestrzenne
go dla kilku miast oraz wykonaniu prac o charakterze pomiarowo-regulacyjnym Spółdzielnia (w której prof. Kluż
niak pełnił także funkcję dyrektora technicznego) przystą
piła do wykonania najtrudniejszej pracy planistycznej, a
mianowicie do opracowania uproszczonych planów zago
spodarowania przestrzennego 80 powiatów na Ziemiach
Zachodnich i Północnych. Plany te, obejmujące obszar po
nad 5 min ha, stanowiły podstawę planistyczną do doko
nania prac urządzeniowo-rolnych na obszarze ponad 2 min
ha dla celów osadnictwa. Geneza zlecenia Spółdzielni tej
pracy, mającej istotne znaczenie dla właściwego zagospo
darowania Ziem Zachodnich i Północnych, była nastę
pująca.
W latach 1946—1948 zostały zorganizowane centralne i
wojewódzkie władze planowania przestrzennego, natomiast
miejscowe urzędy planowania przestrzennego, działające
na szczeblu powiatu były jeszcze bardzo słabe. Kierownika
mi wielu MUPP byli wtedy geodeci.
Planowe zasiedlenie Ziem Zachodnich i Północnych wy
magało między innymi opracowania struktury przestrzen
nej — organizacyjnej, dostosowanej do nowych warunków
społeczno-gospodarczych, a więc ustalenia ośrodków i gra
nic gmin zbiorowych, ustalenia hierarchii osiedli, a wreszcie
ustalenia typowego zestawu niezbędnych obiektów uży
teczności publicznej, które powinny powstać w każdym
osiedlu. Wykonanie takich planów było niezbędne do uzy
skania podstaw do wykonania tak zwanych planów zago
spodarowania terenowego. Generalnie mówiąc — zadaniem
było opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
powiatów na mapach w skali 1 :25 000 w oparciu o spo
rządzone w skali 1 :100 000 wytyczne Regionalnych Dyrek
cji Planowania Przestrzennego. Wobec niemożności wyko
nania tej pracy .przez państwowe organa planowania prze
strzennego, zawarto umowę między Głównym Urzędem
Planowania Przestrzennego i Zarządem Spółdzielni Pracy
PLANOWANIE PRZESTRZENNE zlecającą Spółdzielni
wykonanie prac na obszarze kilku województw. Spółdziel
nia miała już wtedy pewne doświadczenie w zakresie opra
cowywania planów zagospodarowania przestrzennego ma
łych regionów.
Wykonanie zlecenia obejmowało zarówno stronę teore
tyczną, jak i organizacyjną oraz projektową. Zadanie było
na tyle trudne i odpowiedzialne, iż jeden z członków Za
rządu złożył votum separatum oraz rezygnację z pełnionej
funkcji. A jednak dzięki takim cechom charakteru ówczes
nego przewodniczącego Zarządu, Stanisława Klużniaka,
jak: odwaga i umiejętność pokonywania przeszkód — pra
cę przyjęto i wykonano. Grupa członków Spółdzielni
opracowała wówczas obszerną instrukcję techniczną, która
— po zaakceptowaniu przez GUPP — stała się podstawą
teoretyczną i praktyczną wykonania pracy. Zorganizowano

zespoły wojewódzkie. Zadanie zostało wykonane w termi
nie, praca przyjęta. W kilku województwach ugruntowała
się dalsza współpraca ze Spółdzielnią.
Rozwój tak zwanej Sekcji Planistycznej w ramach Spół
dzielni rokował duże nadzieje. Zdecydowano zorganizować
kurs planistyczny dla członków Spółdzielni, a następnie
opublikować przygotowane referaty w formie wydawni
ctwa. Referaty zostały opracowane, odbył się tygodniowy
kurs dla członków i osób zaproszonych — na koszt Spół
dzielni. Do wydania skryptu niestety nie doszło, przede
wszystkim na skutek trudności finansowych Spółdzielni.
Nastąpił bowiem ogólny kryzys planowania przestrzennego
w Polsce, co musiało się odbić na losach Spółdzielni, w
szczególności w zakresie działania Sekcji Planistycznej. Po
dwukrotnej reorganizacji Spółdzielnia działa pod nazwą
TECHNOPLAN. Profil praktycznej działalności Spółdzielni
w nowym wcieleniu różni się od dawnego, ale istota spra
wy nie została zagubiona. W dokumencie rejestracyjnym
obecnej Spółdzielni, w punkcie: Przedmiot działania gospo
darczego Spółdzielni czytamy: Wykonywanie robót oraz
opracowań geodezyjnych i planowania przestrzennego,

opracowań z zakresu gospodarki wodnej, inwentaryzacji
urządzeń nad- i podziemnych oraz opinii prawnych i tech
nicznych w podanym zakresie. A zatem idea oraz kon
kretne dzieło profesora Klużniaka i Jego towarzyszy nie
zaginęło. Istnieją także szanse odrodzenia działalności pla
nistycznej.
Okres obecny, to jest lat siedemdziesiątych naszego stu
lecia, można nazwać okresem odrodzenia problematyki ur
banistycznej w aspekcie geodezyjno-kartograficznym. To
wymaga od geodetów większego niż dotychczas zaangażo
wania w procesie planowania przestrzennego, a także więk
szej śmiałości w myśli i działaniu. Potrzeba takiej odwagi
myśli i działania, jaka cechowała Stanisława Klużniaka.
Potrzebni są także ludzie z Jego sercem i umiejętnością
zagrzewania innych i skupiania wokół pięknych idei oraz
realnej pracy.
Słowa non omnis moriar nasuwają się same, gdy roz
waża się osobowość i działalność profesora Stanisława
Klużniaka: geodety, humanisty oraz pioniera planowania
przestrzennego w Polsce.

Dr KRZYSZTOF KORELESKI
Akademia Rolnicza w Krakowie

Niektóre zagadnienia dotyczące gospodarki ziemią i ochrony środowiska w NRD
Powszechnie znane i obserwowane na całym świecie jest przemysłowego, linii komunikacyjnych itp. występują rów
nież liczne przykłady okresowego użytkowania ziemi, zwła
ciągłe zmniejszanie się powierzchni użytków rolnych i leś
szcza w górnictwie. Pod eksploatację węgla brunatnego,
nych. Wobec stałego ubytku tych terenów na rzecz innych
stanowiącego główne bogactwo naturalne NRD, w ostatnich
dziedzin gospodarki, odpowiednie organa władzy państwo
wej wprowadzają ograniczenia w zakresie przejmowania latach zużywano około 3000 ha ziemi rocznie. Dynamiczne
mu rozwojowi górnictwa węgla brunatnego towarzyszy
ziemi na cele nierolnicze i nie związane z gospodarką leśną
wzrastające z roku na rok tempo prac rekultywacyjnych
z jednej strony, z drugiej natomiast zobowiązują do racjo
nalnego użytkowania ziemi oraz zapewnienia ciągłego (rozpoczętych po drugiej wojnie światowej), mających na
celu przede wszystkim neutralizację silnie kwaśnych utwo
wzrostu jej produktywności.
NRD należy do grona państw, w których stosunkowo rów (głównie trzeciorzędowych), odsłanianych i często skła
wcześnie zwrócono uwagę na potrzebę prowadzenia racjo dowanych w postaci zwałowisk na obszarach poeksploata
cyjnych.
nalnej gospodarki ziemią. W kraju tym bowiem wskutek
Naukowcy niemieccy opracowali wiele metod przywraca
dynamicznego rozwoju ekonomicznego w latach 1949—1969
ubyło około 25 0 000 ha użytków rolnych [7]. Na jednego nia glebom użyteczności (tak zwane Wiedernutzbarma
mieszkańca przypada tu w porównaniu z: Bułgarią tylko chung), jak na przykład metoda z Böhlen [18] polegająca
52%, Węgrami około 55%, CSRS około 76% ziemi użytko na intensywnym wapnowaniu, metoda z Domsdorf [18], [19]
wanej rolniczo. W roku 1970 na jednego obywatela NRD wykorzystująca popioły po spaleniu węgla brunatnego bo
przypadało 0,37 ha powierzchni użytków rolniczych, co gate w związki wapnia oraz metoda z Koyne [9], w której
oznacza, że każde 100 ha ma wyżywić 274 mieszkańców, stosuje się deszczowanie ściekami z koksowni, zawierający
podczas gdy w CSRS — 204, w Polsce — 168, Francji — mi oprócz wapnia także azot, fosfor i potas.
W dziedzinie melioracji terenów pogórniczych NRD ma
152, Bułgarii — 141, USA — 47, ZSRR — 44, a w Kanadzie
poważne osiągnięcia. W końcu 1972 roku stan melioracji
— 33 osoby [14].
na terenie Dolnych Łużyc — stanowiących jedno z naj
Już w grudniu 1964 roku wydane zostało w NRD rozpo
większych zagłębi węgla brunatnego w tym kraju, eks
rządzenie w sprawie ochrony terenów i gleb rolniczych i
ploatowane od połowy XIX wieku, przedstawiono w tabli
leśnych [15], w trzy lata później uzupełniono je rozporzą
dzeniem w sprawie opłat przy przejmowaniu ziemi na cele cy [18]. Z danych zawartych w tablicy wynika, że w ostatnierolnicze i nieleśne [16]. Obowiązek przeprowadzania me
lioracji terenów poeksploatacyjnych, poprzemysłowych, za
warty w rozporządzeniu z grudnia 1964 roku, rozszerzono
TablIca
w prawie górniczym z 1969 roku [5] oraz w zarządzeniach
w sprawie rekultywacji terenów górniczych z roku 1970
Obszary zdewastowane Obszary zmeliorowane
Sposób użytkowania
i 1971 [3], [4].
w [ha]
w [ha)
terenu
Racjonalna gospodarka ziemią znajduje również odzwier
ciedlenie w nowym prawie rolnym z 1970 roku, kładącym
szczególnie duży nacisk na ochronę terenów rolniczych i
1879
11 285
Rolnictwo
leśnych, na stałe podnoszenie ich produkcyjności, na do
13 073
Leinlctwo
25 018
stosowywanie kierunków produkcji do warunków natu
2107
2 494
Inne
ralnych [13],
Oprócz trwałego ubywania terenów rolniczych i leśnych
17 059
Razem
38 797
spowodowanego potrzebami budownictwa mieszkaniowego,
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nim dwudziestoleciu zmeliorowano na terenie Dolnych Łużyc około 44% powierzchni obszarów zdewastowanych w
ciągu blisko 130-letniej eksploatacji węgla brunatnego. Po
nadto, w ostatnich latach odsetek powierzchni przywraca
nych rolnictwu zwiększył się z 20 do 30, a nawet 40% na
niekorzyść leśnictwa (według informacji prof, dr hab. K.
Illnera).
W planie pięcioletnim NRD (1971—1975) założono, że rocz
nie będzie przywracanych rolnictwu i leśnictwu około 9700
ha terenów zdewastowanych przez górnictwo, co pod ko
niec tego okresu wyniesie około 70% ogólnej powierzchni
objętej eksploatacją węgla brunatnego [13]. Około 20 do
30% zdewastowanych przez górnictwo obszarów stanowią
rozległe zagłębienia terenowe wypełnione wodą, a przezna
czone do celów turystycznych, na przykład słynne jezioro
Knappensee koło Hoyerswerdy o powierzchni około 300 ha,
lub wykorzystywane w gospodarce wodnej, rybnej, czy w
rolnictwie (nawadnianie).
Ogromne znaczenie w racjonalnej gospodarce ziemią po
siadają w NRD prace urządzeniowo-rolne, których celem
jest tworzenie działek o optymalnej wielkości i kształcie
(tak zwane Flumeugestaltung), z uwzględnieniem korekty
istniejącej sieci dróg {12]. Przy tworzeniu nowych działek
uwzględnia się zastosowanie nowoczesnych maszyn i agre
gatów (gabaryty), rzeźbę terenu (przeszkody), jakość gleb
i istniejący system dróg. Za najkorzystniejsze pod wzglę
dem ekonomicznym uznano w NRD działki uformowane w
kształcie prostokąta (2:1) o powierzchni od 50—120 ha [6].
Zwraca się tam szczególną uwagę także na powiązanie
tych prac z zabiegami przeciwerozyjnymi, zwłaszcza przy
zakładaniu dróg, ustalaniu kształtu i wielkości pól oraz
ich rolniczego przeznaczenia [10]. Przykładowo, na terenie
spółdzielni produkcyjnej Worin w powiecie Seelow (5600
ha gruntów ornych) dzięki nowemu ukształtowaniu rozło
gów, redukcji działek z 327 o średniej wielkości 17,1 ha do
97 o średniej powierzchni 56,9 ha, zlikwidowaniu 76 km
dróg w złym stanie oraz dzięki pracom rekultywacyjnym
uzyskano dodatkowo teren o powierzchni 94,5 ha, przy
czym obszar użytków rolnych powiększył się o 82,5 ha [8].
Podobny przykład stanowi kooperacja rolna w Straussfurcie koło Erfurtu, o powierzchni ogólnej około 5000 ha, gdzie
w wyniku scalania działek, redukcji znacznej części dróg
polnych i dzięki zagospodarowaniu nieużytków uzyskano
dodatkowo około 100 ha użytków rolnych [13].
W pracach urządzeniowych na terenach rolniczych, któ
rych celem jest tworzenie optymalnych warunków rozwoju
nowoczesnego rolnictwa, powinno się uwzględniać również
ochronę i pielęgnację zasobów przyrody [2]. Obowiązek
ochrony przyrody, który nakłada artykuł 15 Konstytucji
NRD oraz prawo ochrony przyrody z roku 1958 [11] dotyczy
w pierwszym rzędzie terenów rolniczych (i leśnych) znaj
dujących się w obrębie tak zwanych obszarów ochrony
krajobrazu (Landschaftsschutzgebiete) obejmujących około
17% terytorium NRD (najpiękniejsze partie Gór Harzu, La
su Turynskiego, Rudaw, Saskiej Szwajcarii, pojezierzy).
Przedsiębiorstwa rolne i hodowlane zobowiązane są do nie
naruszania jakości i ilości istniejących na tych terenach
walorów środowiska (powietrze, woda, gleby).
Zagadnienie ochrony środowiska naturalnego nabiera w
NRD szczególnego znaczenia z uwagi na silnie rozwinięty
przemysł oraz stosowanie przemysłowych metod produkcji
w rolnictwie. Obok wzrastającego zanieczyszczenia powie
trza (Spreewald — słynny teren turystyczny Łużyc — po
siada przekroczone dopuszczalne normy stężenia dwutlenku
siarki) daje się zauważyć, zwłaszcza w ostatnich latach,
wzrost zanieczyszczenia wód [17] oraz ujemne skutki che
mizacji gleb.
Eutrofizacja wód postępuje wskutek wymywania z tere
nów rolniczych i leśnych poza azotem także znacznych ilo
ści wapnia, magnezu, potasu i sodu, pochodzących w du
żej mierze z nawożenia mineralnego. Na terenie okręgów
przemysłowych: Cottbus, Lipsk i Halle występują w znacz
nej ilości związki chloru i siarki (te ostatnie tworzą kwa
sy), które z opadami atmosferycznymi przedostają się do
wód powierzchniowych. Wzrost zawartości fosforu (pocho
dzącego ze środków piorących) w wodach, jak również
chlorków oraz magnezu i sodu (ze środków stosowanych
przeciw oblodzeniu dróg) to następne sygnały ostrzegawcze.
Powszechne stosowanie środków ochrony roślin, a zwłasz
cza tych spośród nich, które zawierają DDT (insektycydy
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stosowane są na 1/4 obszaru gruntów ornych NRD) pro
wadzi do gromadzenia się tego związku w mierzalnych ilo
ściach w glebach, w żywności oraz w organizmach ludz
kich. Z badań przeprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu
wynika [1], iż w różnych krajach świata wskaźniki zawar
tości DDT i DDE w tłuszczu ludzkim wykazują dodatnią
korelację z ilościami stosowanych pestycydów. Dla przy
kładu w 1964 roku wynosiły one w CSRS — 9,6 mg/kG
tłuszczu; w USA `— 10,3; w NRD — 13,1; w Izraelu — 19,2.
Niemiecka Republika Demokratyczna posiada między in
nymi poważne osiągnięcia w dziedzinie melioracji terenów
poprzemysłowych, w zakresie porządkowania struktury
przestrzennej rozwijającego się dynamicznie rolnictwa, któ
re w okresie lat 1950—1970 zwiększyło produkcję roślinną
i zwierzęcą o 223% [13], stawiając kraj w rzędzie państw
o najwyższych wskaźnikach produkcyjnych w Europie. W
związku z tym zwracanie coraz większej uwagi na ochronę
i pomnażanie zasobów i sił przyrody, ostrożna, przemyślana
ingerencja w środowisko naturalne to zagadnienia niezmier
nie ważne.
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Wymiana lasów i gruntów leśnych na nbszarach państwowego gospodarstwa leśnego
Decyzja nr 64/72 Prezydium Rządu z dnia 2 czerwca 1972
roku w sprawie realizacji zadań związanych z regulowa
niem własności gospodarstw rolnych oraz scaleniem i wy
mianą gruntów określiła między innymi wykonanie najpil
niejszych zadań w zakresie scaleń i wymiany gruntów oraz
prac w zakresie regulacji własności gospodarstw rolnych.
Z realizacją tej 'decyzji wiążą się między innymi prace
wykonywane przez służbę geodezyjną resortu leśnictwa
przy wymianie lasów i gruntów leśnych. Z uwagi na pewną
specyfikę i odmienność tych prac w porównaniu z prowa
dzonymi scaleniami i wymianami gruntów rolnych wydaje
się celowe omówienie tego zagadnienia.
Podjęcie przez resort leśnictwa i przemysłu drzewnego
prac związanych z wymianą lasów 1 gruntów leśnych mia
ło na .celu:
1) racjonalne ukształtowanie struktury terenowej nieru
chomości leśnych, a zwłaszcza rozmieszczonych w szachow
nicy, nadmiernie wydłużonych i zwężonych, pozostających
we współwłasności itp.;
2) zniesienie enklaw i półenklaw lasów i gruntów leś
nych stanowiących własność indywidualną, a położonych
wśród państwowych lasów i gruntów leśnych lub od
wrotnie;
3) wyprostowanie granic nieruchomości leśnych.
Szachownica lasów i gruntów leśnych będących własno
ścią państwowego gospodarstwa leśnego oraz gruntów po
siadaczy indywidualnych powstała w wyniku przekazania
przez Państwowy Fundusz Ziemi w administrację leśną
znacznych powierzchni lasów i gruntów leśnych oraz grun
tów, które można lepiej wykorzystać jako grunty leśne z
uwagi na jakość gleby i położenie utrudniające uprawę
rolną. Największe obszary lasów i gruntów leśnych, będące
w szachownicy z gruntami właścicieli indywidualnych, wy
stępują na terenach województwa lubelskiego oraz rze
szowskiego i tam też najwcześniej, bo w 1957 roku rozpo
częto prace wymienne.
Prace wymienne wykonywane w trybie dekretu z dnia
16 sierpnia 1949 roku o wymianie gruntów (Dz. U. z 1962 r.
nr 46, poz. 226) prowadzone są na koszt państwa. Wyko
nywane dotychczas na obszarze państwowego gospodarstwa
leśnego wymiany lasów i gruntów leśnych finansowane są
przez przedsiębiorstwa lasów państwowych — okręgowe
zarządy lasów państwowych, które występują do organów
rad narodowych z wnioskami o wszczęcie postępowania
wymiennego z urzędu. Wykonawcą technicznym tych prac
jest służba geodezyjna resortu leśnictwa i przemysłu
drzewnego.
Typowym przykładem wykonywanych przez tę służbę
prac wymiennych jest zakończona w roku 1966 wymiana
lasów obiektu Żmigród. Uczestnikami wymiany były lasy
państwowe nadleśnictwa Żmigród oraz posiadacze indywi
dualni — mieszkańcy 40 okolicznych wsi. Obszar wymiany
(rys.) obejmował 3123 ha lasów państwowych, prywatnych
i wspólnot wsi położonych we wzajemnej szachownicy. W
wyniku przeprowadzonej wymiany, w miejsce rozrzuconych
pojedynczych działek uzyskano 2300 ha scalonej powierzch
ni lasów państwowych.
Do czasu wydania ustawy o scaleniu i wymianie grun
tów podstawą formalno-prawną wykonawstwa prac wy
miennych, a w tym wymiany lasów i gruntów leśnych były
następujące przepisy:
1) instrukcja nr 5 ministra Rolnictwa z dnia 31 Iipca
1963 r. w sprawie przeprowadzenia wymiany gruntów (Dz.
Urz. M.R. z 1963 r., nr 15, poz. 84);
2) rozporządzenie ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i
Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1962 roku w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku gruntów
poddanych wymianie oraz zasad szacunku drzewostanów,

zabudowań i innych części składowych, jak również zasad
spłat należności z tytułu różnicy wartości nieruchomości
podlegających wymianie.
Wymieniona powyżej instrukcja dopuszczała wykonanie
czynności technicznych związanych z wymianą gruntów
przez służbę geodezyjną resortu leśnictwa, w przypadkach
gdy wymiana obejmowała również grunty państwowego
gospodarstwa leśnego, pod warunkiem oddelegowania pra
cowników do wojewódzkiego biura geodezji i urządzeń
rolnych.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 roku o scalaniu i wymia
nie gruntów (Dz.U. nr 3, poz. 13) objęła swym działaniem
kompleksy lasów w zasadzie nie większe jak 10 ha, poło
żone wśród innych gruntów poddanych scaleniu lub wy
mianie. Ustawa ta w art. 22 postanawia, że przy scaleniu
i wymianie gruntów leśnych nadal obowiązują przepisy de
kretu z dnia 16 sierpnia 1949 roku o wymianie gruntów, z
tą zmianą, że postępowanie przeprowadza i określone w
dekrecie decyzje wydaje właściwy do spraw rolnictwa i leś
nictwa organ prezydium rady narodowej. W sprawach
związanych z wymianą lasów minister Leśnictwa i Prze
mysłu Drzewnego jest organem naczelnym.
Szczegółowy zakres czynności dokonywanych przez wła
ściwe do spraw rolnych i leśnych organa prezydiów rad
narodowych określono w:¡
1) zarządzeniu nr 93 ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 7 sierpnia l1972 roku w sprawie wymiany
lasów i gruntów leśnych (Dz. Urz. nr 8 MLiPD z dnia 31
sierpnia 1972 roku);
2) rozporządzeniu ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1962 r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku grutów
poddanych wymianie oraz zasad szacunku drzewostanów,
zabudowań i innych części składowych, jak również zasad
spłat należności z tytułu różnicy wartości nieruchomości
podlegających wymianie (Dz.U. nr 59 z dnia 21 listopada
1962 r., poz. 287).
Zarządzenie ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
w sprawie wymiany lasów i gruntów leśnych reguluje jed
noznacznie zagadnienia finansowania prac wymiennych
oraz ich technicznego wykonawstwa.
Zarządzenie ustala, że w przypadku gdy jednostka orga
nizacyjna resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego wystę
powała z wnioskiem o wszczęcie postępowania wymiennego
lub zgłaszała potrzebę wszczęcia takiego postępowania z
urzędu, wówczas prace techniczne związane z wymianą
wykonuje służba geodezyjna resortu leśnictwa, przy czym
resort leśnictwa ponosi w całości koszty przeprowadzonych
prac wymiennych. W pozostałych przypadkach prace tech
niczne wykonuje służba geodezyjna właściwych terytorial
nie resortów lub przedsiębiorstwa państwowe uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, a koszty ponoszą wła
ściwe prezydia powiatowych, miejskich (w miastach stano
wiących powiat) lub dzielnicowych (w miastach stanowią
cych województwa) rad narodowych.
Wymiana lasów i gruntów leśnych różni się od scaleń
i wymiany gruntów wykonywanych przez resort rolnictwa
zarówno pod względem postępowania formalno-prawnego,
jak i technologii robót. Zasadniczą różnicę postępowania
formalnego stanowi dwuinstancyjność w rozpatrywaniu za
strzeżeń zgłoszonych przez uczestników wymiany lasów, w
przeciwieństwie do zasady przyjętej w ustawie o scaleniu
i wymianie gruntów, która jako ostateczną uznaje decyzję
prezydium powiatowej rady narodowej wydaną w pierw
szej instancji.
Wartość szacunkową wszystkich składników wymiany
określa się w gotówce, a ekwiwalenty wydziela się w opar
ciu o globalną wartość szacunkową gruntów leśnych i
drzewostanu.
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Dekret o wymianie gruntów nakłada na geodetę opra
cowującego projekt obowiązek wydzielania lasów i grun
tów leśnych zamiennych o tej samej wartości szacunkowej
co przed wymianą oraz podobnych jakościowo. Wprawdzie
dekret dopuszcza możliwość wyrównania gotówkowego
ewentualnych różnic wartości, jednak z uwagi na skom
plikowany charakter rozliczeń unika się tego, dążąc do
pełnego wydzielenia ekwiwalentu w nowym stanie. Speł
nienie tego warunku wymaga dokładnego określenia war
tości lasów i gruntów leśnych wnoszonych przez uczestni
ków wymiany oraz dokładnego opracowania i wyznaczenia
na gruncie projektowanych ekwiwalentów.
Dokładność określenia wartości lasów i gruntów leśnych
zależy od wielu czynników. I tak, trafne wyznaczenie war
tości drzewostanu zależy od dokładności pomiaru pierśnic 1)
i pomiaru wysokości drzew, podziału na stopnie grubości,
dokładności Avyznaczania granic wyłączeń poszczególnych
rodzajów drzewostanów, wyboru właściwej metody prze
prowadzania szacunku brakarskiego w zależności od skła
du gatunkowego i jakości drzewostanu itp. Lasy na obsza
rach wymiennych z reguły charakteryzują się bardzo róż
norodną strukturą, składem gatunkowym, wiekiem, zwar
ciem, zadrzewieniem itp. z uwagi na prowadzoną w nich
nieracjonalną gospodarką, co wiąże się z bardzo skompli
kowanym stanem własności, a niekiedy dewastacją lasów
należących do Skarbu Państwa, lecz położonych wśród dziaɪ) pierśnica — grubość drzewa na wysokości 1,30 m od ziemi.

lek prywatnych. Dodajmy, że prawidłowe określenie warto
ści drzewostanów na tych obszarach wymaga zatem dużego
nakładu pracy, co znajduje odzwierciedlenie w kosztach,
które przewyższają koszty wymian i scaleń gruntów rol
nych wykonywanych przez resort rolnictwa.
W zakresie szacunku gruntów leśnych dokładne wyzna
czenie wartości zależy przede wszystkim od prawidłowego
określenia zależności między wartością gruntu a zdolnością
produkcyjną siedlisk i warunkami ekonomicznymi, jak po
łożenie przestrzenne gruntów, względnie inne czynniki lo
kalne wpływające na wartość gruntów.
Doprowadzenie w wyniku wymiany do:
1) uzyskania zwartych kompleksów leśnych w lasach
państwowych, co zapewni należytą ochronę oraz prawidło
wą gospodarkę, zgodną z wytycznymi perspektywicznych
planów rozwoju gospodarstw leśnych;
2) uregulowania własności lasów i gruntów leśnych pań
stwowych gospodarstw leśnych oraz posiadaczy indywidual
nych i tym samym przygotowania niezbędnej dokumenta
cji w celu wydania aktów o własności ziemi przez właści
we do spraw rolnych organa prezydiów powiatowych rad
narodowych;
3) sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej dla
odnowienia ewidencji gruntów na obszarach lasów i grun
tów leśnych
stanowi realizację decyzji Prezydium Rządu i przynosi
oczekiwane efekty ekonomiczne.

Mgr inż, MICHAŁ WOJTKIEWICZ____________________
Katedra Planowania i Urządzeń Terenów Wiejskich
Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Zagadnienie wielkości zmian powierzchni gospodarstw
przy wydzielaniu ekwiwalentów Zamiennych podczas prac scaleniowo-wymiennych
Prace geodetów urządzeniowców rolnych stanowią ważne
ogniwo w procesie rozwoju rolnictwa. Wzrost produkcji
rolnej nie jest wprawdzie uzależniony wyłącznie od prac
urządzeniowo-rolnych, ale są one jednym z ważniejszych
elementów intensyfikacji rolnictwa, o tyle jednak specjal
nym, że umożliwiają lub ułatwiają różnego rodzaju inwe
stycje bezpośrednio i pośrednio produkcyjne. Ponadto pra
ce te tworzą korzystniejsze warunki do prowadzenia za
biegów agrotechnicznych i zootechnicznych.
Prace scaleniowo-wymienne mają charakter ińwestycji,
ponieważ odnoszą się do podstawowego środka produkcji
w rolnictwie — jakim jest ziemia, a więc mają wpływ na
produkcję rolniczą, tym bardziej że na obszarze scalenia
pomnażają powierzchnię gruntów użytkowanych rolniczo
przez likwidację zbędnych miedz i dróg dojazdowych.
Geodeta urządzeniowiec rolny, przekształcając strukturę
użytków rolnych, nie ma jednak możliwości liczbowego
określenia efektów swej pracy; nie zawsze również wybór
wariantu projektu urządzeniowo-rolnego jest właściwy.
Chcąc wykonać .projekt prawidłowo, urządzeniowiec rol
ny musi się wykazać przede Avszystkim dobrą znajomością
nauk rolniczych, takich jak: agrotechnika, gleboznawstwo,
mechanizacja rolnictwa oraz znajomością ekonomiki rol
nictwa. Bez znajomości praw rządzących produkcją rolną
projektant, znający nawet doskonale geodezję i matema
tykę, nie wykona w sposób zadowalający projektu urzą
dzeniowo-rolnego, umożliwiającego gospodarowanie na ob
szarze objętym pracami.
Jednym z bardzo trudnych zadań w pracy geodetów
urządzeniowców jest ustalenie wartości szacunkowej grun

tów objętych projektem. Właściwe oszacowanie gruntów
jest zadaniem bardzo ważnym, gdyż stanowi klucz do pra
widłowego i bezspornego Avydzielania ekwiwalentów . za
miennych użytków gruntowych. Ustalenie wartości ziemi
opiera się na szacunku względnym, przy czym wyraża się
on w dowolnym układzie liczbowym, tak dobranym, by był
adekwatny w stosunku do produktyAvności szacowanych
gleb. Szacunek gruntów, w którym UAVzględniono, że ziemia
jest czynnikiem decydującym o wielkości produkcji i IntensyAvności gospodarki, Stanoivi najczęściej podstawę do
wydzielania ekwiwalentów zamiennych gruntów. OboAviązuje przy tym zasada, że wartość gruntów gospodarstwa
przed scaleniem, jak i po scaleniu powinna być rÓAvna.
Gleby poszczególnych klas nie Avystępują na ogół w
zwartych obszarach, lecz tworzą ZAvykle mozaikę. Regułą
jest, że nawet drobne gospodarstwa rolne, o poAvierzchni
paru hektatów, mają grunty należące do różnych klas.
Bez względu na to, czy jako podstawową jednostkę ba
dawczą przyjmuje się pojedyncze gospodarstwo, czy jed
nostkę terytorialną, powierzchnie gospodarstw po scaleniu
nie będą takie same jak przed scaleniem; choć rentoAvność
ich powinna mieć tendencję rosnącą. Różnica powierzchni
gospodarstw przed i po przebudowie waha się w granicach
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu arów; zależy to w
dużej mierze od inwencji fachowej projektanta. Stanisław
Wrzochol, w publikacji Nowe propozycje dotyczące
kształtowania gospodarstw rolnych w toku scalenia grun
tów, zamieszczonej w Przeglądzie Geodezyjnym nr 6/1972,
sugeruje próg dopuszczalnych odchyłek ± 20%, ustalony na
podstawie analizy skarg rolników. Niezadowolenie rolników
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Tablica. Koszty uprawy ziemniaka w przedziałach 10-arowych

Lp.

Czynności

Czas
nawrotu

Wydaj
ność

w [zł]

Szero
kość
robocza
maszyny
w [cm]

W [s]

w [km/h]
6

Koszt
1 godziny
pracy

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6

100
40
100
100
25

125
250

125
200
200

18
—
18
—
—

7
8
9
10
11
12

Podorywka
Bronowanie 7x
Orka 2x
Nawożenie obornikiem
Nawożenie mineralne 2
*
Rozdrabnianie i przygoto
wanie nawozów
Przygotowanie sadzeniaków
Sadzenie
Obsypywanie 4 x
Opryskiwanie 3x
Zbiór kombajnem
Dozbierywanle ręczne

13,5
13,5
100
25
35
125
15

∙⅜
125
1 rząd
900
2 rzędy
5 ludzi

—
38
18
38
38
—

13
14

Siew poplonów
Koszty sadzeniaków

25
—

200
—

Razem

___

7
4
7
6
4

Koszty uprawy według wielkości pól
w [zl]

10
arów

20
arów

30
arów’

40
arów

50
arów

60
arów

70
arów

80
arów

90
arów

100
arów’

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14,7
28,0
29,0
10,0
7,4

29,5
56,0
59,0
18,4
13,6

44,5
84,0
89,0
28,4
21,0

59,5
112,0
119,0
36,7
27,2

74,5
140,0
149,0
46,7
34,6

89,5
168,0
179,0
55,1
40,8

104,5
196,0
209,0
65,1
48,2

119,5
224,0
239,0
73,5
54,4

134,5
252,0
269,0
83,5
61,8

149,5
280,0
299,0
91,9
68,0

53,4
101,4
126,8
282,8
28,9
157,1
129,7

62,3
118,3
148,1
330,0
28,9
183,5
151,3

71,2
135,2
169,4
377,2
36,4
209,9
173,0

80,1
152,1
190,7
424,4
36,4
236,3
194,6

89,0
169,0
212,0
471,6
43,9
162,7
216,2

8,9
18,9
20,3
46,8
6,4
25,1
21,6

17,8
33,8
41,6
94,0
13,9
51,5
43,2

26,7
50,7
62,9
141,2
13,9
77,4
64,9

35,6
67,6
84,2
188,4

21rf
104,3
86,5

44,5
84,5
105,5
235,6
21,4
130,7
108,1

—

3,3»)
*)12,5
6
4
4
6
Czas pracy kom
bajnu
4
—

3,7
300,0

6,8
600,0

10,5
900,0

13,6
1200,0

17,3
1500,0

20,4
1800,0

24,1
2100,0

27,2
2400,0

30,9
2700,0

34,0
300,00

___

___

538,6

1079,1

1615,1

2156,0

2692,4

3232,9

3769,3

4309,9

4846,3

5386,0

) Wskaźnik podany w ilości godzin roboczych na 1 ha.

jest całkowicie uzasadnione wówczas, gdy w wyniku sca
lenia powstanie zbyt duża rozbieżność powierzchni gospo
darstw. Powoduje to bowiem niekorzystne zmiany w pro
cesie produkcyjnym gospodarstw. Wiąże się to również czę
sto z dodatkowymi nakładami materiałowo-rzeczowymi, co
obciąża dochodowość gospodarstwa.
Szczególnie drastycznie może to wyglądać przy wymia
nie gruntów, gdy nie przeobraża się kompleksowo struk
tury terenowej całej wsi, a tylko przeprowadza się wymia
nę w interesie gospodarki uspołecznionej; uniemożliwia to
rekompensatę w innej formie, na przykład przez skróce
nie dojazdu do pól. Nie wiadomo także dokładnie, w ja
kim stopniu uczestnik wymiany został poszkodowany. Dla
tego też należy znać koszty uprawy roślin najczęściej wy
stępujących w płodozmianie, gdyż ma to istotny wpływ
na ocenę projektu scalenia.
Ze względu na zbyt obszerny materiał obliczeniowy nie
podano wszystkich wyliczeń kosztów uprawy roślin naj
częściej występujących w płodozmianie, a jedynie przykład
metodyki obliczeń oraz ich wyniki. W tablicy podano, w
jaki sposób zostały obliczone koszty uprawy ziemniaka w
zależności od powierzchni. W ten sam sposób obliczono ko
szty uprawy takich roślin, jak: buraka cukrowego, kuku
rydzy, zbóż jarych i ozimych, rzepaku, koniczyny, lucerny
oraz łąk. Rośliny te wybrano do obliczeń ze względu na
ich najczęstsze występowanie w płodozmianie.
Technologia uprawy oraz dane w rubrykach 3, 4, 5, 6
tablicy zostały zaczerpnięte z Biuletynu Informacyjnego
IMER. Pozostałe dane pochodzą z cenników usług kółek
rolniczych lub stanowią wyniki badań przeprowadzanych
przez Katedrę Planowania i Urządzeń Terenów Wiejskich
Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Do obliczeń wybrano przedziały 10-arowe, jako powierz
chnie doćinające do głównej powierzchni uprawowej w po
staci pasów o wymiarach 10 × 100 m (rys. 1). Kształt ta
ki determinuje wprawdzie koszty uprawy danej rośliny,
lecz nie w takim stopniu, by to miało istotny wpływ na
ich zasadniczą zmianę kosztów. Zmiany w kosztach są bar
dzo małe i uzależnione przede wszystkim od szerokości poprzeczniaka, na którym maszyny rolnicze wykonują nie
produktywne nawroty.
Kształt pola wywiera również
wpływ na wielkość strat plonów wzdłuż linii brzegowej,
jak również na koszty transportu na polu. W obliczeniach
nie ujęto tych kosztów, gdyż powierzchnie, dla których li
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czono koszty uprawy, są powierzchniami docinającymi i
tworzą tylko część pola płodozmianowego. Nie znając po
wierzchni ani kształtu pola, trudno powiedzieć na ile po
wierzchnia docinająca może zepsuć lub poprawić dany rozłów, a zatem nie wiadomo na ile dany kształt pola może
być dobry czy też zły. Z tych względów wpływ kształtu po
la na koszty uprawy pominięto. ∣
Jeśli chodzi o całe pole, to różnice kosztów uprawy w
zależności od kształtu pola nie są zbyt wysokie. I tak, dla
pola buraczanego o powierzchni 1 ha odstępstwo od współ
czynnika optymalnego kształtu, który wynosi 4,1 (współ
czynnik wydłużenia, mówiący ile razy długość pola jest
większa od szerokości), na współczynnik 1 daje 199 złotych;
zmiana z 4,1 na 10 daje 85 złotych, co stanowi 2,3% ogól
nych kosztów uprawy.
Powracając do wyników obliczeń zawartych w tablicy,
można przyjąć, nie popełniając większego błędu, że zależ
ność między powierzchnią a kosztami uprawy w rozpatry
wanym przedziale powierzchniowym ma charakter linio
wy. Wyniki przedstawiono w formie graficznej (rys. 2, 3
i .4), co daje ciągły obraz zależności między kosztami a po
wierzchnią.
Średnia z kosztów uprawy powyższych roślin na 10 arów
wynosi 433 złote, choć suma jest znaczna nie są to jed
nak wszystkie obciążenia. Wyniki te nie uwzględniają bo
wiem w' całości wszystkich nakładów zarówno pracy ży
wej, jak i UprzedmiotowiIonej oraz strat wynikających z
zaniedbania innych działów produkcji rolnej spowodowa-

P - powierzchnia główna
P1, P2 -powierzchnia docinojgco
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nych uprawą dodatkowej powierzchni, przez co wskaźnik
rentowności będzie malał.
Dążąc do uzyskania jak największych efektów scalenia,
należy przy wydzielaniu ekwiwalentów zamiennych prze
strzegać zasady, aby odstępstwa powierzchniowe nie by
ły zbyt wielkie i aby wskaźnik opłacalności W0 nie ule
gał zmniejszeniu, a raczej miał tendencje rosnące. Wskaź
nik ten wyrażono wzorem:

topografia terenu;
zasoby siły roboczej;
park maszynowy;
organizacja wewnętrzna gospodarstwa.

Podczas scaleń geodeta urządzeniowiec ma bezpośredni
wpływ na zmianę pierwszych sześciu czynników wpływa
jących na efekty gospodarowania, natomiast na zmianę po
zostałych trzech czynników wywiera on jedynie wpływ po
średni. Z tego względu projektant powinien operować pier
wszymi sześcioma czynnikami tak, aby każdemu uczestni
kowi scalenia zapewnić warunki do jak najlepszego gospo
darowania.
Najprostszym sposobem wyrównania strat spowodowa
nych wydzieleniem ekwiwalentu o tej samej wartości, lecz
o większej powierzchni jest skrócenie dojazdów do pól.
Wyliczenie kosztów wynikłych z oddalenia pola od ośrodka
gospodarczego jest wprawdzie pracochłonne, ale bardzo po
trzebne i pomocne przy opracowywaniu projektów urzą
dzeniowo-rolnych.
Na pytanie, jak duże mogą być odstępstwa między po
wierzchniami gospodarstwa przed scaleniem i po scaleniu
nie można dać jednoznacznej odpowiedzi czy powinno to
wynosić 3%, czy też 20% ogólnej powierzchni. Do każdego
gospodarstwa należy w tym wypadku podchodzić indywi
dualnie, zachowując warunek, by wskaźnik opłacalności
W0 wzrósł w jednakowym stopniu dla wszystkich uczest
ników scalenia. Osiągnąć to można operując przy projekto
waniu przedstawionymi wyżej sześcioma czynnikami, które
wpływają bezpośrednio na efekty ekonomiczne gospodar
stwa.
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MARIAN KAMINSKI
Kierownik Inspektoratu Pracy
Zarządu Głównego Związku Zawodowego
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej

Uprawnienia pracownika w razie wypadku przy pracy
Nasze ustawodawstwo zapewnia specjalną ochronę praw
ną pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy
pracy, w ramach której uwzględnione jest między inny
mi prawo pracownika do rekompensaty materialnej za stra
ty poniesione w związku z wypadkiem.
Nowy system powypadkowych świadczeń pieniężnych, obowiązujący od 1 września 1968 roku, wprowadził szereg
korzystnych dla pracowników zmian w stosunku do po
przednio obowiązującego stanu prawnego.
Za najważniejszą należy uznać uniezależnienie prawa do
świadczeń od zaistnienia winy zakładu pracy. Oznacza to,
że świadczenia pieniężne przysługują za wszystkie wypad
ki przy pracy, z wyjątkiem tych, których wyłączną przy
czyną było udowodnione przez zakład pracy naruszenie
przez pracownika przepisów bhp, spowodowane rażącym
niedbalstwem lub umyślnie. Świadczenia nie przysługują
również, gdy udowodniono, iż wyłączną przyczyną wypad
ku było udowodnione nadużycie alkoholu przez pracow
nika.
Uproszczony został również tryb postępowania w razie
sporu o świadczenia pieniężne należne od zakładu pracy,
ponieważ powinny je rozstrzygać zakładowe komisje roz
jemcze.
Podstawowym aktem prawnym regulującym omawiane
sprawy jest ustawa z 23 stycznia 1968 roku o świadcze
niach pieniężnych przysługujących w razie wypadku przy
pracy (Dz. U. nr 3, poz. 8). Zgodnie z powołaną ustawą
pracownikowi przysługują świadczenia pieniężne z ubezpie
czenia społecznego oraz świadczenia wypłacane z funduszów
zakładu pracy.
Świadczeniami z ubezpieczenia społecznego są: renta in
walidzka I, II i III grupy — zależnie od stwierdzonego sto
pnia inwalidztwa, oraz renta rodzinna.
Do świadczeń pieniężnych wypłacanych z funduszów za
kładu pracy należą: jednorazowe odszkodowanie z tytułu
trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pracownika,
świadczenia wyrównawcze oraz odszkodowanie za przed
mioty osobistego użytku, zniszczone lub uszkodzone wsku
tek wypadku.
Ponieważ świadczenia pieniężne, wypłacane przez zakła
dy pracy, są najczęściej przedmiotem roszczeń pracowni
ków, niniejsza publikacja omawia zasady ich przyznawa
nia.
Najpowszechniejszym świadczeniem jest odszkodowanie
jednorazowe. Jego wysokość zależy od stopnia trwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy. Sto
pień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest określany przez
zespoły lekarzy orzekających przy terenowych oddziałach
PZU (koszty badań pokrywa zakład pracy) albo przez ko
misje d.s. inwalidztwa i zatrudnienia. Za każdy procent
trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 400 złotych, z
tym że odszkodowanie nie może być mniejsze niż 2000 zło
tych. Odszkodowanie w wysokości 2000 złotych przysługu
je również, gdy wypadek nie spowodował wprawdzie trwa
łego uszczerbku na zdrowiu, ale niezdolność do pracy
wskutek wypadku trwała co najmniej 35 dni. W razie za
liczenia pracownika do I lub II grupy inwalidów, należy
się jednorazowe odszkodowanie w wysokości 40 000 zło
tych. Omawiane odszkodowanie powinno być wypłacone w
ciągu 14 dni od przedłożenia ostatecznego orzeczenia o za
liczeniu pracownika do I lub II grupy inwalidów albo orzeczenia stwierdzającego określany procent trwałego uSzczerbku na zdrowiu.
W razie wypadku śmiertelnego, najbliższej rodzinie
zmarłego pracownika przysługuje jednorazowe odszkodo
wanie w wysokości 20 000 złotych, a gdy liczy ona więcej
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niż 2 osoby — do sumy tej dodaje się po 5000 złotych dla
każdego z pozostałych uprawnionych członków rodziny.
Świadczenia wyrównawcze stanowią rekompensatę za
ograniczenie zdolności do zarobkowania w wyniku wypad
ku, przy pracy. Przysługują one tylko wówczas, jeśli zdol
ność do zarobkowania została zmniejszona co najmniej o
25%, przy jednoczesnej utracie zarobku co najmniej w 20%.
Świadczenia wyrównawcze przysługują przez okres 3 lat,
przy czym wypłaca je zakład, w którym pracownik uległ
wypadkowi. Wypłacana jest w takich przypadkach różni
ca zawierająca się między 90% przeciętnego miesięcznego
zarobku, otrzymywanego przed wypadkiem, a przeciętnym
miesięcznym zarobkiem po wypadku. Jednakże wysokość
świadczenia wyrównawczego nie może przekroczyć 15% za
robku przed wypadkiem. Omawiane świadczenia otrzymu
ją pracownicy nie zaliczeni do żadnej grupy inwalidów i
tylko wtedy, gdy obniżenie zarobków ma charakter trwa
ły i jest oczywiste, że doznany uszczerbek na zdrowiu sta
nowi wyłączną przyczynę obniżenia zarobków.
Odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku, znisz
czone lub uszkodzone wskutek wypadku, stanowi rekom
pensatę poniesionych strat materialnych określonych przez
pracownika. Decyzję o odszkodowaniu podejmuje dyrektor
przedsiębiorstwa w porozumieniu z radą zakładową. Nale
ży przy tym wyjaśnić, że w rozumieniu ustawy własne
środki lokomocji, to jest samochody, motocykle i rowery
nie są zaliczane do przedmiotów osobistego użytku.
Omówione świadczenia pieniężne przysługują pracowni
kowi, bez względu na to czy jest on zatrudniony w przed
siębiorstwie na całym etacie, czy też na części etatu.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje tylko wte
dy, gdy wypadek został zakwalifikowany jako zaistniały
przy pracy, a więc pozostający z nią w ścisłym związku.
Do wypadków przy pracy zalicza się przede wszystkim te,
które zdarzyły się: podczas lub w związku z wykonywa
niem zwykłych czynności albo poleceń przełożonych; pod
czas lub w związku z wykonywaniem czynności w inte
resie zakładu pracy — nawet bez polecenia; przy przecho
wywaniu, czyszczeniu i przenoszeniu narzędzi w miejscu
pracy.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje również w
razie wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy. Za
liczane są do nich między innymi: wypadki, które zdarzy
ły się w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji za
kładu pracy: w drodze z zakładu pracy do miejsca, w któ
rym pracownik miał wykonać zlecone mu zadanie, wy
padki w drodze do lub z miejscowości, do której pracow
nik został delegowany oraz wypadki podczas pobytu w
miejscowości, do. której pracownik został delegowany przez
zakład pracy, jeśli owe wypadki powstały w związku z
pełnieniem obowiązków służbowych.
Jak zaznaczono na wstępie, świadczenia pieniężne nie
przysługują, jeśli wyłączną przyczyną wypadku było udo
wodnione przez zakład pracy naruszenie przez pracownika
przepisów bhp, spowodowane rażącym niedbalstwem lub
umyślnie. Wobec częstych jeszcze dążeń do przypisywania
pracownikom winy za zaistniały wypadek, należy wyjaśnić,
kiedy jest to uzasadnione. Otóż naruszenie przepisów bhp,
spowodowane rażącym niedbalstwem lub umyślnie, może
zaistnieć, gdy pracownik posiadał umiejętności potrzebne
do danej pracy, był należycie przeszkolony przez zakład
pracy w zakresie przepisów bhp, zakład pracy zapewnił
mu warunki odpowiadające obowiązującym przepisom lub
wymaganiom technicznym — w stopniu umożliwiającym
przestrzeganie wymagań bhp oraz jeśli zakład sprawował

nadzór nad przestrzeganiem tych wymagań we właściwy
sposób.
Utrata prawa do świadczeń następuje również wtedy, je
śli udowodniono, iż wyłączną przyczyną wypadku było nad
użycie alkoholu przez pracownika (ponad 0,5%o we krwi).
Jak wynika z przedstawionych ustaleń, prawo do świad
czeń pieniężnych wypłacanych przez zakład pracy zależy
przede wszystkim od zakwalifikowania wypadku, jako za
istniałego przy pracy. Uprawnienia w tym zakresie posia
dają zakładowe komisje powypadkowe w odniesieniu do
wypadków śmiertelnych, ciężkich, zbiorowych oraz wypad
ków powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu. Kwali
fikacją pozostałych wypadków (drobne i lekkie) zajmują
się zespoły powypadkowe. Wymienione organa powypad
kowe mają obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wy

padku oraz zadecydować zgodnie z przepisami, czy był to
wypadek przy pracy.
Protokół zakładowej komisji powypadkowej lub zespo
łu powypadkowego otrzymuje również poszkodowany, któ
remu przysługuje prawo odwołania do kierownika jedno
stki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem przed upływem 30
dni od otrzymania protokołu. Sprawę rozpatruje wówczas
komisja odwoławcza, powołana przez kierownika jednost
ki nadrzędnej.
Świadczenia pieniężne od zakładu pracy przyznawane są
na podstawie prawomocnego ustalenia zakładowej komi
sji powypadkowej lub odwoławczej komisji powypadkowej,
zawsze na wniosek pracownika, który uległ wypadkowi
przy pracy.

Dr inż, HENRYK WESOŁOWSKI
Politechnika Gdańska
Instytut Hydrotechniki

Prace geodezyjne przy przedłużaniu statków armatora norweskiego
Na zlecenie norweskiego armatora Gernera Mathisena
Gdańska Stocznia Remontowa dokonała w roku 1970 prze
budowy czterech bliźniaczych statków typu B-459. Celem
przebudowy było powiększenie nośności statków z 2250
DWT do 2790 DWT.
Pierwsze zlecenie dotyczyło przebudowy tylko jednego
statku. Armator miał wątpliwości czy młody polski prze
mysł okrętowy będzie w stanie wykonać to trudne zada
nie. Nadmienić trzeba, że była to pierwsza tego typu prze
budowa wykonywana w Polsce. Do tej pory tylko nielicz
ne kraje, posiadające przemysł budowy okrętów o wielo
wiekowych tradycjach, podejmowały się podobnych prac
i to nie zawsze z dobrym wynikiem. Dopiero udana prze
budowa pierwszego statku, który przeszedł pomyślnie pró
by w stoczni i na morzu, przeprowadzone pod nadzorem
Towarzystwa Klasyfikacyjnego Det Norske Veritas, rozwiała
obawy norweskiego zleceniodawcy. Próby te udowodniły, że
przebudowany statek spełnia wszystkie założone w pro
jekcie parametry dotyczące szybkości, stateczności, bez
władności itp. W wyniku udanej przebudowy statku Gdań
ska Stocznia Remontowa otrzymała zlecenie wykonania
analogicznych prac na następnych trzech jednostkach ty
pu B-459.
Możliwości eksportowe polskiego przemysłu okrętowego
wzbogaciły się o nową pozycję ofertową. Należy przy tym
pamiętać, że eksport tego typu usług jest wyjątkowo ko
rzystny, gdyż koszt materiałów zużytych przy przebudowie
jest znikomy w stosunku do kosztów robocizny.
Statki typu B-459 zostały zbudowane przez Gdańską Sto
cznię w latach 1967—68 i otrzymały nazwy: Gdańsk, Gdy
nia, Geisha i Germa Lord. Pierwotnie całkowita ich dłu
gość wynosiła 74,36 m, a po przebudowie wzrosła o 13,20 m,
to jest o dwadzieścia dwie odległości między wręgami i
wynosi obecnie 87,56 m. Statki przedłużane były na pły
wającym doku. Technologię przebudowy można przedsta
wić w dużym skrócie w następujący sposób. Kadłub zadokowanego statku przecięto między 67 a 68 wręgiem (rys.
1 i 2). Część dziobową statku odsunięto od części rufowej,
a w powstałą lukę wstawiono środkową część statku —
tak zwany blok, przygotowaną w dziale prefabrykacji. Dłu
gość bloku była większa od projektowanej o tak zwany
zapas technologiczny. Następnie ustawiono trzy części stat
ku w ten sposób, aby między poszczególnymi częściami po

wstały szczeliny wielkości około 50 mm i po wyznaczeniu
linii cięcia obcięto zapasy technologiczne bloku. Z kolei
dosunięto blok do części rufowej, a część dziobową do blo
ku bez pozostawienia szczelin i przystąpiono do Stykowania,
to jest łączenia części statku ze sobą za pomocą znacznej
liczby płaskowników. Ich kształt oraz sposób przyspawania umożliwiają dalszą obróbkę i spawanie blach poszycia.
Po zakończeniu prac spawalniczych statek spuszczono na
wodę i dalsze prace związane z przebudową wykonano przy
nabrzeżu wykończeniowym. Czas przebywania statku w do
ku nie przekraczał 20 dni, a całość prac związanych z prze
budową wykonano w ciągu 30 dni.
Głównym zadaniem nadzoru geodezyjnego było dopilno
wanie, aby przedłużany statek zachował po przebudowie
swoją dotychczasową płaszczyznę symetrii oraz linię pod
stawową, którą stanowi krawędź przecięcia płaszczyzny sy
metrii z zewnętrzną powierzchnią poszycia dennego. Po
nieważ po rozcięciu statku przesuwano tylko część dziobo
wą, dlatego zadanie to sprowadzało się do takiego jej usta
wienia względem części rufowej, aby zachowane
były
wspomniane wyżej elementy geometryczne statku. Blok
ustawiano w stosunku do dziobowej i rufowej części statku.
Krawędź bloku od strony rufy ustawiana była według kra
wędzi blach rufowej części statku, a krawędź bloku od
strony dziobu według krawędzi blach części dziobowej.
Poważnym utrudnieniem w pracy nadzoru geodezyjne
go było wykonywanie przebudowy statku na pływającym
doku. Każdy pomiar wzajemnego położenia trzech części
statku wykonywano po uprzednim sprowadzeniu do pozio
mu bloków podstępkowych, zwanych popularnie kilblokami,
na których spoczywał kadłub Zadokowanego statku. Kilbloki połączone były na stałe z pokładem doku, który stano
wiły górne ściany wodoszczelnych pontonów posiadających
kształt prostopadłościanów. Dok posiadał sześć pontonów,
a wnętrze każdego z nich podzielone było na mniejsze ko
mory.
Pierwsze pomiary wykonywano przed Zadokowaniem
statku. Przez odpowiednie regulowanie poziomu wody w
komorach poszczególnych pontonów likwidowano przechył,
przegięcie lub przegłębienie doku. Czynności te wykony
wano według wskazań urządzeń pomiarowych doku. Na
stępnie regulowano wysokość kilbloków, doprowadzając ich
górne powierzchnie do poziomu. Kontrola tych czynności
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wykonywana była przy Xiiyciu niwelatora KONI 007 Zei
ssa. Końcowym etapem pierwszej serii pomiarów była ni
welacja pokładu doku. Niwelowane punkty usytuowane by
ły w trzech rzędach leżących w płaszczyznach lewej i pra
wej burty oraz w odległości 1,20 m od płaszczyzny syme
trii statku w kierunku na lewą burtę. Niwelację pokładu
w płaszczyźnie symetrii statku uniemożliwiały kilbloki
ustawione w niewielkich odstępach. W każdym rzędzie ni
welowano dwanaście punktów — po dwa na jednym pon
tonie. W celu jednoznacznego określenia miejsca ustawie
nia łaty niwelacyjnej przyspawano do pokładu łebki ni
tów.
Drugą serię pomiarów wykonano po zadokowaniu stat
ku i usunięciu z niego balastu wodnego. Pomiary rozpo
częto od doprowadzenia do poziomu górnych powierzchni
kilbloków przez przebalastowanie doku, to znaczy odpo
wiednie wyregulowanie poziomu wody w komorach pon
tonów. Pierwsze przybliżone poziomowanie kilbloków od
bywało się według wskazań urządzeń pomiarowych doku.
Ze względu jednak na małą ich dokładność, ostateczne po
ziomowanie należało wykonać na podstawie wyników po
miarów niwelacyjnych punktów usytuowanych na pokła
dzie doku Różnice wysokości między poszczególnymi punk
tami porównywano z różnicami otrzymanymi w pierwszej
serii pomiarów, wykonanych przed Zadokowaniem statku.
Kilbloki uznano za spoziomowane, gdy odchyłki między
różnicami wysokości określonymi w obydwu pomiarach nie
przekraczały ±2 mm. Dla kontroli sprawdzono metodą ni
welacji geometrycznej poziomość dennego poszycia statku,
wybierając do badań punkty w miejscach usztywnionych
wręgami, ponieważ blacha w innych miejscach mogła być
wgnieciona.
Następną czynnością w tej serii pomiarów było wyty
czenie i oznakowanie prostej równoległej do linii podsta
wowej statku. W tym celu zamontowano do jego poszycia
dennego w płaszczyźnie wręgu nr 5 urządzenie do mecha
nicznego centrowania instrumentu, zaś na wręgu nr 100
(122)1) tarczę sygnału. Instrument oraz tarcza były tak usy
tuowane, że przy wycelowaniu do sygnału oś celowa była
równoległa do linii podstawowej statku. W płaszczyźnie
wręgów nr 66 i 69 (91) zamocowano dwa następne sygna’) Liczba w nawiasie
statku (rys. 1).
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ły, których środki krzyży znajdowały się na wspomnianej
wyżej prostej. Do pomiarów metodą tyczenia użyto teodoli
tu THEO 010 Zeissa.
W celu wykrycia ewentualnego zwichrowania części dzio
bowej statku względem jego części rufowej, jakie może po
wstać po przecięciu kadłuba, Zaniwelowano skrajne punkty
pokładu masztówki oraz dziobówki. Punkty te oznaczono
na rysunku 2 literą Z. Aby jednoznacznie określić miejsca
ustawienia łaty, w badanych punktach przyspawano nity.
Dla ' pomiaru wielkości przedłużenia statku oraz kontroli
prawidłowości ustawienia poszczególnych jego części za
montowano płytki kontrolne z naniesionymi krzyżami —
do poszycia lewej i prawej burty na tej samej wodnicy, a
więc na tym samym poziomie, po obydwu stronach linii
cięcia kadłuba. Na rysunku 1 płytki te oznaczono literą D.
Przed przecięciem kadłuba pomierzono odległości między
środkami krzyży na płytkach.
Trzecia seria pomiarów wykonywana była przed nanie
sieniem linii cięcia zapasów technologicznych bloku. Ana
logicznie jak w drugiej serii pomiarów doprowadzono do
poziomu górne powierzchnie kilbloków. Następnie, w oparciu o dwa punkty prostej równoległej do linii podsta
wowej statku, leżące w płaszczyznach wręgów nr 5 i 66
rufowej części statku, badano położenie środków krzyży
na tarczach sygnałów zamontowanych w płaszczyznach wrę
gów nr 69 (91) i nr 100 (122). Przez zmianę położenia dzio
bowej części statku sprowadzano wszystkie cztery punkty
do jednej prostej.
Niwelacja skrajnych punktów Z pokładu masztówki oraz
dziobówki umożliwiła wykrycie ewentualnego zwichrowa
nia części dziobowej względem części rufowej statku.
Otrzymanie identycznych, jak w drugiej serii pomiarów,
różnic wysokości między punktami położonymi w płaszczy
znach poszczególnych wręgów, dowodzi poprawnego usta
wienia Obydxvu części statku.
Ostatni pomiar serii trzeciej polegał na sprawdzeniu od
ległości między punktami na płytkach kontrolnych D, któ
re zamocowano na poszyciach burtowych. Odległości te po
winny być o stałą wartość większe niż otrzymane z pomia
ru dokonanego przed rozcięciem kadłuba.
Czwarta seria pomiarów, przeprowadzonych przed stykowaniem poszczególnych części statku, była powtórzeniem
pomiarów wykonanych w trzeciej serii. Należało spełnić
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jedynie dodatkowy warunek, aby pomiary odległości mię
dzy płytkami D wykazały zwiększenie długości statku o
13,20 m, to jest o projektowaną długość wstawianego blo
ku.
Pomiary piątej i ostatniej serii przeprowadzane były po
zakończeniu prac spawalniczych związanych z przebudową
statku. Były one analogiczne z pomiarami wykonanymi w
dwóch poprzednich seriach. Głównym ich celem było usta
lenie ewentualnych odkształceń kadłuba, powstałych na
skutek spawania.
Podczas przebudowy pierwszej jednostki M/S Geisha
stwierdzono, że przy zastosowanej kolejności spawania ka
dłuba zmienia się położenie dziobowej części statku. Bada
nie linii podstawowej wykazało jej podniesienie o 2 mm
w płaszczyźnie wręgu nr 69 (91) oraz o 9 mm na wręgu
nr 100 (122). Dążąc do wyeliminowania lub zmniejszenia —
niewielkiego zresztą — zniekształcenia statku, postanowio
no przy przebudowie następnych jednostek zachować do

tychczasową kolejność spawania kadłuba, a dziób statku
ustawiać przed spawaniem o ca 7 mm poniżej pierwotnej
linii podstawowej. Dało to spodziewany efekt i następne
jednostki wykazywały po spawaniu odchylenia od pier
wotnej linii w granicach ± 2 mm.
W czasie wykonywania pomiarów geodezyjnych wstrzy
mana była wszelka praca żurawi znajdujących się na do
ku, a one same ustawiane były zawsze w tym samym
miejscu. W trzeciej serii pomiarów przerwa w pracy żu
rawi trwała do zakończenia nanoszenia linii cięcia zapa
sów technologicznych bloku, a w czwartej serii do ukoń
czenia prac związanych ze Stykowaniem poszczególnych czę
ści statku. Pomiary przeprowadzano w dni pochmurne, a
prace związane z nanoszeniem linii cięcia lub Stykowaniem
kadłuba musiały być zakończone najdalej w godzinach ran
nych dnia następnego. Miało to na celu niedopuszczenie do
powstania odkształceń termicznych doku oraz kadłuba w
czasie wykonywania prac.

Dr inż, JAN CHMURA______________
Instytut Geodezji AGH — Kraków

Rekonstrukcja zdeformowanego łuku kołowego trasy komunikacyjnej metodą różnic ewolwent
z uwzględnieniem warunku stałości stycznych
Wstęp
Rozwijająca się w naszym kraju motoryzacja oraz wzra
stające stale zadania przewozowe transportu kolejowego
i drogowego wymagają budowy nowych szlaków komuni
kacyjnych, a także przebudowy i modernizacji istniejących
już tras. Waga zagadnienia rozwoju i unowocześniania
transportu została podkreślona w państwowych planach
gospodarczych, jak również w planie badań naukowych.
Kosztowne przedsięwzięcie pokrycia kraju dostatecznie
gęstą i nowoczesną siecią tras komunikacyjnych realizuje
się stopniowo. W pierwszym etapie realizacji planu prze
ważają i będą w dalszym ciągu przeważać prace nad re
konstrukcją i modernizacją istniejących tras. Uzyskanie
nowoczesnych, a jednocześnie najekonomiczniejszych roz
wiązań w tym zakresie wymaga współpracy inżynierów i
naukowców wielu specjalności, a wśród nich także geode
tów. W wielu krajach udział geodetów w projektowaniu,
realizacji i modernizacji tras komunikacyjnych jest bardzo
znaczny. Sytuacja pod tym względem gorzej przedstawia
się u nas, gdzie rola geodety w wymienionych pracach nie
jest należycie doceniana. Łatwo zauważyć skutki takiego
stanu rzeczy w postaci wadliwie, nieestetycznie i niedo
kładnie wytyczonych krzywych odcinków dróg i ulic. Zby
teczne jest również rozpisywanie się o nie zapewniającym
przyjemnej podróży kształcie osi torów kolejowych.
Zadaniem środowiska geodezyjnego jest szersze niż do
tychczas włączenie się do realizacji programu rozwoju i
unowocześniania sieci komunikacyjnej kraju. Do realizacji
tego postulatu konieczne jest jednak znalezienie odpowied
nich form współpracy z fachowcami budownictwa drogo
wego i kolejowego. Konieczna jest również szersza niż do
tychczas popularyzacja tematyki budownictwa i moderni
zacji tras komunikacyjnych. Konieczne jest wreszcie po
pieranie badań naukowych w tym zakresie i wykorzysty
wanie ich wyników w praktyce.
Plany tematyczne Przeglądu Geodezyjnego zawierają
wymienione wyżej zagadnienia. Korzystając z tego, autor

przedstawia w niniejszym opracowaniu własną koncepcję
rozwiązania jednego z mniej skomplikowanych zadań, które
może znaleźć praktyczne zastosowanie.
Zadanie jest następujące: zachowując położenie stycz
nych w terenie, a więc i kąt zwrotu łuku, należy tak zre
konstruować zdeformowaną krzywą, aby korekty (przesu
nięcia) starego łuku były możliwie najmniejsze i wzajem
nie się kompensowały (równość sum przesunięć na ze
wnątrz i do wewnątrz łuku). W rozwiązywanym zadaniu
przesunięcia będą traktowane jako różnice ewolwent krzy
wych: zdeformowanej i projektowanej. Przyjęcie takiego
założenia przy rekonstrukcji krzywych zapewnia wystar
czająco dokładne wytyczenie nowego położenia i kształtu
łuku, a równocześnie upraszcza rozwiązanie pod względem
obliczeniowym. Zadanie należy rozwiązać analitycznie, aby
dać możliwość opracowania programu dla elektronicznej
maszyny cyfrowej.

Teoretyczny łuk kołowy i jego ewolwenty
Pojęcie ewolwenty krzywej zostało wykorzystane do
opr a co wa n ia metod regulacji torów kolejowycn, które me
~sa^ ZbVt trudne W Zaslosuwaniu praktycznym.- W-rffetódach
Tych łuk zdeformowany traktuje się jako bazę, od której
wytycza się nowe, wyregulowane położenie krzywej przez
odmierzenie przesunięć uzyskanych z projektu regulacji.
Okres powstawania tych metod przypada na pierwsze dwudziestolecie naszego stulecia, a ich rozwój i udoskona
lanie trwa do dzisiaj. Poziom techniki obliczeniowej pierw
szej połowy XX wieku zadecydował z pewnością o tym,
że w metodach regulacji torów dominują rozwiązania gra
ficzne (na przykład metoda wykresu kątów). W związku
z tym początkowe założenie teoretyczne tych metod, pole
gające na traktowanui przesunięć jako różnic ewolwent
krzywych-^ żdeTormóWanej i projektowanej, jest w osta
tecznym efekcie realizowane bardzo niedokładnie. Ścisła _
realizacja tego założenia możliwa jest tylko w rozwiązaIiiach-Sffalitycznych.
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L
E = F(L) ■ c +J F (I) dl

(4)

o

gdzie:
F(I) — funkcja wyrażająca kąt zwrotu stycznej.
Kąt zwrotu stycznej łuku kołowego przedstawia funkcja:

F-(I) = ɪ
rt

a więc w punkcie końcowym K kąt nachylenia stycznej
wynosi:

(6)
Uwzględniając (5) i i(6) w zależności (4) uzyskamy długość
odcinka krzywej GG':

(7)

Przejdźmy więc do !analitycznego rozwiązania) zagadnie
nia sformułowanego w tytule. Weźmy najpierw pod uwagę
teoretyczny łuk kołowy PSK (rys. 1) o długości L i pro
mieniu R, którego kąt zwrotu pomiędzy głównymi stycz
nymi PW i WK wynosi a. Następnie wyobraźmy sobie, że
na łuk PSK nawinięta jest wiotka i nierozciągliwa nić, za
czepiona w punkcie P, która jest naciągana w punkcie G
i schodzi z luku w jego punkcie końcowym K, przyjmując
na odcinku KG = c kierunek głównej stycznej WK. Jeśli
tak nawiniętą nić będziemy odwijać z łuku, naciągając ją
stale w punkcie końcowym G, to wszystkie punkty tej nici
będą poruszać się po krzywych, które nazywamy ewolwentami łuku kołowego. W przypadku przedstawionym na ry
sunku 1 Odwijanie ~nici następuje do momentu pokrycia
się jej z osią x styczną do okręgu w punkcie P. Sam łuk
kołowy jest dla jego ewolwent miejscem geometrycznym
środków krzywizny, czyli tak zwaną ewolutą. Szersze omó
wienie zagadnienia ewolwenty krzywej może znaleźć czy
telnik w literaturze [2] i [4],
Do rozwiązania naszego zadania potrzebna jest znajomość
długości łuków ewolwent zatoczonych przez poszczególne
punkty łuku kołowego oraz przez punkt G. Jeśli bieżące
odległości mierzone wzdłuż łuku kołowego oznaczymy
przez i, co jest przyjęte w literaturze dotyczącej regulacji
torów [1], [2], [3], to długości łuków ewolwent E w obrębie
łuku kołowego PSK wyrażą się znanym wzorem:

(1)
gdzie:
R — promień łuku kołowego.

(8)

Na przykład długość łuku ewolwenty zatoczonej przez
dowolny punkt i łuku, oddalony od początku P o U, wy
niesie:

Podstawiając do wzoru (1) długość całego łuku kołowego
L, otrzymamy ewolwentę utworzoną przez ruch punktu K:

(2)
Punkt S, położony w środku łuku, zatoczy w tym samym
czasie łuk ewolwenty o długości:

(3)
Drogę punktu G do momentu pokrycia się rozwijanej nici
z osią odciętych x obliczymy według zależności wyprowa
dzonej w publikacji [4j:
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Wielkość c w powyższym wzorze można traktować jako
zmienną.
Załóżmy, że nić, którą posługujemy się w celu zobrazo
wania zagadnienia została już odwinięta z łuku kołowego
PSK i pokryła się z osią x, w związku z czym wszystkie
jej punkty, a między innymi punkty 1, 2, 3, ... i oraz punk
ty S, K i G zajęły położenia Γ, 2', 3', S', ... i', K', G' itd.
Odległości pomiędzy poszczególnymi punktami na osi x są
identyczne z odpowiednimi odległościami mierzonymi
wzdłuż łuku kołowego, wynika to bowiem z faktu, że
ewolwenty tworzą rodzinę krzywych równoległych. Tak
więc mamy: P'—1 = P—Γ, 1—2 = 1'—2', PS = PS', PK ~
= PK' = L itp. Również odcinki KG i K'G' są sobie równe.
Jeśli następnie, wychodząc z poszczególnych punktów Γ,
2’, ... S', ... i', K', G’ wyprostujemy łuki ewolwent E, tak
aby przyjęły one postać odcinków prostych prostopadłych
do osi x, to punkty 1, 2, 3, ... i, ... S, K, G zajmą położenie
1", 2", 3", ... i", S", K", G", tworząc wykres, który będzie
my dalej nazywać wykresem ewolwent (rys. 2). Prostokątny
układ współrzędnycK~prżMStSWTony—na- rysunku 2 będzie
my nazywać układem wykresu ewolwent, w którym oś
odciętych będzie osią odległości mierzonych wzdłuż osi
trasy złożonej tak z odcinków krzywych, jak i prostych,
zaś oś rzędnych będzie osią długości ewolwent. Ze wzoru
(1) wynika, że łuk kołowy (rys. 1) odwzoruje się w ukła
dzie wykresu ewolwent (rys. 2)~iaK0 parabola drιlg⅛g o
stopniałaś styczna wylotuwa WKG, z leżącym na niej
■odcinkiem c (porównaj wzór 7), odwzoruje się jako prosta
nachylona do osi odciętych pod kątem β, którego tangens
jest jej współczynnikiem kierunkowym i równa się kąto
wi zwrotu a wyrażonemu w mierze łukowej:

Osie układu wykresu ewolwent oznaczymy dużymi Iiterami X, Y, a to celem odróżnienia go od układu (rys. 1),

w którym pokazany jest rzeczywisty kształt osi trasy. Od
wzorujemy więc trasę złożoną z odcinków b, L i c (rys. 1)
w nowym układzie X, Y. Odcinek b przedstawia tu rów
nanie:

Y=O

0≤X≤b

dla

η

(9)

Łuk kołowy L odwzoruje się jako parabola o równaniu:

Y = (Xopb)2

dla b≤X≤L÷b

(10)

2rυ

Styczną WKG w nowym układzie najkorzystniej będzie
wyrazić za pomocą równania prostej o znanym współczyn
niku kierunkowym (8) i przechodzącej przez punkt o zna
nych współrzędnych, to znaczy przez punkt K" lub G".
Równanie prostej przechodzącej przez punkt K" będzie
następujące:

y = tg/S(X- Xr')+Yκ"=-⅛-[X-(b + Dl + -^a po dalszych przekształceniach:

y=Tx+<-i(b+L1

(11)

VZhaczy to, że długości ewolwent krzywej w terenie, po
Przyrównując równanie (11) do zera uzyskamy odcięte l' mierzonej za pośrednictwem równobocznego poligonu strzapunktu przecięcia się rozpatrywanej prostej z osią odcię I łek, obliczymy dodając sumy podwójnych wartości strzałek.
tych:
Ustalenie współczynników równania wykresu ewolwent
projektowanego łuku kołowego i obliczenie przesunięć
__L
⅛(b÷L) = 0
` R
Zgodnie z koncepcją omawianej metody, przesunięcia w
obrębie łuku obliczymy jako różnice ewolwent, według za'Teżńości:—————
X + ^-L-b-L = 0;
X = b÷A-L

Fp< = el∙^Y^1 = el-

(Xf^H

G®

Z rysunku 2 wynika, że otrzymaliśmy odciętą punktu S':

Xr = b+∣L

(12)

zatem styczna określona równaniem (11) przecina oś odcię
tych w punkcie S', który jest środkiem rozwiniętego odcin
ka łuku L. Zostanie to wykorzystane podczas projektowa
nia rekonstrukcji łuku zdeformowanego.
Ewolwenty zdeformowanego łuku kołowego

Wytyczenie i bezpośrednie pomierzenie w terenie z wy
starczającą dokładnością ewolwent łuku zdeformowanego
jest praktycznie niemożliwe, dlatego długości łuków ewolwent trzeba obliczyć pośrednio na podstawie innych elemeńtów geometrycznych. W tym ¿élu’ najwygodniej jcsT
pomierzyć Kształt łuku w terenie za pomocą "równobocznego^ pohgonu strzałek (rys. 3), me zapominając o jego nawi⅜za¾∏f~do istniejących stycznych. Pomiar strzałek f zaśtępuje tutaj pomiar kątów wierzchołkowych. Kąty zwrotu“
φ takiego poligonu, liczone w stosunku do prostej wloto
wej, można obliczyć za pomocą wzoru:
(13)

Przyjęto przy tym następującą zasadę numeracji:
a) numery strzałek f są zgodne z kolejnymi numerami
punktów poligonu;
b) wskaźnik kąta zwrotu kolejnego boku zawartego po
między punktami i oraz i + 1 wynosi i.
Ewolwenty e∣ łuku w terenie można uzyskać ([5], s. 15)
z zależności:
i—i

e¡ = Al

φ

(14)

i

Podstawiając wartość φ z równania (13) otrzymamy:

i—1
e, = ∑y,2f

Przyjęto Nałożenie,) że algebraiczna suma przesunięć punktów i położonych na zdeformowanym łuku wyniesie zero.
Spełnienie tego ’warunku ' uzyska się przez dobór odpoWiedniego promienia R. Odciętą b wierzchołka paraboli,
spoczywającego na osi X można wyrugować z równania
(16). Przyjęcie warunku zachowania stycznych głównych w
terenie~~pozwala “wyrazić o, jako funkcję kąfã zwrotu a
projekt owanego promienia R i odciętej X/ środka projek
towanego łuku. Ze wzorów (6) i (12) wynika, że:

Uwzględniając powyższe w równaniu (16), po dokonaniu
kilku przekształceń otrzymamy:

Pi = el - ɪ αj R + ɪ a (X/ -Xi-) + ɪ («i ~ Xr)

(18)

Liczba równań (18) będzie równa liczbie punktów leżących
stronami k równań łypu (18), otrzymamy:

∑P√ ∑ e'~ [g “,R + ÏÏ “ ∑(X' ~ Xr) +
(19)
Wobec przyjętego założenia, że:

∑p = o
lewa strona równania (19) będzie równa zero. Następnie po
przeniesieniu wszystkich wyrażeń na lewą stronę równania
oraz po pomnożeniu całości przez R i dokonaniu odpo
wiednich przegrupowań dochodzimy do równania kwadra
towego o niewiadomej R:~
-----------7 °2r2 + [ɪ “ ∑(Xi ~ Xi,) - ∑ e] R + ⅛ ∑(Xi “

=0

(15)

(20)
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Po rozwiązaniu równania 120) otrzymamy dwie wartości
'promienia: R(T¾, z których weżmiemy-wartość bliższą
promieniowi-w terenie,, ustaloną sposobem przybliżonym,
na~przykład :

Występujący w równaniu kąt a wystarczy obliczyć na podstawie pomierzonych strzałek za pomocą wzoru (13), choćiaz można by go również Pomierzyc-Tebdolitem — bezpo
średnio lub pośrednio. Otrzymamy zatem:

Przykład

Kształt łuku krawężnika ulicy o długości około 80 m po
mierzono za pomocą równobocznego poligonu strzałek
l(zll = 10 m) o 11 punktach (0, 1, 2, ... 10). Dwa pierwsze
i dwa ostatnie punkty wybrano na prostych wlotowej i wy
lotowej, których stałość ma być zachowana w projekcie
rekonstrukcji łuku. Wyniki pomiarów i obliczeń zestawiono
w tablicy.
Kąt zwrotu a zawarty pomiędzy stycznymi w terenie jest
równy kątowi zwrotu ostatniego boku 9—10 i zgodnie z
wzorem (21) wynosi:

(21)
gdzie:
(n—i) — numer przedostatniego punktu poligonu, który
wraz z punktem ostatnim n tworzy bok pokry
wający się ze styczną wylotową.
Odciętą Xs' środka projektowanego luku kołowego będzie
odcięta punktu przecięcia osi X z prostą przechodzącą przez
odwzorowane w układzie wykresu ewolwent punkty (n—1)
i n, których rzędne uzyska się na podstawie wzoru (15).
Współczynnik kierunkowy tej prostej wynosi a. Jej rów
nanie można więc przedstawić w postaci:
Y = (X-Xπ-1)α + eπ-ι=(X-Xπ)ct + eπ

(22

a1 = 0,209764
Odcięta środka projektowanego łuku będzie według rów
nania (23) następująca:
c
17 869
Xs∙ = X,-------= 90,00 — —---- = 90,00 - 39,00 = 51,00 m
a
0,458

Do ustalenia promienia łuku weżmiemy pod uwagę k = 7
punktów łuku zdeformowanego (punkty od 2 do 8 włącz
nie) oraz sumę ich ewolwent:
8

Ve = 38,600

Przyrównując Y do zera, otrzymamy:

2

Γxs'=Xπ-.--^2-=Xλ--

“

L-

(23)

“

Pozostałe wielkości niezbędne do obliczenia współczynni
ków równania kwadratowego (20) wynoszą:
8

Po obliczeniu R należy znaleźć długość luku:

V(X;-Xs.) = -7,00

!lj= R ■ a

i=2

(24)

8

a następnie określić odcięte początku Xp i końca Xk pro
jektowanego łuku:
’

Xp=b = Xs--^L
(25)
* = X1' + yL
X

∑ (.Xi — Xs.)2 = 2807,00
i=2

Postać równania (20) będzie więc w naszym przykładzie
następująca:
7
8

Z kolei dla punktów o odciętych należących do przedziału
[Xg,XiJ. można obliczyć przesunięcia według wzoru (16j~

•2 807,00 = 0

Tablica

Nr
punktu

Strzałki
/
w [m]

2/

∑2f

e,∙ = ∑∑2f

1

2

3

4

5

0,000

0,000

0

Odcięte

0,000

ɪ/

ɪi-ɪ/

X—b

6

7

8

P

9

10

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,266

10,00
10,82
20,00

-31,00

9,179

0,240

+ 0,026

1,234

30,00

-21,00

19,179

1,048

+ 0,186

2,652

40,00

-11,00

29,179

2,426

+ 0,226

-1,00

39,179

4,374

+ 0,012

6,730

60,00
51,00
60,00

+ 9,00

40,179

6,892

-0,162

9,844

70,00

+ 19,00

59,179

9,980

-0,136

13,488

80,00

+ 29,00

69,179

13,638

-0,150

79,179

17,866

- 0,004

0,000
1

0,133

0,000

0,266

PI.

0,266

2

0,351

0,702
0,968

3

0,225

0,450
1,418

4

0,158

0,316
1,734

5

0,305

4,386

0,610

Śl.

2,344

6

0,385

0,770
3,114

7

0,265

0,530
3,644

8

0,365

0,730

4,374
9

0,103

17,862

0,206

KI.

4,580
10

0,000

0,000

22,442

90,00
91,18
100,00

Σ = - 7,00

0,000

+ 0,450
-0,448

a po wykonaniu działań:
0,183 543s R2 — 40,203 R + 1 403,50 = 0

Wyróżnik równania kwadratowego:
Λ = 585,868
√I = + 24,204

Przydatny pierwiastek równania:

40,203 + 24,204
R1 =-------------------- = 175,454 m ≈=⅛⅛ 175,45 m
2 · 0,183 5435
Drugie rozwiązanie jest nieprzydatne (R2 = 43,58), albo
wiem otrzymalibyśmy zbyt krótki łuk (L = 19,96), a poza
tym nie spełnia ono warunku zerowania się sumy prze
sunięć.
Długość zaprojektowanego luku będzie więc:
L = R1 · « = 175,454 · 0,458 = 80,358 m

1
—L = 40,179
2
Odcięta wierzchołka paraboli, będąca również odciętą po
czątku łuku, wynosi:
b - Xs∙ — -ɪ L = 51,000—40,179 = 10,821 m

Równanie paraboli, według którego oblicza się ewolwenty
projektowanego łuku^ będzie miało postać:

Jarzymowski_______________
Akademia Górniczo-Hutnicza — Kraków

andrzej

Stanowisko do justowania
optycznych instrumentów geodezyjnych
Wstęp

ς

ł

Wraz z szybkim rozwojem i rozbudową przemysłu wzra
stają wymagania dokładności prac geodezyjnych. Podsta
wowym warunkiem wysokiej dokładności wykonania te
renowych prac geodezyjnych jest pełnosprawny i należycie
Wyjustowany pomiarowy sprzęt geodezyjny (teodolity, niwelatory, dalmierze optyczne itd.). Dlatego użytkownicy
geodezyjnych instrumentów optycznych przekazują lub powinni przekazywać je okresowo specjalnym warsztatom do
konserwacji, naprawy, rektyfikacji lub justowania.
Sposoby rektyfikacji polowej są powszechnie znane, lecz
trzeba stwierdzić, że laboratoryjne justowanie jest znacz
nie sprawniejsze i zapewnia dużo wyższą precyzję. Do tego
celu służy geodezyjny kolimator, który realizuje poziomą
wiązkę promieni równoległych, stanowiącą wzorzec do kon
troli optycznego sprzętu geodezyjnego. W opracowaniu nie
omawia się sposobów justowania optycznych instrumentów
geodezyjnych za pomocą kolimatora, ale podaje przykład
poprawnego urządzenia stanowiska do tego celu.
Przegląd stanowisk justerskich

Firmy produkujące sprzęt geodezyjny naprawiają i justują tylko optyczne instrumenty własnej produkcji. Mają
one szereg odpowiednich stanowisk kontrolno-justerskich,

~

(X — b)2
(X — 10,821)2
2R
~
350,90

dla

10,82 ≤X< 91,18

Tak obliczone rzędne, a zarazem ewolwenty odpowiadające
poszczególnym punktom (i od 2 do 9) zawiera kolumna 9
tablicy. Punkt 9, który leży na istniejącej stycznej wylo
towej, należy w wyniku rekonstrukcji przesunąć w lewo
o 4 mm, aby znalazł się na ,osi nowego łuku.
Kolumna 10 tablicy zawiera przesunięcia będące różnicą
liczb zamieszczonych w poszczególnych wierszach w kolum
nach 5 i 9. Rekonstruowany łuk jest skierowany w lewo
od kierunku stycznej wlotowej, w związku z czym — zgod
nie z ogólnie przyjętą zasadą — pomierzone na nim strzał
ki otrzymują znak (+). Znak strzałek łuków skierowanych
w prawo przyjmuje się jako ujemny. W obydwu jednak
przypadkach przesunięcia dodatnie realizuje się w prawo
od krzywej zdeformowanej, a przesunięcia ujemne — w
lewo.
Teoretyczna suma przesunięć 7 punktów o numerach od
2 do 8 powinna wynosić zero, a w naszym przykładzie wy
nosi +2 mm, co należy przypisać zaokrągleniu wyników
obliczeń.
Poprawność wytyczenia w terenie nowego łuku można
skontrolować przez ponowny pomiar strzałek i porównanie
ich z wartością teoretyczną.
LITERATURA
[1] Ponl ko WS kl J.: Geodezja kolejowa. Geodezja gospodar
cza, t. III, Warszawa 1960
[2] Rzepka W.: Wykonywanie projektów regulacji łuków ko
lejowych metodą wykresu kątów. Warszawa 1951
Γ3] Weigel K.: Geodezja (Miernictwo). Warszawa 1938
[4] Chmura J.: Uogólnienie analitycznej metody sporządzania
projektów regulacji krzywizn torów kolejowych. Kraków 1969
[5] C h m u r a
J.:
Optymalizacja rekonstrukcji łuku kołowego
w metodzie różnic ewolwent. Geodezja 13. PAN, Kraków 1972

w zależności od rodzaju, typu i przeznaczenia instrumen
tów. Stanowiska te charakteryzują się bardzo dużą stabil
nością i bardzo często są pomysłowo oprzyrządowane.
Warsztaty serwisowe posiadają na ogół jedno stanowisko
justerskie z kolimatorem, za pomocą którego cechują
wszystkie bieżąco naprawiane i sprawdzane geodezyjne in
strumenty optyczne. Kolimator geodezyjny, względnie spe
cjalny niwelator Iibelowy działający jak kolimator, może
być ustawiony na stałe na konsoli wmurowanej w ścianę,
na murowanym słupku lub w ostateczności na drewnianym
statywie trójnożnym. Zaś justowany instrument jest prze
ważnie ustawiany na statywie metalowym lub na drewnia
nym statywie trójnożnym naprzeciw kolimatora.
W praktyce Warsztatowo-Iaboratoryjnej najwięcej wad
ma sposób ustawiania kolimatora i justowanego instru
mentu na statywach. W tym przypadku zarówno kolima
tor, jak i ustawiony naprzeciw niego justowany instrument
może być przez nieuwagę pracownika poruszony, potrącony
lub przesunięty. Przy ustawianiu instrumentów’ różnych
firm, typów i lat produkcji należy zmieniać statywy lub
śruby sprzęgowe ze statywem. Pracochłonną czynnością
przed justowaniem jest ustawienie różnego rodzaju instru
mentów, ponieważ luneta powinna się znaleźć na wysokości
obiektywu kolimatora.

Sposób urządzenia stanowiska justerskiego

W pracowni justerskiej Zakładu Instrumentoznawstwa
Geodezyjnego Instytutu Geodezji AGH w Krakowie zostało
urządzone stanowisko [1] do cechowania optycznych in
strumentów geodezyjnych (ryś. 1). Na zestaw *urządzenia
składaja się:
— kolumna stolikowa I, na której zamocowany został
geodezyjny kolimator 2 firmy Zeiss o ogniskow’ej f = 541
mm;
— kolumna stolikowa 3 wraz ze stolikiem justerskim 4,
na którym ustawiono na przykład teodolit 5 do justowania.
Stabilność tego Stanowdska gwarantuje konstrukcja ko
lumn oraz sposób zamocowania podstaw tychże kolumn.
Płyty dolne kolumn zamocowano za pomocą śrub osadzo
nych w stropie. Podłoga została odpowiednio odizolowana
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od kolumn. W ciągu kilku lat nie stwierdzono poważniej
szego wpływu działania sił zewnętrznych na kolumny. Nie
stwierdzono również wpływu drgań stropu budynku lub
wpływu obecności pracownika w czasie justowania instru
mentów.

Metalowa kolumna stolikowa kolimatora (rys. 2) składa
się z płyty 3, stanowiącej podstawę kolumny, o wymiarach
500 × 500 × 20, wraz z czteroma otworami do przymocowa-

nia jej śrubami; pionowej rury grubościennej 1 o średnicy
zewnętrznej 100 mm; płyty stolikowej 5 do umocowania
kolimatora oraz czterech żeber 4 do usztywnienia rury 1
z podstawą kolimatora 5.

C:
pł
ro
uc

Podobnie kolumna stolika justerskiego (rys. 3) składa się
z dolnej podstawy 3, rury 2 i żeber 4. Rura 2 zaś zakoń
czona jest zaciskiem sprężynującym 11 wraz z dźwignią
zaciskową 10. Wewnątrz rury 2 znajduje się tuleja 6 pro
wadząca śrubę trapezową 7, zakończoną okrągłym stoli
kiem Ustawczym 8 do ustawienia instrumentu. Nakrętka
regulująca 9 opiera się na łożysku końca rury 2 i jest osa
dzona na śrubie 7, która posiada na całej długości pionowej
wycięcie do jej prowadzenia. Trapezowy klin w tulei 6 unie
możliwia obracanie się śruby 7. Obrót pokrętła regulacyj
nego 9 powoduje pionowe przemieszczanie się stolika 8.
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W płycie stolikowej 8 jest wykonany otwór 12 dla śru
by sprzęgającej oraz trzy otwory promieniowo-wzdłużne 14
rozstawione pod kątem 120°, w których są osadzone na
prowadnikach regulowane uchwyty łapkowe 13. Na płycie
stolikowej 8 są również nacięte trzy rowki promieniowo-wzdłużne 15 (przesunięte o kąt 60° w stosunku do uchwy
tów Iapkowych 13) do ewentualnego umieszczenia w nich
zakończeń śrub Ustawczych instrumentu.

Na rysunku 4 przedstawiono stolik justerski. Zakres
zmian wysokości przesuwania pionowego stolika ustawczego należy tak dobrać w stosunku do osi optycznej posia
danego i ustawionego kolimatora na kolumnie (rys. 1), aby
można było justować wszystkie optyczne instrumenty geo
dezyjne stojące i wiszące. Na stoliku (rys. 4) można umo
cować typową spodarkę instrumentu za pomocą śruby
sprzęgającej, zakręcanej przez otwór w płycie stolikowej.
Uchwyty łapkowe w regulowanym zakresie pozwalają usta
wić na stoliku każdy instrument z zadowalającą stabilno
ścią. Można je również łatwo zdejmować.
Metalowe kolumny stolika do justowania instrumentów
optycznych zostały wykonane przez Zakład Doświadczalny
Aparatury Naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. Są one proste w konstrukcji i pozwalają na
przebadanie wszystkich geodezyjnych instrumentów optycz
nych w przypadku posługiwania się kolimatorem.

Rys. 2. Metalowa
kolumna
stolikowa kolimatora
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Rys. 3. Metalowa
kolumna
wraz ze stolikiem justerskim

Należy zaznaczyć, że urządzenie tego typu stanowiska w
warunkach Warsztatowo-Iaboratoryjnych jest wygodne, za
pewnia precyzję justowania i skraca czas prac kontrolno-justerskich.

/

Mi

JANUSZ GOŁASKI
Poznań

J

ʌ
/

Celem opracowania jest identyfikacja biegu rzeki Cybiny, prawego dopływu Warty, powyżej miejscowości Iwno
w powiecie średzkim, aż do jej źródeł. Poszczególne publi
kacje ostatniego stulecia zawierają bowiem sprzeczne wia
domości o położeniu tego ponad 10-kilometrowego odcinka
Cybiny. Sprzeczności te nie zostały dotychczas ujawnione
i zbadane, mimo prowadzonych ostatnio prac topograficz
nych i toponomastycznych.
W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich w notatce podpisanej inicjałami Μ.St.
stwierdza się, że Cybina wypływa z błot pod Sannikami1).
Ze spisu współpracowników w przedmowie do Słownika
okazuje się, że autorem tej notatki był Michał Stud
niarski, nauczyciel szkoły realnej w Poznaniu.
Lokalizację tę podtrzymał znany badacz dawnych wiel
kopolskich nazw miejscowych — ks. Stanisław Kozier ows ki!). Na podstawie mapy załączonej do książki o
nazwach ziemi średzkiej [5] można przypuszczać, że S. Ko
zi er o wski uważał za miejsce wypływu Cybiny pod
mokłą łąkę, leżącą w odległości około 1,5 km na południo
wy wschód od Sannik i około 1,0 km na południowy za
chód od Wagowa. W podobny sposób zlokalizował Cybinę
Tadeusz Mleczak na wydanej w 1967 roku turystycz
nej mapie powiatu poznańskiego [9]. Należy zauważyć, że
identyfikacja ta nie jest pełna; autorzy nie stwierdzili bo
wiem, który z 3 strumyków uchodzących do wymienionej
łąki jest Cybiną.
Oznaczmy zidentyfikowany w ten sposób strumień jako
Cybinę I (rys.). Począwszy od wspomnianej łąki, Cybina I
płynie kolejno na zachód i na południe, przy wsi Wiktorowo łączy się ze strumieniem płynącym od Wierzyc i
uchodzi do rynny Jeziora Iwińskiego na jej północno-Wschodnim krańcu.
Natomiast według Wielkiej Encyklopedii Powszechnej
PWN Cybina wypływa spod Wierzyc w powiecie gnieźnień
skim3). W tejże wsi, na dziale wodnym Cybiny i Małej
Wełny jest przy dawnym folwarku staw, z którego biorą
początek dwa strumienie. Jeden z nich spływa do Małej
Wełny, drugi jest strumieniem oznaczonym tutaj jako Cybina II. Cybina II płynie w kierunku południowo-zachod
nim przez szereg jeziorek leśnych, dalej kieruje się na za
chód i łączy z Cybiną I przy wsi Wiktorowo (rys.). W ten
sam sposób oznacza się miejsce wypływu Cybiny na ma
pach wydawanych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wy

Skąd wypływa Gybina?
dawnictw Kartograficznych oraz na mapach Polski w Atla
sie Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego4).
Między położeniem Cybiny I i Cybiny II zachodzi zatem
rozbieżność powyżej wsi Wiktorowo. Wyjaśnienie jej jest
utrudnione, ponieważ omówione publikacje nie dokumen
tują podanych wiadomości. W przypadku Cybiny I nawet
S. Kozierowski nie zdołał uzasadnić swego rozwiąza
nia danymi historycznymi. Ustalenie na mapach PPWK i
Służby Topograficznej WP opiera się z pewnością na ma
pach topograficznych w większej skali, opracowanych bez
pośrednio w terenie. Rozwiązanie problemu umiejscowienia
Cybiny wymagało zatem zbadania źródeł historycznych i
zebrania materiału toponomastycznego w terenie.
Zasadniczy trzon historycznych materiałów dotyczących
badanego terenu znajduje się w księgach sądowych prze
chowywanych w Archiwum Państwowym miasta Poznania
i Województwa Poznańskiego5). W księgach tych zachowało
się niewiele opisów topograficznych interesującego nas te
renu. Dotyczą one jednak zbiegu Cybiny I i Cybiny II pod
Wiktorowem. W opisach stawów’ założonych na strumie
niach pod Wiktorowem, sporządzonych z okazji procesu są
dowego między J. Iwińskim i J. Rusieckim w
latach trzydziestych XVI wieku, nie wymieniono jednak
nazwy Cybina6). Nie ma również nazw’y Cybina w akcie
podziału Ruścy, wsi leżącej między Cybiną I i Cybiną II,
przeprowadzonego w 1590 r. ’). Warto zaznaczyć, że z kilku
zapisanych w tych dokumentach nazw miejscowych pra
wie wszystkie zachowały się do dzisiaj (przypis 8). Mate
riały historyczne nie potwierdzają zatem ani lokalizacji
Cybiny I, ani Cybiny II. Okazuje się, że w świetle aktual
nego stanu badań nie można rozstrzygnąć problemu na
podstawie pisanych źródeł historycznych. W tej sytuacji,
decydujące znaczenie dla ostatecznej identyfikacji Cybiny
mają materiały nazewnicze zebrane w wywiadach z miej
scową ludnością.
Terenowe badania toponomastyczne zostały przeprowa
dzone w dwu etapach. W pierwszym etapie wywiad odby
wał się podczas wędrówki, począwszy od Jeziora Iwińskie
go, wzdłuż strumienia nazywanego przez miejscową lud
ność Cybiną. Wstępując do domów położonych w sąsiedz
twie strumienia oraz nawiązując kontakt z przebywającymi
w pobliżu ludźmi, zwracaliśmy się o wskazanie Cybiny.
Badania te przeprowadzono w latach 1955—1956 po stwier
dzeniu, że mieszkańcy Siedlca w powiecie średzkim nazy
wają Cybiną strumień wpływający do Jeziora Iwińskiego
od strony południowej. Informatorzy mieszkający tuż nad
tym strumieniem twierdzili, że nazwa Cybina była używa
na także przez poprzednie, nie źyjące już pokolenie, a obe
cnie posługuje się nią w korespondencji administarcja gro
madzka i powiatowa.
Poszukiwania, prowadzone w górę biegiem strumienia,
doprowadziły do niewielkiej łąki między wsiami Siedlaczek i Nekielka, położonej w końcu szerokiej doliny, ciąg
nącej się równolegle do szosy Poznań-Września. Tutaj po
raz ostatni informatorzy z Siedleczka i Brzeźna podali na
zwę Cybina, chociaż strumień ciągnie się jeszcze około 1
km w kierunku południowym, przekraczając naturalny
dział wodny między Cybiną i Moskawą. Informatorzy z Nekielki nie podawali już dla tego odcinka nazwy Cybina,
Iecz określali go terminem kanał. Strumień ten oznaczy
łem nazwą Cybina III (rys.).
Cybina III wypływa więc spod Nekielki, na północ od
drogi z Nekielki do Brzeźna, która to droga prowadzi na
turalnym działem wodnym między Cybiną a Moskawą. Da
lej strumień płynie szeroką doliną w kierunku zachodnim,
między wsiami Siedleczek i Brzeźno. Następnie opływa lu
kiem od strony północnej wzgórza między Siedleczkiem i
Siedlcem i kieruje się na południowy zachód wąską, lecz
wyraźnie zarysowaną doliną, aż do jeziorzyska w Siedlcu.
Pierwotnie Cybina III uchodziła do nie istniejącego dziś
jeziora siedleckiego, skąd płynęła na północ aż do Jeziora
Iwińskiego. Obecnie odgrodzona jest od jeziorzyska groblą
i skierowana na północ osiąga rynnę Jeziora Iwińskiego
dopiero po opłynięciu wzgórza Ostrówek. W ten sposób o

113

znaczono bieg strumienia wzdłuż jeziora w Siedlcu na ma
pie D. Gilly’ego [3], sporządzanej na podstawie pomia
ru około 1793 r.
Zgodne wskazania Cybiny przez mieszkańców Siedlca,
Siedleczka i Brzeźna nie wystarczyły jednak do rozwiąza
nia problemu lokalizacji tego strumienia. Należało bowiem
liczyć się z ewentualnością używania nazwy Cybina tak
że i dla innych strumieni uchodzących do Jeziora Iwiń
skiego. Nazwa Cybina mogła także zachować się w pozo
stałej części badanego terenu jako naziwa innego obiektu
(na przykład pola). Te ewentualności mogły zostać wyłą
czone tylko w oparciu o pełny materiał toponomastyczny
z dorzecza Cybiny powyżej Iwna.
W celu zebrania tego materiału przeprowadzono w la
tach 1970—1971 drugi etap wywiadu we Vzsiach Siedlec,
Siedleczek, Leśna Grobla, Wiktorowo, Iwno (część), Sanni
ki, Ruśca (obecnie urzędowa forma Rujsce) w pow. średzkim, we wsiach Wagowo i Sannickie Olędry (obecnie część
Wagowa) w powiecie poznańskim oraz we wsi Wierzyce i
w leśnictwie Jezierce w pow. gnieźnieńskim. W rozmo
wach z wszystkimi zasiedziałymi mieszkańcami z każdej
wsi zwrócono szczególną uwagę na obiekty w.odne. Jeśli
informatorzy sami nie wymienili nazw płynących przez
wieś strumieni, pytano wprost o nazwy tych strumieni. Do
tyczyło to zwłaszcza nazw strumieni oznaczonych w tej
pracy jako Cybina I i Cybina II. Jeśli w dalszym ciągu
ankietowani nie wymieniali nazwy Cybina, zapytywano,
czy w okolicy jest strumień o takiej nazwie i gdzie on
płynie.
Drugi etap wywiadu przyniósł dosyć duży zbiór nazw
miejscowych. Szczególnie dobrze zachowały się nazwy w
Sannikach, Wiktorowie, Ruścy i Siedlcu. Niektóre z nich
mają dawną metrykę historyczną dzięki ciągłości polskie
go osadnictwa na tym terenie8). Informacje uzyskane w
tych wsiach mają zatem większą wagę. Wyniki wywiadu
w poszczególnych wsiach w sprawie Cybiny zostały zesta
wione w tablicy.
Okazało się, że Cybina I nie została ani razu potwierdzo
na przez miejscową ludność, mimo że strumień ten pły
nie przez tereny o bogatym i dawnym nieraz nazewnic
twie. Wszyscy informatorzy zgodnie stwierdzili, że stru
mień oznaczony w tej pracy jako Cybina I nie ma nazwy,
choć nie brak na trasie tego strumienia nazw obiektów
wodnych. I tak, północny dopływ Cybiny I, uchodzący do
łąki pod Wagowem i Sannikami bierze początek w San
nikach Olędzkich ze źródła zwanego Jordanek. Strumień
dopływający do wymienionej łąki ze wschodu nazywany
jest Strugą. Nazwę Struga nosi też dolina w Iesie powyżej
tego strumienia. Ńa południe od Sannik Cybina I prze
pływa przez stawek Pralnia, a w rejonie Wiktorowa przez
stawy Bzik, Pralnia i Zamłocka. Być może, że strumień
oznaczony jako Cybina I był nazywany niegdyś JasionTabllca. Wynlkl wywiadu terenowego w sprawie Cyblny
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ka, ponieważ zarówno w Wiktorowie, jak i w Sannikach
tak nazywane są pola przylegające do strumienia od pół
nocy.
Jeśli chodzi o Cybinę II, to informatorzy — z wyjątkiem
dwu — twierdzili, że nie ma ona nazwy (tablica). Jeden
z informatorów z Leśnej Grobli podał dla tego strumienia
nazwę Cyganek. Nazwa ta miałaby ten sam kształt, co na
zwa jeziorka, przez które strumień przepływa. Drugą po
zytywną odpowiedź dał informator z Wagowa, który wraz
ze swym synem twierdził, że strumień ten jest nazywany
Cybiną albo Moskawą, przy czym Moskawa jest nazwą błę
dną, a Cybina prawidłową. Młodszy informator wspomi
nał przy tym o mapach, na których błędy te są popełnia
ne. Osłabiona pamięć starszego informatora oraz oczytanie
młodszego stawiają przy tej wiadomości znaki zapytania.
Wątpliwości budzi także kontekst tej informacji — rzeko
me pomieszanie Cybiny z Moskawą. Początek Moskawy
rzeczywiście lokalizowano dawniej błędnie pod Tulcami, a
więc w innej stronie powiatu średzkiego. Informację z Wa
gowa warto zestawić z relacją emerytowanego leśniczego z
Jezierc. W ciągu -około 20 lat pracy na badanym terenie
zetknął się on z nazwą Cybina tylko jeden raz, gdy spot
kał nad strumieniem obcego przybysza twierdzącego, że
stąd poiwinna płynąć Cybina.
We wszystkich innych pozytywnych odpowiedziach na py
tanie o Cybinę, informatorzy wskazywali strumień płyną
cy od strony Siedlca — czyli Cybinę III. Należy podkreślić,
że tego rodzaju informacje uzyskano także w Wiktorowie,
w Ruścy i w Sannikach, gdzie przepływa Cybina I i Cybina II (tablica). W świetle terenowego materiału toponomastycznego okazuje się zatem, że odcinek Cybiny powy
żej Iwna należy zidentyfikować z Cybiną III (rys.).
Podobnie zlokalizowano źródła Cybiny w opracowaniu J.
Kaczorowskiej i H. Szafran [4]. Autorki nie pro
wadziły badań terenowych, lecz określały położenie źró
deł na podstawie mapy, korzystając również z różnych pu
blikacji — głównie z Oderstrom [10], W wątpliwych wy
padkach kierowano się najdłuższym ramieniem źródłowym,
a w przypadku ramion równej długości przyjmowano —
źródło najniżej położone. Ponieważ Oderstrom nie precy
zuje, który z dopływów Jeziora Iwińskiego jest Cybiną9).
O lokalizacji zadecydowało prawdopodobnie ostatnie kry
terium, gdyż Cybina III jest ramieniem o najniżej położo
nym źródle.
Za identyfikacją Cybiny na badanym terenie z Cybiną
III przemawiają także inne względy hydrograficzne i hi
storyczne. O nadrzędnym charakterze Cybiny III w sieci
wodnej badanego terenu świadczą fakty, że na odcinku do
Siedlca leży ona na kierunku Cybiny poniżej Iwna oraz,
źe przepływała wzdłuż dwu największych zbiorników wod
nych badanego terenu: Jeziora Iwińskiego i nie istniejące
go dziś jeziora siedleckiego. Dopiero przeprowadzone w
drugiej połowie XIX w. prace melioracyjne osłabiły nieco
wagę Cybiny III, co uwidoczniło się zwłaszcza na mapach
topograficznych. Nazywanie Cybiną strumienia płynącego
przez Siedlec tłumaczy się także pozycją Siedlca w osad
nictwie średniowiecznym tego rejonu. W połowie XIII wie
ku był on własnością Przemyśla I, a na wyspie na byłym
jeziorze znajdują się dzisiaj ślady średniowiecznego dwo
ru obronnego.
Na zakończenie należy zastanowić się nad źródłami błę
dów w lokalizacji Cybiny. Skoro błędna lokalizacja nie zo
stała przeprowadzona ani w terenie, ani w oparciu o ma
teriał historyczny, z pewnością dokonano jej na podstawie
map. Μ. Studniarski prawdopodobnie dysponował w
okresie zbierania materiałów do pierwszego tomu ,.Słow
nika” tylko mało dokładnymi mapami G. D. Reymanna,
na Drzykład Europy Środkowej 1:200 000 [13], na których
widoczne są błędy nie tylko w położeniu, lecz także w łą
czeniu poszczególnych strumieni i w kierunku snływu wód.
S. Kozierowski nie znalazłszy uzasadnienia w pisa
nych źródłach historycznych, poszedł najprawdopodobniej
za sugestia Μ. Studniarskiego.
Autor hasła Cybina w Wielkiej Encyklonedii Powszech
nej PWN oraz redaktorzy map PPWK i Służby ToDograficznej PW onierali sie z pewnością na współczesnych ma
pach topograficznych. Na niektórych mapach, na przykład
[7], [12] nie ma nazwy Cybina nowyżej Jeziora Iwińskie
go. Wydaje się więc, że odnowiedzialność za nrawidłową
lokalizację Cybiny snada w końcu na kartografie fonogra
ficzną. Many fonograficzne sa *,owiem nodstawa IovJdizacii
nazw miejscowych w tvch kręgach snolecznvcħ. które nie
stykają się na co dzień z danym terenem. Przypadek Cy-

biny nasuwa pytanie, czy wspomniane mapy zawsze speł
niają tę funkcję w dostateczny sposób i wskazuje na po
trzebę podjęcia badań nad stanem nazewnictwa na tych
mapach.

PRZYPISY
*) Słownik [14], T. I, s. 718
2) S. Kozierowski (5), s. 11
’) Wielka Encyklopedia (17), T. 2, s. 643
4) Mapy PPWK: [8], [11]; Atlas Świata [1], s. 85—86
*) Pomijam tutaj najstarszą, lecz błędną informacją J. Dłu
gosza, że Cybina wypływa z jezior pod Pobiedziskami. Zob.
(2), T. 1, s. 82
·) Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa Poz
nańskiego. Księgi sądowe, sygn. Gniezno Z. 14, f. 109v — 110, 133,
160v — 161, 189 — 191, 257 — 257V, 278, 367
’) Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa Poz
nańskiego. Księgi sądowe, sygn. Poznań Gr. 157, f. 505, 1591
>) Wykaz nazw miejscowych zebranych w niektórych wsiach.
Przy nazwach historycznych podano w nawiasie czas pierwszego
zapisu. Sanniki: pola — Jasionka lub Jesionka (XVI w.), Kozia
Noga, Kapusniki; łąki — Rudnik. Zdroje; staw — Pralnia; bagno
leśne — Bialv Kamień; drogi — Wygon, Koscielnianka. Sannickie
Olędry: pole — Nowiny; las — Klin; zagroda — Wiśniewo; dro
ga — Lorki; źródło — Jordanek. Jeziorce i Wagowo: jeziorka —
Ósemka, Vla lub Ul lub Wielkie, Cyganek, Baba, Długie; góra —
Winna Góra; dolina i strumień — Struga; droga — Wiśniewski
Dukt; dąb — Otton III. Ruśca: pole — Czerwonka (XVI w.); lasy
— Rudniki (XVI w.), Kacze Doły, Kozi Borek; Łąki — Wielka
Łąka, Torfisko Labijka, Torfisko Nowaka; jeziorko — Okrąglak;
góry __ Lipia Góra, Szwedzki Okop. Wiktorowo: pola — Jesionka
(XVI w ) Ulina, Młynek, Wiktorowka, W Karpniku; las Malinka;
stawy —’ Bródek, Bzik, Kąpielnia, Pralnia Zamlocka (XVI w.):
góry — Pstra Góra, Ostrówek, Lisia Góra. Siedlec: pole — Piękno
lub Piękna· łąki — Kontury, Padok, Na Jeziorze. GIapi Borek;
strumienie — Cybina, Wężowiec (XVIII w.), Męcina
>) Oderstrom (10), Band II, s. 206
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WOJCIECH JANUSZ
Warszawa

Klaus Woltermann i Janis tusis
w większości dyscyplin Iekkoatietycznych o kolejności
zakwalifikowania zawodników decydują nie tylko osiągnię
te przez nich rezultaty, ale i dokładność sędziowskiej oce
ny tych rezultatów.
Wiadomo na przykład, że faktyczny czas biegu zawod
ników może się różnić od czasu zmierzonego przez posz
czególnych sędziów w granicach do kilku dziesiątych czę
ści sekundy, co przy biegach krótkich, ze względu na ma
łe różnice między zawodnikami, może mieć duze znacze
nie przy ustalaniu kolejności wyników. Między innymi z
tego właśnie powodu w biegach Sprinterskich przy określaniu miejsc zajętych przez zawodników stosuje się głó
wnie wizualną ocenę kolejności przekraczania linii mety,
natomiast pomiar czasu traktuje się jako dodatkowy ele
ment oceny wyniku. Jednak wizualna ocena kolejności za
wodników na linii mety może być również błędna. W bie
gach krótkich często zdarza się, że różnice na mecie mię
dzy poszczególnymi zawodnikami nie przekraczają kilku
centymetrów, co wobec szybkości biegu bardzo utrudnia
poprawne ustalenie kolejności. Dlatego wiele czyni się w
celu zaopatrzenia zespołu sędziowskiego w urządzenia tech
niczne zapewniające obiektywniejszą ocenę wyników. W
biegach będą to na przykład urządzenia rejestrujące obraz
zawodników przekraczających linię mety.
Nie w każdej dyscyplinie bezpośrednia rywalizacja gru
py zawodników daje się ocenić w sposób całkowicie obiek
tywny (oczywiście nie mam tu na myśli braku obiekty
wizmu sędziów, lecz niedoskonałość środków, jakimi dy
sponują oni przy ocenie wyników).

Trudności tego typu występują we wszystkich konkuren
cjach, w których wynikiem końcowym jest mierzona od
ległość, a więc w rzutach, skoku w dal, trójskoku. Wpraw
dzie i w tych dyscyplinach stosuje się aktualnie nowocze
sne przyrządy pomiarowe, ale mimo to nasuwają się nie
kiedy wątpliwości co do poprawności oceny wyników, a
zwłaszcza ustalenia ich kolejności. Wątpliwości te wyni
kają głównie z tego, że przy ocenie wyników popełnia się
nie tylko błędy pomiarowe, lecz i inne błędy utrudniające
poprawną ocenę.
Przypatrzmy się tym sprawom na przykładzie oceny rzu
tów na duże odległości (oszczep, młot, dysk). Wynikiem
sportowym jest tu odległość pozioma między krawędzią li
nii, której zawodnik nie może przekroczyć, a najbliżej od
niej położonym śladem upadku (oszczepu, młota lub dy
sku). Dodam, że odległość ta powinna odnosić się do teo
retycznego poziomu płyty boiska.
Przy ocenie Wynikuuzyskanego przez zawodnika mogą
występować następujące błędy:

1. Błąd spowodowany pionowym ukształtowaniem płyty
boiska.
2. Błąd identyfikacji śladu.
3. Błąd pomiaru odległości.

Ad 1. Jak wiadomo, płyta boiska nie jest idealnie po
zioma ani płaska. Biorąc pod uwagę, że rzucony przez za
wodnika przedmiot leci na ogół torem, którego nachyle
nie w miejscu upadku nie przekracza 45°, zauważmy zgod
nie z rysunkiem 1, że ślad upadku w miejscu wyższym bę-
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dzie się znajdował bliżej zawodnika niż ślad upadku w
miejscu niższym (przy takim samym torze lotu). Tak więc,
z dwu zawodników, którzy rzucili takim samym torem i
na jednakową odległość w stosunku do teoretycznego po
ziomu płyty boiska, lepszą ocenę uzyska ten zawodnik, któ
ry rzucił w niższe miejsce boiska.
Zgodnie z rysunkiem 1, odległość ΔΙ między śladem teo
retycznym (na teoretycznym poziomie płyty boiska) a śla
dem faktycznym wynosi:
∆h
∆l =----tg a
gdzie:
∆h — różnica między poziomem teoretycznym a faktycz
nym,
a — kąt nachylenia stycznej do toru lotu w miejscu
upadku.

Jeśli na przykład ∆h = 2 cm, a = 30°, to błąd określenia
miejsca śladu (utożsamiony z bezwzględną wartością ΔΙ)
wyniesie 3,5 cm.
Nachylenie płyty boiska w miejscu upadku (lokalne za
głębienie lub wyniosłość) wpływa na ocenę rzutu w spo-

sób zilustrowany na rysunku 2. Upadek przedmiotu na
przeciwstok (rys. 2a) daje ślad wyraźny i poprawiający wy
nik, zaś upadek na stok (rys. 2b) daje ślad niewyraźny, a
jednocześnie skracający tor lotu.

Ad 2. Identyfikacja miejsca upadku daje najwięcej oka
zji do błędnej oceny wyniku, ze względu na to, że kontur
pozostawionego śladu nie zawsze jest dostatecznie wyraź
ny. Dzieje się tak zwłaszcza przy rzutach oszczepem i dy
skiem, gdzie sędziowie w obawie przed niewłaściwą oce
ną miejsca upadku często wolą uznać rzut za nieważny.
Na marginesie dodam, że unieważnienie rzutu z powodu
niewyraźnego śladu jest krzywdzące dla zawodnika i wydaje mi się, że powinno się wprowadzić zasadę uprawnia
jącą do powtórzenia rzutu.
Na trudność poprawnej identyfikacji śladu mają wpływ
wspomniane już nierówności płyty boiska, różnice jej twar
dości oraz nierówna wysokość trawy. Są to elementy nie
mające związku z działaniem zawodnika, niezależne od
niego i dlatego ich wpływ na ocenę wyniku powinien tu
być brany pod uwagę.
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Różnice w twardości terenu wpływają na zbliżenie lub
oddalenie śladu, w zależności od kształtu i stopnia zagłę
bienia się padającego przedmiotu. Na przykład przedmiot
kulisty padający na podłoże twarde zagłębi się nieznacz
nie, pozostawiając ślad jak na rysunku 3a, zaś padając
na podłoże miękkie pozostawi większe zagłębienie, które
go krawędź na ogół zmniejsza ocenianą odległość od miej
sca wyrzutu (rys. 3b).
Nierówne skoszenie trawy powoduje, że tuż przed miej
scem upadku na przygniecionej trawie pozostaje krótszy
lub dłuższy — „rozmyty” ślad, co często utrudnia określe
nie krawędzi rzeczywistego śladu w podłożu gruntowym.
Oczywiście o długości tego śladu decyduje również kąt upadku przedmiotu, ale nie rozpatrujemy tu różnic w torze
lotu, jako zależnych w pewnym stopniu od sposobu wyko
nania rzutu.
Niejednoznaczność identyfikacji śladu, spowodowana
czynnikami niezależnymi od sędziów (a więc dająca się
zakwalifikować jako błąd przypadkowy identyfikacji śla
du), osiąga w Wielu przypadkach wartość kilku centyme
trów.

Ad 3. W większości przypadków pomiar odległości śladu
pozostawionego przez rzucony przedmiot do miejsca wy
rzutu wykonuje się taśmą (ruletką) stalową, ułożoną na
płycie boiska. Przy rzutach oszczepem, młotem lub dyskiem
pomiarowi podlegają odległości w granicach 50÷95 metrów.
Biorąc pod uwagę dwa podstawowe źródła błędów, to jest
różnice temperatur przymiaru i różnice siły jego naciągu,
można sądzić, że przy pomiarach dokonywanych podczas
zawodów, gdzie podstawowe znaczenie ma szybkość poda
wania wyników, popełnia się błędy nie mniejsze niż ± 2 cm.
W nielicznych tylko przypadkach (na przykład na Olim
piadzie w Monachium) wykonanie pomiaru odległości w
sposób pośredni — za pomocą tachimetru elektronicznego
SM-Il — umożliwia zmniejszenie błędu do ± 1 cm.

Biorąc pod uwagę powyższe źródła i wielkości błędów
oceny sędziowskiej, dojdziemy do wniosku, że w praktyce
różnica między odległością rzutu dokonanego przez zawod
nika a odległością ustaloną przez zespół sędziowski może
dochodzić do około ± 5 cm. W tej sytuacji wydaje się, że
wyniki uzyskiwane przez poszczególnych zawodników, róż
niące się między sobą o kilka centymetrów, powinny być
traktowane jako jednakowe. Przy odległościach w grani
cach 50—95 metrów należałoby podawać wyniki zaokrąglo
ne zgodnie z ogólnymi zasadami do 10 cm, co wpłynęłoby
na zmniejszenie prawdopodobieństwa krzywdzącej lub fa
woryzującej oceny jednego z zawodników przy ustalaniu
kolejności wyników, jeśli różnica wyników jest mniejsza
od dokładności ich pomiaru. Niezależnie od tego dobrze by
łoby podjąć kroki mające na celu zwiększenie dokładno
ści oceny rezultatów osiąganych przez zawodników.
Mógłby ktoś powiedzieć, że niniejsze rozważania są nie
istotne w zestawieniu z różnicami warunków, w jakich
startują poszczególni zawodnicy. Wiadomo przecież, że na
przykład porywy wiatru mogą spowodować kilkumetrowe
skrócenie lub wydłużenie lotu dysku czy oszczepu. Jednak
należy pamiętać, że w walce sportowej ważne jest doświad

czenia zawodnika, pozwalające na odpowiednią koncen
trację i ocenę warunków startu (wybór chwili rzutu lub
skoku w zależności od własnej oceny warunków). A wre
szcie, wchodzi w grę także tak zwany „łut szczęścia”, do
którego musimy zaliczyć okoliczności nie dające się prze
widzieć, nawet gdy zawodnik ma bogate doświadczenie.
Czynniki te nie wykluczają jednak potrzeby oceniania wy
ników osiągniętych przez zawodnika w sposób możliwie jak
najbardziej obiektywny, a więc z uwzględnieniem wielko
ści błędów wpływających na decyzje sędziowskie. Trzeba
pamiętać, że wyniki zawodów sportowych, jakkolwiek mo
żna by je traktować jako mało istotne, są odbierane w
niezwykle emocjonalny sposób zarówno przez publiczność,
jak i przez samych zawodników i mają dla nich duże zna
czenie, powinny więc oddawać faktyczną wartość osiągnięć

poszczególnych zawodników,
oceny.

nie wypaczoną

przez błędy

Po rozważeniu tych okoliczności spróbujmy zastanowić
się nad wynikami osiągniętymi przez Klausa Wolfermanna i Janisa Łusisa. Przede wszystkim informacja dla czy
telników nie interesujących się sportem: na Igrzyskach
Olimpijskich w Monachium zawodnik NRF — Klaus Wolfermann zdobył złoty medal w rzucie oszczepem, osiąga
jąc odległość 90,48 m, zaś medal srebrny zdobył zawodnik
ZSRR — Janis Łusis, uzyskując wynik o 2 cm gorszy. W
zestawieniu z powyższymi uwagami wydaje się, że rzeczą
najbardziej sprawiedliwą byłoby uznanie, że świetne re
zultaty uzyskane przez obu zawodników są na jednakowym
poziomie i przyznanie dwu złotych medali.

ɪ «ΧΟΛ ORGANIZACJI
i Z ιvir-ζyV∖Λt,

Wyniki Ill Konkursu Jakości Prac Scaleniowych

III Konkurs Jakości Prac Scalenio
wych, przeprowadzony przez Zarząd
Główny
Stowarzyszenia
Geodetów
Polskich wspólnie z Departamentem
Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rol
nictwa, dotyczył prac scaleniowych za
kończonych w 1971 roku.
Zasady, tryb postępowania i kryte
ria oceny prac scaleniowych nadesła
nych na Konkurs zostały określone w
regulaminie zatwierdzonym przez Pre
zydium ZG SGP w dniu 10 maja 1971
roku (1. dz. 52/11).
Zgodnie z postanowieniami tego re
gulaminu przy Zarządzie Głównym
SGP został powołany Główny Sąd
Konkursowy Jakości Prac Scalenio
wych w następującym składzie: prze
wodniczący — prof. inż. Walery F edorowski, sekretarz — mgr inż.
Józef Zgierski, członkowie: mgr
inż. Włodzimierz Balcerek, mgr
inż. Emil Nowosielski, doc. dr inż.
Stanisław Trautsolt.
Główny Sąd Konkursowy, przy
udziale bezpośrednich wykonawców
prac scaleniowych zgłoszonych na
Konkurs, a w niektórych przypadkach
również inspektorów kontroli, nadzo
ru i odbioru robót albo głównych in
żynierów WBGiUR, szczegółowo zba
dał 22 operaty scaleniowe dostarczone
przez następujące wojewódzkie sądy
eliminacyjne działające przy woje
wódzkich biurach geodezji i urządzeń
rolnych: Białystok — 1 praca scale
niowa, Koszalin — 1, Lublin — 2,
Opole — 2, Poznań — 4, Rzeszów —
3, Szczecin — 1, Warszawa — 3, Wro
cław — 3, Zielona Góra — 2.
W oparciu o kryteria oceny prac
konkursowych, wyszczególnione’ w u

stępie 5 wymienionego wyżej Regula
minu Konkursu Jakości Prac Scale
niowych, Główny Sąd Konkursowy
dokonał oceny wszystkich przedłożo
nych prac i postanowił przyznać niżej
wymienione nagrody pieniężne, ufun
dowane przez Ministerstwo Rolnictwa
oraz nagrody rzeczowe ustanowione
przez Prezydium Zarządu Głównego
SGP.

I nagrodę w wysokości 10 500 złotyph
zespołowi geodetów Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w
Poznaniu w osobach: Antoni Chold r y c h — kierownik zespołu, Henryk
Błaszczyk — starszy asystent geo
dety — za wzorową jakość wykonania
scalenia gruntów obiektu Święciecho
wa o powierzchni 2080,35 ha.
II nagrodę w wysokości 6000 złotych
— zespołowi geodetów Wojewódzkie
go Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Koszalinie w osobach: Kazimierz
Hapka — kierownik zespołu, Adam
Wożniak — wykonawca — za bar
dzo dobrą jakość wykonania scalenia
gruntów obiektu Dygowo-Mechęcino o
powierzchni 1590 ha.

Dwie równorzędne IH nagrody w wy
sokości po 3000 złotych — geodecie
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Białymstoku: Je
rzemu Markowskiemu — samo
dzielnemu wykonawcy, za wyróżniają
cą się dobrą jakość wykonania scale
nia gruntów obiektu Ryboły, o po
wierzchni 3658,36 ha i geodecie Woje
wódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Poznaniu: Janowi Przy-

j emski emu — samodzielnemu wy
konawcy za wyróżniającą się dobrą
jakość wykonania scalenia gruntów
obiektu
Rgielsko,
o
powierzchni
1218,92 ha.
Kamerę filmową KWARC 5 — dla
Koła Zakładowego SGP przy Woje
wódzkim Biurze Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Poznaniu za dobrą jakość
wszystkich prac scaleniowych nade
słanych przez WBGiUR w Poznaniu.
Wydawnictwo pt. Zarys historii orga
nizacji społecznych geodetów polskich
— następującym geodetom, którzy
uzyskali wysokie oceny za jakość wy
konanych przez nich scaleń gruntów,
zgłoszonych na III Konkurs: Alfonso
wi Mateii z WBGiUR w Opolu,
Franciszkowi Parafianowiczowi
z WBGiUR w Poznaniu, Marii Wal
czak z WBGiUR w Poznaniu, Han
nie Wlażlak z WGBiUR w Poz
naniu, Stanisławowi Bartmanowi
z WBGiUR w Rzeszowie, Zdzisławowi
Wieczorkowi z WBGiUR w Warszaowie, Janowi
Stanisławow
skiemu z WBGiUR w Warszawie.
Podsumowując wyniki IH Konkursu
Jakości Prac Scaleniowych — Główny
Sąd Konkursowy z satysfakcją odno
tował systematyczny wzrost liczby
prac scaleniowych zgłaszanych na ko
lejne doroczne konkursy (1970 — 11
prac, 1971 — 15 prac, 1972 — 22 pra
ce), a także wyższy poziom ich wyko
nania tak pod względem technicznym,
jak i gospodarczym.
J. Zgierski
Warszawa
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Spotkanie w Ministerstwie Komunikacji

W dniu 30 września 1972 roku, z ini
cjatywy
Stowarzyszenia
Geodetów
Polskich odbyło się spotkanie podse
kretarza stanu w Ministerstwie Ko
munikacji, mgr inż. — Kazimierza
Jacukowicza z Prezydium Za
rządu Głównego SGP — poświęcone
nawiązaniu współpracy Stowarzysze
nia z resortem komunikacji — na od
cinku realizacji uchwały nr 154 Rady
Ministrów, dotyczącej udziału NOT
oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń
naukowo-technicznych w intensyfika
cji gospodarki i rozwijaniu nowej
techniki.
Ze strony resortu udział wzięli:
podsekretarz stanu — mgr inż. K. J acukowicz,
zastępca
dyrektora
Centralnego Zarządu Utrzymania Ko
lei — inż. S. Stodolski, zastępca
dyrektora Centralnego Zarządu Dróg
Publicznych — mgr inż. J. Walaws k i, główny geodeta resortu — inż.
E. Warchoł, główny geodeta Cen
tralnego Zarządu Dróg Publicznych —
mgr inż. Wł. Skoczek.
Ze strony Prezydium Zarządu Głó
wnego SGP: przewodniczący Zarządu
Głównego SGP — mgr inż. Μ. Szy
mański, sekretarz generalny — mgr
inż. J. Kasowicz, wiceprzewodni
czący ZG SGP — doc. dr inż. St. P achuta, wiceprzewodniczący ZG SGP

— inż. L. Brokman, członek Pre
zydium ZG SGP — mgr inż. A. Wró
blewski.
Podczas spotkania przedstawiciele
Stowarzyszenia zapoznali podsekre
tarza stanu z organizacją SGP oraz
rodzajami i formami merytorycznej
działalności, a równocześnie z zainte
resowaniem wysłuchali informacji o
zadaniach stojących przed kolejową i
drogową służbą geodezyjną o stosowa
niu nowoczesnych technologii i ins
trumentów oraz o zamiarze utworze
nia w najbliższym czasie ośrodka ele
ktronicznej techniki obliczeniowej w
Katowicach, wyposażonego w maszy
nę cyfrowa GEO 2b.
Wskazując na bogaty asortyment
specjalistycznych robót geodezyjnych,
wykonywanych w resorcie komunika
cji, podkreślono potrzebę ciągłego do
skonalenia wiedzy fachowej geodetów
resortu — między innymi — przez
szerszy ich udział w organizowanych
przez Stowarzyszenie konferencjach
naukowo-technicznych, naradach, sym
pozjach, pokazach, jak również w kon
ferencjach zagranicznych,
organizo
wanych przez stowarzyszenia geode
zyjne krajów socjalistycznych.
Uznano potrzebę dalszej społecznej
aktywizacji, w ramach SGP, środowi
ska geodetów resortu komunikacji.

przez tworzenie nowych kół SGP, jak
również pozyskiwanie nowych człon
ków zbiorowych wśród jednostek służ
by geodezyjnej resortu.
Stwierdzono celowość szerszej popu
laryzacji osiągnięć zawodowych i do
robku geodetów resortu komunikacji
— drogą konkursów, wystaw, prelek
cji, publikacji itp.
W czasie spotkania wiele uwagi po
święcono sprawom socjalno-bytowym
geodetów resortu komunikacji. Zape
wnienie odpowiednich warunków w
uciążliwej pracy terenowej, prowadzo
nej najczęściej z dala od osiedli, ma
duże znaczenie. Zwrócono uwagę na
potrzebę przydziału jednostkom geo
dezyjnym specjalnie przystosowanych
samochodów, co zwiększyłoby operaty
wność i wydajność zespołów pomiaro
wych.
W wyniku rozmów postanowiono
wzmocnić kontakty między Minister
stwem a Stowarzyszeniem i udosko
nalić formy wzajemnej współpracy dla
efektywnego rozwiązywania różnych
problemów geodezji w resorcie ko
munikacji.

Notatkę sporządzili:
J. Kasowicz — SGP
E. Warchoł — resort komunikacji
W. Skoczek — resort komunikacji

Pożyteczne spotkanie

Geodeci Opolszczyzny gościli w dniu
27 września 1972 roku członków Pre
zydium Zarządu Głównego SGP oraz
przewodniczącego i sekretarza Głów
nej Komisji Rewizyjnej, a w dniu na
stępnym na zebraniu plenarnym Za
rządu Głównego przedstawicieli geo
detów z całego kraju.
Spotkanie Prezydium ZG SGP z
przedstawicielami środowiska geode
zyjnego regionu opolskiego rozpoczę
ło się wizytą w Kole Zakładowym
SGP przy Powiatowym Biurze Geode
zji i Urządzeń Rolnych w Prudniku,
podczas której gospodarze zapoznali
gości ze swoim dotychczasowym do
robkiem oraz przedstawili aktualne
zagadnienia geodezyjne powiatu prud
nickiego. Powiat ten liczący ponad
65 000 mieszkańców, ma charakter
rolniczy i zajmuje w województwie
czołowe miejsce pod względem pro
dukcji rolnej, a w kraju znajduje się
w pierwszej dziesiątce powiatów przo
dujących, w czym nie małą zasługę
mają geodeci prudniccy.
Zwiedzając składnicę geodezyjną,
goście interesowali się nową ewiden
cją gruntów powstałą między innymi
w oparciu o istniejące operaty i stare
mapy katastralne, których unikalne
egzemplarze zachowały się w archi
wum.
W dalszej części spotkania, w któ
rej uczestniczył wiceprzewodniczący
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Prezydium Powiatowej Rady Narodo
wej w Prudniku — inż. Alojzy K an i k, i w której wzięli udział przed
stawiciele kół zakładowych SGP, wy
mieniono poglądy na temat pracy sto
warzyszeniowej i Zavzodowej, podkre
ślając przy tym ich wzajemną zależ
ność.
Przewodniczący Koła Zakładowego
SGP w Prudniku — kol. Mieczysław
Papierski, przedstawił
pokrótce
pozycję i efekty pracy stowarzyszenio
wej tego 15-osobowego Koła, a także
osiągnięcia jego członków w pracy za
wodowej. Członkowie Prezydium wy
słuchali z dużym zainteresowaniem in
formacji o aktywnym udziale człon
ków Koła w pracy organizacji poli
tycznych i społecznych: POP PZPR,
ZZPPiS, LOK, PTTK, TKKF, ZMZP
i innych. W zarządach tych organiza
cji członkowie Koła pełnią odpowie
dzialne funkcje.
Spośród 15 członków Koła 14 kole
gów należy do Funduszu Pomocy Ko
leżeńskiej, 10 prenumeruje Przegląd
Geodezyjny, biorąc przy tym czynny
udział w rozwiązywaniu zadań,
od
1969 roku nadsyłają do PG notatki o
działalności Koła.
Powiatowe Biuro Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Prudniku jest człon
kiem zbiorowym SGP, płacącym rocz
ną składkę w wysokości 1000 złotych.

Członkowie Koła sprawują opiekę nad
biblioteką PBGiUR. Dbając o podno
szenie swoich kwalifikacji zawodo
wych, członkowie Koła wykorzystują
wszelkie ku temu okazje, biorąc mię
dzy innymi czynny udział w szkole
niach i kursach organizowanych przez
Zarząd Oddziału SGP i WBGiUR w
Opolu; organizują odczyty i spotkania
techniczne, a także utrzymują stałe
kontakty i rozwijają współpracę Koła
z naukowcami z Politechniki War
szawskiej, organizując przy tym na
terenie powiatu prudnickiego prakty
ki połowę dla studentów I roku Wy
działu Geodezji i Kartografii PW.
Dla uczczenia IOOO-Iecia państwa
polskiego, koledzy z Koła podjęli i wy
konali czyny społeczne na ogólną
wartość ponad 15 000 złotych, a z oka
zji VI Zjazdu PZPR wykonali w czy
nie społecznym dokumentację pomia
rową orczykowego wyciągu narciar
skiego w Jarnołtówku, skoczni nar
ciarskiej w Pokrzywnie, pod budowę
3 szkół, międzyzakładowej stołówki i
budynku PPRN w Prudniku. O akty
wności pracy Koła świadczy zainicjo
wanie współzawodnictwa pomiędzy
kołami Oddziału Wojewódzkiego SGP
w Opolu i opracowanie projektu re
gulaminu tego współzawodnictwa. Wy
niki działalności rejestrowane są w
kronice Koła prowadzonej bardzo sta
rannie i systematycznie od 1968 roku,

a także w wydawanej okresowo ga
zetce ściennej.
Przewodniczący Zarządu Głównego
— kol. Marian Szymański wyra
ził zadowolenie z bezpośredniego kon
taktu z członkami przodującego Ko
ła O/Opolskiego, a także przedstawił
pokrótce działalność Zarządu Głów
nego SGP w ostatnim okresie, pod
kreślając przy tym, że w obecnej ka
dencji ta forma pracy będzie prefe
rowana w działalności stowarzyszenio
wej.
Celowość tego typu spotkań podkre
ślali także wszyscy uczestnicy dysku
sji, którzy w rzeczowy sposób przed
stawili również inne zagadnienia pra
cy zawodowej i stowarzyszeniowej,
jak: konieczność uregulowania i ujed
nolicenia kompetencji i obowiązków
poszczególnych organów i instytucji w
sprawie zlecania i wykonywania geo
dezyjnej inwentaryzacji urządzeń pod
ziemnych w miastach nie stanowią
cych powiatów, aktywniejszy udział
geodetów7 w realizacji postanowień uchwały nr 154 Rady Ministrów. Człon
kowie Prezydium ZG SGP w swoich
wypowiedziach wyrazili uznanie dla
pracy Koła w Prudniku.
Spotkanie członków7 Prezydium Za
rządu Głównego z Zarządem Oddziału
w Opolu poświęcono wymianie poglą
dów7 na temat: szkolenia i doskonale
nia kadr geodezyjnych, scaleń grun
tów7 na terenie w,ojew0dztw7a opol
skiego, realizacji uchwały nr 154 Ra
dy Ministrów na terenie Opolszczyz
ny, realizacji wmiosków VI Kongresu
Techników Polskich itp.
Spotkanie zakończono
wnioskiem
odnośnie
konieczności pr0w7adzenia
różnych form szkolenia i doskonalenia
kadr geodezyjnych, między innymi
szkolenia ogólnokrajowego, uwzględ
niającego specyfikę danego regionu.
W dniu 28 września 1972 roku w
Domu Technika w Opolu odbyło się
zebranie ZG SGP. Tematem głównym
zebrania były zadania realizacji bar
dzo istotnego w gospodarce narodo
wej przedsięwzięcia, mian0w7icie sca
leń gruntów.
Referat 0 aktualnych zagadnieniach
geodezyjnych regionu opolskiego wy
głosił przewodniczący Zarządu Od
działu SGP w Opolu — kol. Zdzisław
Domagała. Natomiast referat kol.
St. Trautsolta, pt. Zadania Sto
warzyszenia Geodetów Polskich na od
cinku prac scaleniowych, w7 związku
z nieobecnością autora odczytał kol.
T. Kuźnicki. W dyskusji nad refe
ratem zwrócono uwagę na koniecz
ność ciągłego doszkalania geodetów

prowadzących scalenia gruntów. Ob
szernie dyskutowano także zagadnie
nia etyki zawodowej, któremu Stowa
rzyszenie nasze poświęca wiele uwa
gi. W wyniku dyskusji podjęto uch
wałę dotyczącą podnoszenia jakości
prac geodezyjnych.
W czasie obrad Zarządu w Domu
Technika czynna była wystawa foto
graficzna, opracowana przez kol. A.
Czernochowskiego, obrazująca
ciekawsze wydarzenia i prace geode
tów Oddziału Opolskiego SGP.
Bardzo duże zainteresowanie uczest
ników zebrania wzbudziła wystawa
zorganizowana przez Pracownię Geo
dezji Wyższej Szkoły Inżynierskiej w
Opolu przy współudziale Zarządu Od
działu. Tematem wystawy, obejmują
cej dorobek dwuletniej działalności
Pracowni Geodezji WSI było między
innymi zastosowanie i wykorzystanie
elektronicznej techniki obliczeniowej
w pracach geodezyjnych. Wiele pracy

i inwencji w zorganizowanie wysta
wy włożył kol. Daniel Pisarczyk.
Po zakończeniu obrad uczestnicy ze
brania zwiedzili zabytki Opola oraz
skansen wsi opolskiej.

Zdzisław Domagała
Opole

Narada

wojewódzkiej i powiatowej służby geodezyjnej
resortu rolnictwa w Poznaniu

W dniu 26 października 1972 roku
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Poznaniu zorganizo
wało naradę służby geodezyjno-urzą
dzeniowej z wojewódzkiego i powia
towych biur geodezji urządzeń rol
nych. Naradę prowadził zastępca prze
wodniczącego Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej w Poznaniu —
mgr inź. B. Stachowiak.
Referat programowy na temat Wy
konanie planu prac geodezyjno-urzą
dzeniowych w okresie trzech kwarta
łów i zadania na IV kwartał 1972 r.
wygłosił
dyrektor
poznańskiego
WBGiUR — dr inż. H. Ginel. Omó
wił on wykonanie zadania za okres
trzech kwartałów 1972 roku, a także
przedstawił zadania pozostałe do rea
lizacji, wynikające z uchwał VI Zjaz
du PZPR, w zakresie prawidłowego
gospodarowania ziemią i jej właści
wego wykorzystania dla dalszego roz
woju produkcji rolnej.
Omówił sprawę przyśpieszenia rea
lizacji ustawy z dnia 26 października

1971 roku 0 uregulowaniu własności
gospodarstw rolnych. Omówił także
realizację planu prac scaleniowo-wyniiennych, ochronę użytków rolnych,
zwłaszcza przy lokalizacji nowych in
westycji, sprzedaż państwowych nie
ruchomości rolnych na rzecz rolników
indywidualnych
oraz
rekultywację
gruntów. Wykorzystując liczny udział
załogi w naradzie, w celu spopulary
zowania osiągnięć nowej technologii,
Koło Zakładowe SGP przy WBGiUR
w Poznaniu przygotowało zdjęcia wraz
z opisem z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego wykonanego za pomocą
instrumentu BRT-006.
Następnie wręczono nagrody za wy
niki we współzawodnictwie pracy w
powiatowych biurach geodezji i urzą
dzeń rolnych za rok 1971:
I nagrodę — proporzec przechodni
PWRN i Zarządu Okręgowego Związ
ku Zawodowego Pracowników Rol
nych otrzymała po raz trzeci załoga
w Chodzieży.
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II nagrodę — dyplom uznania otrzymała załoga PBGiUR we Wrześni.
III nagrodę — dyplom uznania otrzymała załoga PBGiUR w Gnieźnie.

Długoletni pracownicy służby geode
zyjno-urządzeniowej zostali udekoro
wani oznaczeniami państwowymi i re
sortowymi. Dekoracji dokonał zastęp
ca przewodniczącego PWRN — mgr
inż. B. Stachowiak.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze
nia Polski otrzymał inż. Aleksander
Stachnic — kierownik Działu Urządzeń Rolnych WBGiUR.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Leo
nard Konecki — kierownik Sekcji
Planowania WBGiUR.
Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali
koledzy: Walenty Tomiak i Stani
sław Burchart.

Odznakę „Zasłużony Pracownik Rol
nictwa” otrzymali koledzy: mgr Syl
wia Gabrysz, Mieczysław S k owroński i Jan Burchert.
Odznakę „Brygada Pracy Socjalisty
cznej” otrzymały 3 zespoły z WBGiUR
i 2 zespoły z PBGiUR — Chodzież i
Szamotuły.
Odznakę „Przodownik Pracy Socja
listycznej” otrzymały następujące oso
by z WBGiUR i PBGiUR: Eugeniusz
Antoniewicz, Eugeniusz C żer
ni a g a, Piotr Florkowski, Janusz
Grochowalski, Edward
G ru
ta iń ski, Marcela Grzegorczyk,
Włodzimierz Janicki,
Stanisław
Koschel,
Tadeusz Kozłowski,
Aleksander Królak, Leonard M oZolewski1
Tadeusz Nowicki,
Florian Politowski, Włodzimierz

Rabski, Bogusław Streb, Henryk
Szczepaniak i Józef T r a f i a ł e k.
Nagrody pieniężne za wysokie osią
gnięcia we współzawodnictwie indy
widualnym i zespołowym otrzymało
48 osób.
Dyskusję, jaka wywiązała się na
naradzie, podsumował dyrektor De
partamentu Urządzeń Rolnych Mini
sterstwa Rolnictwa mgr inż. Jan Kło
potowski, składając
jednocześnie
gratulacje dyrekcji biura z okazji za
jęcia II miejsca we współzawodnict
wie wojewódzkich biur geodezji i urządzeń rolnych oraz wyróżnionym za
łogom wojewódzkich i powiatowych
biur, a także odznaczonym i nagro
dzonym pracownikom.
Mgr Fr. Parafianowicz

XLIII plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN
W dniu 26 października 1972 roku
odbyło się w Warszawie XLIII ple
narne posiedzenie Komitetu Geodezji
PAN. Obrady prowadził przewodniczą
cy Komitetu prof, dr Zygmunt K owalc zy k. Prof. Jan Różycki
przedstawił ostateczną wersję refera
tu syntetycznego przygotowanego przez
Podsekcję Geodezji
przygotowanego
na II Kongres Nauki Polskiej. Po dy
skusji i wypowiedziach na temat
wniosków zawartych w referacie uz
nano za celowe opublikowanie refera
tu syntetycznego Komitetu Geodezji
w czasopiśmie Nauka Polska, zaś re
feratów roboczych poszczególnych sek
cji Komitetu Geodezji w specjalnym
zeszycie kwartalnika Geodezja i Kar
tografia.
W oparciu o wytyczne referatu syn
tetycznego rozpatrzono przedstawio
ny przez doc. dr Wandę Dobaczews k ą projekt planu pracy Komitetu
na lata 1972—1974. Przewiduje się opracowanie programów badań i spo
sobów ich realizacji, a także ustale
nie zakresu badań dotyczących tych
zagadnień z dziedziny geodezji stoso
wanej, które mają duże znaczenie dla
gospodarki narodowej.
Następnie prof, dr Zygmunt K owalczyk poinformował zebranych
o zebraniu ogólnym Polskiej Akademii
Nauk, na którym omawiano rolę i za
dania komitetów PAN oraz ich dzia
łalność. W Komitecie Geodezji PAN
postanowiono powołać nową sekcję —
Podstawowe Problemy Geodezji Go
spodarczej. Na przewodniczącego po
wołano prof, dr Henryka Leśnioka,
na zastępców — prof. Michała O d Ian i c k i e g o-P oczobutta oraz doc.
dr Andrzeja Hermanowskiego.
W skład sekcji wchodzić będą 4 ze
społy, których pracami kierować będą:

— geodezyjne urządzenia terenów
rolnych i leśnych — doc. dr Andrzej
Hopfer,

— geodezja inżynieryjno-przemysłowa i miejska — doc. dr Wojciech J an u s z,
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— geodezja górnicza — doc. dr Mie
czysław Milewski,
— zastosowania geodezji w ochronie
środowiska — prof. Zygmunt Kowal
czyk.
Omówiono również plany działalno
ści poszczególnych sekcji Komitetu na
rok 1973. Plany te przedstawili:
— Sekcja Ruchu Wirowego Ziemi —
prof. Wiesław Opalski
— Sekcja Współczesnych Ruchów
Skorupy Ziemskiej — dr. J. L i s zk o ws ki w zastępstwie nieobecnego
prof, dr W. C. Kowalskiego
— Sekcja Kartografii — dr Wiktor
Grygorenko

— Sekcja Informatyki — doc. dr Je
rzy Gaździe ki.
W komunikatach, jakie miały miej
sce w ,czasie obrad zebrani poinfor
mowani zostali o przyjeździe do Pol
ski prof. K. Rinnera (Austria), któ
ry w ramach Dni Nauki i Techniki
Austriackiej wygłosił odczyt na te
mat przestrzennej triangulacji sateli
tarnej.
Minutą milczenia uczcili zebrani
zgon prof, dr B. Krupińskiego,
prof. P. Tardi (Francja) oraz prof.
K. Lederstegera (Austria).

SJT

Z. prac Komisji Geodezji Miejskiej SGP
— Oddział w Krakowie
Komisja Geodezji Miejskiej Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich Oddział
w Krakowie zorganizowała w dniu
27 października 1972 r. odczyt mgr
inż. Mariana Sołtysa z Instytutu
Geodezji Górniczej i Przemysłowej
AGH w Krakowie pt. Metodyka pro
wadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
urządzeń podziemnych przy wykorzy
staniu wykrywaczy elektromagnetycz
nych.
Autor orzedstawił wybrane zagad
nienia pośredniej inwentaryzacji urzą
dzeń podziemnych, podając między in
nymi rodzaje i charakterystykę wy
krywaczy, zasady wyznaczania kie
runku i głębokości ułożenia przewo
dów, charakterystykę czynników wa
runkujących dokładność wyznaczenia
położenia
przewodów
podziemnych
(zniekształcenie powierzchni polowej,
ukształtowanie powierzchni terenu,
błędy osobowe obserwatora, właściwy
sposób pomiaru na podstawie prac
doświadczalnych), wyniki prac doś
wiadczalnych nad ustaleniem po

zycji przewodów podziemnych, okre
ślające średni błąd lokalizacji prze
wodu.
Po odczycie miała miejsce ożywiona
dyskusja.
Ponadto Komisja zorganizowała w
dniu 22 listopada '1972 roku odczyt
prof, dr inż. Jerzego Gomoliszews k i e g o z Instytutu Geodezji Gór
niczej i Przemysłowej AGH pt. Wy
brane zagadnienia z geodezyjnej in
wentaryzacji sieci urządzeń komunal
nych.
Referent omówił sposoby oceny i za
kres wykorzystania materiałów bran
żowych w inwentaryzacji geodezyjnej,
z uwzględnieniem kontroli kameralnej
i terenowej, a także ocenę dokładności
map inwentaryzacji geodezyjnej z
punktu widzenia potrzeb geodezyjne
go projektowania lokalizacji nowych
sieci oraz potrzeb przyszłego katastru.

K. Walocha, A. Gralak
Kraków

Popularyzacja fotogrametrii w Krakowie
W dniu 14 czerwca 1972 roku na
kolejnym zebraniu Komisji Fotogra
metrii Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich wygłoszony został odczyt na te
mat: Aerotriangulacja analityczna z
niezależnych modeli i jej praktyczne
zastosowanie,
którego autorami są:
mgr inż. Ewa M u s i a ł z Instytutu
Geodezji i Kartografii w Warszawie
oraz mgr inż. Andrzej Rymarowicz z Państwowego Przedsiębior
stwa Fotogrametrycznego w Warsza
wie.
Prelegenci omówili opracowane w
IGiK i PPF metody aerotriangulacji.
Metody te znajdują zastosowanie
głównie przy kameralnym zagęszcza
niu osnów fotogrametrycznych w oPracowaniach Wielkoskalowych, w po
miarach związanych z badaniem od

kształceń powierzchni terenu oraz przy
określaniu współrzędnych
punktów
terenowych przeznaczonych do dal
szych prac geodezyjnych (poligonizacja) i potrzeb ewidencji gruntów.
W referacie omówiono szczegółowo
metodę AERO BLOK, polegającą na
równoczesnym wyrównaniu blokowym
dowolnie zorientowanych modeli prze
strzennych analitycznie lub analogo
wo.
Przedstawiono również metodę półanalityczną, polegającą na wyrówna
niu w bloku niezależnych modeli utworzonych na autografach (zoriento
wanych bezwzględnie w pewnym przy
bliżeniu). Pońadto podano wiele przy
kładów praktycznego zastosowania omówionych metod aerotriangulacji;

podano również dokładności uzyskane
dla fotopunktów mp = ± 0,06 m.
W dyskusji, która wywiązała się po
referacie, wzięli udział J. Jachimski, T. Budzyński, A. Rymarowicz, A. Woliniewicz i W.
Mierzwa. Podejmowano zagadnie
nia związane z możliwościami, jakie
daje aerotriangulacja — szczególnie
przy opracowaniu map miast.
Dyskutowano również celowość wy
konywania w Polsce zdjęć lotniczych
kamerami formatu 23 X 23 cm, za
miast 18 X16 cm, a także możliwość
wykonywania zdjęć z dwu pułapów
(overfly) — osobno dla osnów i osob
no dla opracowań szczegółowych.
J. Jachimski, W. Mierzwa
Kraków

Z działalności Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach
W dniu 15 listopada 1972 r. odbyła
się w Ośrodku Postępu Technicznego
w Katowicach konferencja naukowo-techniczna na temat Kształtowanie i
badanie
kształtu Iiiperboloidalnych
chłodni kominowych. Organizatorem
konferencji był Zakład Nowej Tech
niki i Informacji OPT w Katowicach,
a program i materiały konferencyjne
przygotowali w zasadzie pracownicy
Zakładu Geodezji Instytutu Dróg i
Mostów Politechniki Śląskiej zrzesze
ni w Kole Zakładowym SGP. W cza
sie konferencji referaty wygłosili:
— J. Kobiela, S. Mercik —
Pomiary realizacyjne powłok chłodni
kominowych o kształcie hiperboloidalnym;

— A. Szczeciński, S. Mercik,
W. C ha ń ski — Badanie kształtu po
wierzchni drugiego stopnia ze szcze
gólnym uwzględnieniem chłodni ko
minowych;
— S. Mercik, W. C h a ń s k i, J.
Frenkiel — Osnowa geodezyjna i
sygnalizacja badanych punktów
dla
pomiarów inwentaryzacyjnych i po
miarów przemieszczeń chłodni komi
nowych;
— J. Frenkiel, A. Szczeciń
ski, W. C hański — Pomiar prze
mieszczeń budowli z uwzględnieniem
chłodni kominowych w oparciu o po
miary liniowe.
W czasie konferencji dyrektor Za
kładu Badań i Doświadczeń WPGGK

— dr inż. Μ. Żak, wyświetlił zestaw
interesujących przeźroczy z budowy
chłodni kominowych w Thierbach i
Hagenwerder w NRD. W konferencji
udział wzięło około 40 specjalistów z
przedsiębiorstw geodezyjnych oraz in
stytutów geodezyjnych następujących
wyższych uczelni: Politechniki War
szawskiej, AGH, Politechniki Łódz
kiej, Politechniki Poznańskiej, Polite
chniki Gdańskiej, Akademii Rolniczej
we Wrocławiu, WSI w Rzeszowie. Re
prezentowane były również przedsię
biorstwo Budowy Chłodni „Chłodnie
Kominowe” i elektrownie okręgu po
łudnie.
Stefan Mercik
Politechnika Śląska
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Międzynarodowa Federacja Geodetów
W- dniach 11—13 grudnia 1972 roku
odbyło się oficjalne przekazanie prze
wodnictwa' Komisji 6 FIG (Geodezja
inżynieryjna) nowemu kierownictwu
na okres 1973—1975.

Dotychczasowe
misji 6:

kierownictwo

Ko

■ przewodniczący — prof, dr ing. V.
Krumphanzl (Czechosłowacja);
■ wiceprzewodniczący — prof, dr inż.
T. Lazzarini (Polska);
■ sekretarz — dipl. ing. Μ. Brychta (Czechosłowacja).
Nowe kierownictwo Komisji 6:

■ przewodniczący — dr inż. K. Bra
mo r ski !(Polska);
■ wiceprzewodniczący — Dr. Ing. L.
Hallermann (NRF);
■ sekretarz — mgr inż. W. Pró
szyński (Polska).
K. Bramorski
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Samochodowe rajdy geodetów w Czechosłowacji
W 1972 roku odbyły się w Czecho
słowacji dwa samochodowe rajdy geo
detów, V — wiosenny i VI — jesien
ny. Organizatorami rajdów byli geo
deci okręgu Litomierzyce oraz rada
zakładowa przy przedsiębiorstwie geo
dezyjnym w Libercu. Stosownie do
regulaminu obok geodetów czechosło
wackich w rajdzie mogli brać rów
nież udział geodeci z innych krajów.
Trasy rajdów prowadziły przez naj
piękniejsze okolice na południowy za
chód od Karkonoszy; ze Starego Tyna — przez Litomierzyce wzdłuż Ła

by do Usti nad Łabą i przez Ustek z
powrotem do Starego Tyna.
Obie trasy były różne i liczyły po
około 120 km.
W ramach V rajdu odbyła się jaz
da na czas, a następnie ocena odle
głości.
Cechą charakterystyczną VI rajdu
był przejazd na czas pomiędzy prze
szkodami.
Na całej trasie obu rajdów rozmie
szczono 53 lisy, które należało odna
leźć, notując, w jakiej miejscowości

zostały odnalezione i jakim numerem
były oznaczone.
W obu rajdach z Oddziału Kielec
kiego SGP uczestniczyła załoga z Ko
ła nr 4 przy WPGGK (samochód Sy
rena) w składzie kol. kol. Andrzej
Bogucki, Tadeusz Durlej, Witold
Prżąda, Zbigniew Śliwiński.
Załoga ta po dwóch rajdach zajęła
21 miejsce — na 54 startujące samo
chody.

Zbigniew Śliwiński
WPGGK — Kielce

Vl Rajd Qeodety
Rada Wydziału ZSP Oddziału Geo
dezji Akademii Rolniczej we Wrocła
wiu wspólnie z Zarządem Oddziału
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geo
detów Polskich organizują w dniach
27—29 kwietnia 1973 roku VI Rajd
Geodety z zakończeniem w zamku
Chojnik koło Sobieszowa.

Trasy rajdu prowadzić będą piękny
mi szlakami Ziemi Jeleniogórskiej. W
dniu zakończenia rajdu, to jest 29
kwietnia 1973 roku odbędzie się kilka
konkursów, a także VI Geoolimpiada
o złotą, srebrną i brązową szpilkę oraz o puchar w konkurencjach zespo

łowych. W imprezie wezmą udział stu
denci wydziałów geodezji wyższych
uczelni oraz geodeci pracujący.

Janusz Dudek
Przewodniczący RW ZSP
AR we Wrocławiu

Z PRAC GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Nagrody Prezesa Głównego Urzędu Geodezji I Kartografii za osiągnięcia

techniczno-ekonomiczne w roku 1972
W dniu 13 stycznia br. w Głównym
Urzędzie Geodezji i Kartografii odby
ło się rozdanie nagród pieniężnych,
przyznaych przez prezesa GUGiK za
osiągnięcia techniczno-ekonomiczne w
roku 1972. Nagrodzono 10 zespołów o
łącznej liczbie 49 pracowników, w
tym 26 z Instytutu Geodezji i Karto
grafii, 3 z Politechniki Warszawskiej,
2 z Wojskowej Akademii Technicznej,
6 z Państwowego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego, 3 z Gdańskiego Okrę
gowego Przedsiębiorstwa Miernicze
go, 2 z Warszawskiego Okręgowego
Przedsiębiorstwa Mierniczego i 1 z
Białostockiego Okręgowego Przedsię
biorstwa Mierniczego.
Przedmiotem nagród było 10 prac
na następujące tematy:
1. Opracowanie koncepcji, projektu,

budowa i zastosowanie w pracach ge
odezyjno-kartograficznych
przetwor
nika graficzno-cyfrowego, współdzia
łającego z maszyną GEO 2 (etap I).

2. Opracowanie nowej
analityczno-numerycznego
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technologii
opracowa

nia zdjęć lotniczych i zastosowanie jej
przy badaniu odkształceń terenów, ze
szczególnym uwzględnieniem terenów
pogórniczych. Średni błąd wyznacze
nia położenia punktu ≤ 5 cm (aerotriangulacja z pojedynczych zdjęć).

7. Udoskonalenie metody i techno
logii aktualizacji map topograficznych
w skali 1:5000 i 1:10 000.

8. Zastosowanie w jak najszerszym
zakresie zestawu dalmierz elektroma
gnetyczny i giroteodolit przy zakłada
niu osnów.

3. Opracowanie i zastosowanie tech
nologii dla zastąpienia polowych os
nów szczegółowych osnowami kame
ralnymi, wyznaczonymi ze średnim
błędem położenia punktów ≤ 7 cm (etap III, końcowy).

9. Ustalenie określonych
układów
lokalnych umożliwiających przepro
wadzenie konkursu projektu urbani
stycznego na terenie GOP.

4. Opracowanie technologii przeli
czenia współrzędnych osnów szczegó
łowych z układu na układ (etap IV,
końcowy).

10. Raport z oceny podkładowych
materiałów
geodezyjno-kartograficz
nych z punktu widzenia potrzeb miej
scowego planowania przestrzennego.

5. Zorganizowanie i uruchomienie
stacji obserwacji sztucznych satelitów
Ziemi w Borowej Górze (etap II, koń
cowy).

Łącznie za powyższe prace prezes
GUGiK przyznał nagrody w wysoko
ści 187 000 złotych. Szczegółowe omó
wienie nagrodzonych prac i przebie
gu spotkania prezesa Głównego Urzę
du z nagrodzonymi pracownikami oPublikowane zostanie w nr 4 Przeglą
du Geodezyjnego w 1973 r.

6. Opracowanie i zastosowanie me
tod i przyrządów do kontroli produk
cji elementów piętrzących jazów (etap
II, końcowy).

J. S.

Pabcd

=2 [Pdmo—Pdko—Pamo+PalóI=
π

400
, 80 · 60Ί
, π
⅛--τ-]≡R>-⅛-f) = 2S38m∙

Rozwiązanie zadania
nr 112
Rozwiązanie zadania nr 112 nade
słało 28 osób. Prawidłowa odpowiedź
jest następująca:
Pabcd

A oto inny sposób rozwiązania oparty
o całkowanie. Rozwiązanie takie na
desłali: Ryszard Szostek z Wrocławia,
Dzierzyslaw Lipniacki z Lublina, Wło
dzimierz Kuberka z Poznania, Sąturnin Zygmunt z Bytomia i Jacek Rajch
z Łodzi.
OL
Pabcd

___________

= 2 ʃ ↑/R2 — x2 dx
OK

OL = y,R2 — AL2 = 80

= 2838 m2

Powierzchnię ABCD określić można
jako różnicę pomiędzy dwoma odcin
kami koła:

OK = OL — KL = 60
80
Pabcd

_____________

= 2 ʃ pzR2 — x2 dx =
60

Pabcd — Pdmc — Pamc

Jest to jednak dość kłopotliwe w li
czeniu, stąd dążenie do uproszczenia
obliczeń.
Oto jeden ze sposobów rozwiązania,
który podaję za Henrykiem Liberkiem
z Jarocina Poznańskiego:

—i2 + R2 arc

= 80 pz3600 + R2 arc sin 0,8 — 60 Fz6400 +
— R2 arc sin 0,6 =

OL = IzR2 — AL2 = 80

= R2 (arc sin 0,8— arc sin 0,6) = 2838 m2

DK = JzR2-OK2 = 80

a — β ≈ 18,0666®

Nagrodę główną od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w postaci wydaw
nictwa Zarys historii organizacji spo
łecznych geodetów polskich w wyniku
losowania otrzymał kolega
Jacek
Rajch z Lodzi.
Nagrody dodatkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w postaci
książek wylosowali koledzy: Stanisław

Ryszard Szostek (Wroclaw), Witold Kuckiewlcz
(Warszawa),
Wiktor
Pietrulan
(Szczecin), Roman Arabski (Łódź), Marian
Szymański (Poznań), Teresa Rosa (Kielce),
Stetan Tyliński (Pustelnik k. Warszawy),
Edmund Musial (Radomsko), Ireneusz Bie
gański (Kościan), Józef Chociej (Grajewo),

Stanislaw Hetnal (Wrocław), Maτek Franczyk (Kraków), Dzierzyslaw Lipniacki (Lu
blin), Włodzimierz Kuberka (Poznań), Ka
mil
Kasprzycki
(Bielsko-Biała),
Marian
Borowicz
(Chlopiatyn),
Paweł
Bednarz
(Kozienice), Saturnin
Zygmunt (Bytom),
Józef Kosiński (Gdynia), Henryk Liberek

80
tg a =---- = 1,33333
60
tg ,3 =---- = 0,75000
80
<

a = 59,0333®
β = 40,9667®

Nurek z Lublina, Zygmunt Piętka z
Niewodnicy Kościelnej pow. Łapy,
Ireneusz Biegański z Kościan, Józef
Chociej z Grajewa i Marian Borowicz
z Chlopiatyna.
St.J.T.

Rozwiązanie zadania nr Tie nadesłali:
(Jarocin Poznański), Jacek Rajch (Łódź),
Oswald Rudze (Wrocław), Jan Sliz (Wełecz), Józef Kosiński (Gdynia), Jan Galler
(Świnoujście), Andrzej Stanoszek (Opole),
Andrzej Mylka (Szczecin), Stanisława Nu
rek (Lublin), Zygmunt Piętka (Niewodnica Kościelna, pow. Łapy).

Zadanie nr 117

Nagroda

W trapezie ABCD dane są powierz

chnie trójkątów ABO = Pi = 1296 m
*

oraz CDO = pi = 1156 m
*.

Obliczyć

powierzchnię trapezu.
Zadanie nadesłał kol. Edmund Mu-

siał z Radomska.

Rozwiązanie

zadania należy

nade

słać do dnia 10 czerwca 1973 roku.

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzld w wyniku losowania nagro
da główna w postaci wydawnictwa Zarys
historii organizacji społecznych geodetów
polskich — od Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich,
UWAGA!

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadania do rozwiązania proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z roz
wiązaniami.
Projekty
zadań
przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, są honorowane ryczałtem w
wysokości 300 złotych.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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Geodezja i Kartografia (Moskwa)

Nr 8 — sierpień 1972 r.: W. G. Sol
datow, Ja. K. Pakala — Współ
zawodnictwo w wytwarzaniu produk
cji wysokiej jakości. — Μ. P. Gorł> a c z ew — Doświadczenia zastosowa
nia systemu sieciowego planowania i
zarządzania (SPU) w pododdziałach
przedsiębiorstwa. — I. G. W o w k —
Analiza dokładności obliczenia współ
czynników harmonicznych
anomalii
siły ciężkości. — W. N. Gańszin —
Ocena dokładności wyników pomia
rów. — B. S. Kuzmin — O termi
nach: błąd, poprawka, dokładność i omyłka. — I. S. Rabcewicz — Ni
welacja hydrostatyczna zapory kra
snojarskiej elektrowni wodnej. — P.
N. Rapasow — Jedna z metod roz
wiązania zagadnienia Hansena. — A.
E. G a ł k i n, B. I. Sergiejew —
Wytwarzanie
fotoplanów
metodą
montażu optycznego. — W. Μ. Sigałow — Zdjęcia Stereotopograficzne w
skali 1:10 000 przy rozrzedzonej osno
wie wysokościowej. — W. N. Andre
jew, Μ. A. Blumina, A. W. Silwanskij — Próba wytwarzania f otoplanów w skali 1:500. — W. Μ.
Sierdiukow — Wyznaczenie po
prawek nieprzycisku płyty fotografi
cznej z przesuniętym położeniem obiektywu przy wykonywaniu prac me
todą fotogrametrii naziemnej. — W.
S. Sokołow, B. W. Pronin. G. E.
Pronina — Metoda określenia oce
ny funkcji korelacyjnej niejednorod
nego pola gęstości optycznych. — E.
G. Siergunin, W. I. Lepecha
— Wytwarzanie przeźroczy na tworzy
wach sztucznych metodą dwuazotypową. — D. S. Michalewicz — Pro
cesy formowe i wyposażenie do róż
nego rodzaju druku — Wystawa SISTiemotechnikA-71. — a. k. Kocewolskij — XXXIII Konferencja
naukowo-techniczna w Kijowskim In
stytucie
Inżynieryjno-Budowlanym
(KISI). — F. A. Pran o w i c z — O
podręcznikach geodezji. —"W. P. M ɑrozow — Metodyka objaśnienia od
wzorowania Gaussa. Bibliografia.
Nr 9 — wrzesień 1972 r.: Rozmach
współzawodnictwa socjalistycznego dla
uczczenia 50-lecia ZSRR. — Μ. W.
Molocznikow — Przegląd kultu
ry wytwórczości. — Z. W. Ostroumow — Działalność szkół pracy ko
munistycznej. — I. G. Barzienkow,
B. W. Jelisiejew — Prace geode
zyjne w regionach północnych. — W.
W. Buzuk — Parametry określające
elipsoide poziomową Księżyca oraz
fale selenoidu. — A. G. Belewitin
— Właściwości geometryczne i pod
stawowe błędy urządzeń oporowo-Zwrotnych typu kardan. — B. N.
Djakow — Astronomiczne wyzna
czenia instrumentem uniwersalnym
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DKM-3.— A. Ju. Rojew — Zastoso
wanie baroprofilografu. — W. R. P isarenko — Wyznaczenie wilgotności
powietrza do opracowania pomiarów
Tadiodalmierczych wykonanych w wa
runkach zimowych. — A. G. Wanin
— Techniczno-ekonomiczne wskazów
ki różnych wariantów
technologii
zdjęcia Stereotopograficznego w ska
lach wielkich. — N. P. Kożewnik o w, W. A. Kargaszina, W. A.
Gwozdiewa — Techniczno-ekono
miczna podstawa zastosowania i do
skonalenia wariantów technologicz
nych odnawiania map topograficznych.
— N. B. Dubinowskij — Cecho
wanie zdjęć przy zastosowaniu właści
wości pary stereoskopowej. — O. W.
Portnowa — Dane porównawcze
badań filmów wykonanych na podkła
dach Iawsanowym i trójoktanowym.
— A. I. Czupanow, Μ. W. Fro
lowa — Zastosowanie dekoli przy
wykreślaniu i ujęciu map topogra
ficznych w skali 1 :5000 i 1 :2000. —
A. E. Sitalow — Kolegium i Rada
Naukowo-Techniczna GUGK przy RM
ZSRR. — K. Μ. Czerniaków
Podręcznik geodezji dla techników
leśnych. — O. P. Kosmakowa —
Doświadczenia w redagowaniu map.

Nr 10 — październik 1972 r.: W. P.
Kolcow, W. D. Ardasianow —Nowy niwelator N-2. — A. G. Prichod a, A. K. Mozgow- Nowy
niwelator hydrostatyczny. — G. N.
Jefimow — Metodyka programo
wania zadań na EML. — A. A.
Krzyzanowskij — Doświadcze
nie w opracowaniu informacji geode
zyjnej. — Ju. W. Kemnic — Infor
macja statystyczna przy ocenie do
kładności geodezyjnych sieci oŋorowych. — I. Μ. Pawłów, W. F.
Czerników — Użytkowanie lasera
gazowego przy poziomowaniu torów
Podsuwnicowych. — A. E. Rożkow,
I. W. Zykow — Pomiar komunika
cji podwodnych. — I. T. Antipow
— Porównanie różnych metod jednoSzeregowej analitycznej aerotriangulacji przestrzennej. — I. N. Ryczkow,
W. N. Ziriakow — Próba zakłada
nia sieci analitycznej aerotriangulacji
poziomej na podstawie zdjęć lotni
czych w skali 1 : 40 000 i 1 : 75 000 ce
lem wytwarzania fotoplanów w skali
1:10 000. — W. A. Wierchowskaj a, K. A. Zykow — Stereofotometryczne opracowanie na STD-2 zdjęć
lotniczych z decentracjami. — T. W.
Wereszczaka — Doskonalenie tre
ści map topograficznych przy ich od
nowieniu. — E. G.
Siergunin,
W. N. Filin — Doskonalenie i roz
wój procesów kopiowania i druku. —
W. D. W ł a s o w, N. S. Zajcewa —
Problemy oceny dokładności
sieci
geodezyjnych — Seminarium w Mo
skiewskim Instytucie Inżynierów Ko

munikacji (MIIT). — Programowanie
matematyczne w planowaniu prac
geodezyjnych i topograficznych (re
cenzje książki napisane przez ∙ N. G.
Widujewa oraz A. K. Kocelows 1 i e g o).
Mikołaj Modrynski
Geodeticky a Kartograficky Obzor

Nr 3 — marzec 1972 r.: K. Maxmillian — Jakościowy rozwój ewi
dencji nieruchomości. — O. Valka
— Kompleksowe opracowanie i utrzy
manie operatu ewidencji nieruchomo
ści na elektronicznej maszynie cyfro
wej MlNSK 22. — J. Kocian —
Perspektywy opracowania ewidencji
nieruchomości na średniej elektronicz
nej maszynie cyfrowej. — Μ. Roule
Zastosowanie fotogrametrii do utrzy
mania i odnowienia map ewidencji
nieruchomości, ze względu na możli
wość przejścia na mapy cyfrowe (digitalne). — I. Podhorsky,
V.
Dworzak — Ocena podkładów do
decymalizacji map Wielkoskalowych.
— F. Roubik — Mapa okolic Pragi
z 1835 roku (1 :14 400).
Nr 4 — kwiecień 1972 r.: K. Hod a c z — Urządzenia rolne a dalszy
rozwój gospodarki rolnej w CSRS. —
J. Blunar — Dokładność rysunku
map w rzucie Stereograficznym. —
K. Kuczera — Wpasowywanie sie
ci geodezyjnych do osnów o względnie
mniejszej dokładności. — O. Valka
— Kompleksowe opracowanie i utrzy
manie operatów ewidencji nierucho
mości na EMC MINSK 22 (zakończe
nie). —- Μ. Roule — Zastosowanie
fotogrametrii do utrzymania i odna
wiania map ewidencji nieruchomości,
ze względu na możliwość przejścia na
mapy cyfrowe (digitalne). — J. Va ι
ό a — Rozwój inicjatywy pracowni
czej i współzawodnictwa w res0rci9/
Słowackiego Zarządu Geodezji i Kar
tografii.

Nr 5 — maj 1972 r.: J. Czipera
— Uchwały obrad KC KPCzS 0 dal
szym rozwoju rolnictwa i przemysłu
żywnościowego w CSRS. — I· Ryb arsky — Zadania urządzeń rolnych
w realizacji uchwał XIV Zjazdu
KPCzS. — V. Pichlik — Budowa
czechosłowackiego pola badawczego
zdjęć fotogrametrycznych w małych
skalach (1 : 50 000 i 1 :100 000). — K.
Kuczera — Wpasowywanie sieci
geodezyjnych do osnów 0 względnie
mniejszej dokładności (zakończenie).—
Μ. Hauf — Nowe geodezyjne przy
rządy VEB CarI Zeiss — Jena. —
O. Valka — Zagadnienia komplek
sowej
socjalistycznej
racjonalizacji
(artykuł dyskusyjny).

Nr 6 — czerwiec 1972 r.: J. Szutti
— Ogólna charakterystyka błędów
wielkości. — K. Divisz — Oblicza
nie pionowych wektorów przyspiesze
nia sił ciężkości na obszarach o ma
łym zagęszczeniu pomiarów grawime
trycznych. — S. Kadner — Wyty
czanie równoległych torów kolei żelaz
nych przy zastosowaniu profilów nor
malnych. — J. Baczkowsky —
Prace geodezyjne przy budowie gazorurociągu tranzytowego.

Nr 7 — lipiec 1972 r.: O. Michal
czyk i inni — Wytyczenie nowego
mostu na Dunaju w Brątysławie. —
Μ. Hauf — Pomiar lokalnej sieci
triangulacyjnej geodimetrem AGA Mo
del 6.— Μ. Ingeduld — Dokład
ność linii pomiarowych. — H. Ha
merska — Programowe opracowa
nia czeskich tekstów przy zastosowa
niu elektronicznych maszyn cyfro
wych nie posiadających pełnego skła
du alfabetu czeskiego.

Mgr inż. W. Barański

Geodetski List
Nr 1-2-3 — styczeń, luty, marzec
1971 r.: S. Klak — Stabilizacja zna
ków wysokości rurami. — Μ. Boż i ć n i k — Problematyka automaty
zacji opracowań katastralnych w
Chorwacji. — U. Szafranko —
Krótki opis prac geodezyjnych przy
montażu kadłuba okrętu z dwóch czę
ści. — E. Kriżaj — Praktyczne
wskazówki przy pracach distomątem
Wilda DI-10.
Nr 4-5-6 — kwiecień, maj, czerwiec
1971 r.: L. N i k o 1 i ć — Rezultaty
wyrównania pomiarów teodolitami se
kundowymi firm: Wild, Zeiss i MOM.
— Z, Kalafadźić — Wpływ zmian
kąta nachylenia na wielkość odcinków
łaty przy pomiarach długości dalekomierzem o trzech nitkach. — Μ. Bo
zi ć n i k — Problematyka automaty
zacji opracowań katastralnych w
Chorwacji. — E. Kriżaj — Prak
tyczne wskazówki przy pracach distomatem Wilda DI-IO ,(c.d.). — Μ. Jen

ko — Automatyczny koordynatograf
Coradomat.

Nr 10-11-12 — październik, listopad,
grudzień 1971 r.: E. Kriżaj — Po
równanie pomiarów bazy w Zagrze
biu, przy użyciu geodimetru AGA Mo
del 6 oraz distomatu Wilda DI-10. —
Μ. Kaczanski — Transformacja
współrzędnych w oparciu o współ
rzędne dwóch punktów. — J. Pleszk o — Zastosowanie terrofotogrametrii
w pracach architektonicznych w Ju
gosławii. — C. Szewczek — Sca
lenia zamiast wywłaszczeń.

Nr 1-2-3 — styczeń, luty, marzec
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Tryb i terminy przyjmowania zgłoszeń
na Studium Zaoczne przy Wydziale Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Od kandydatów na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) skierowanie na studia wraz z protokołem Komisji Zakładowej, napisane na
obowiązującym formularzu;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale (świadectwo maturalne), uprawniające do
studiów w szkołach wyższych;
3) trzy jednakowe fotografie, czytelnie podpisane na odwrocie.
O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci liceów ogólnokształcących posiadający
co najmniej dwuletnią praktykę w jednostkach geodezyjnych oraz absolwenci śred
nich i pomaturalnych szkół zawodowych przynajmniej z jednoroczną praktyką geo
dezyjną.
Obowiązuje egzamin wstępny z przedmiotów: matematyka, fizyka i język obcy
(język do wyboru).
Podania powinny być zgłoszone w terminie do 30 kwietnia (wyjątkowo później).
Podania należy przesyłać pod adresem: Politechnika Warszawska 00-661 War
szawa, PI. Jedności Robotniczej 1.
Przewidywany termin egzaminu wstępnego — trzecia dekada czerwca.
Pragnący studiować na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszaw
skiej z województw innych niż warszawskie mogą rozpocząć studia w najbliższej
im politechnice lub w Wyższej Szkole Inżynierskiej, przenosząc się nawet dopiero
na czwarty semestr studiów PW. Mogą to być studia zarówno wieczorowe, jak
i zaoczne. Tam wówczas należy składać podania o przyjęcie na studia.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA1 FOTOGRAMETRYCZNEGO I

JERZY BUTOWTT, ADAM DUBIK,
ROMUALD KACZYŃSKI, WIESŁAW CHABROS
Warszawa

Holografia i koherentna optyka w fotogrametrii i fotointerpretacji
1. Wstęp
Ostatnie dziesięciolecie cechuje dynamiczny rozwój za
stosowań holografii i koherentnej optyki. Zasady holografii
były znane już od dawna, jednak ,dopiero skonstruowanie
lasera i odkrycie metody zapisu i rekonstrukcji obrazów
rozdzielonych przestrzennie przyspieszyło ich wykorzysta
nie w wielu dziedzinach nauki i techniki. Podstawowymi
zaletami tych układów są możliwości trójwymiarowego
przetwarzania informacji optycznej, duża szybkość prze
twarzania danych, olbrzymia pojemność informacyjna, pro
stota konstrukcji i duża dokładność.
Wiele zagadnień wymaga automatyzacji opracowań w
celu szybkiego otrzymania obiektywnego wyniku. Ma to
również znaczenie w fotointerpretacji i fotogrametrii, gdzie
istnieje potrzeba automatyzacji i przyspieszenia przetwa
rzania danych. W publikacji przedstawiono niektóre ten
dencje rozwojowe zastosowań optyki koherentnej i holo
grafii w fotogrametrii i fotointerpretacji na podstawie li
teratury, a także pewne własne wyniki badań.

2. Cechy modelu holograficznego

Obraz obiektu otrzymany z hologramu charakteryzuje się
trzema wymiarami w przyjętym układzie XYZ, podobnie
jak przy obserwacji Stereogramu. Aby otrzymać zdjęcia
stereoskopowe fotografie wykonuje się z bazy jednym nie
spójnym źródłem światła. Natomiast w Celu otrzymania ho
logramu użyte są dwie spójne fale świetlne: fala odnie
sienia i fala przedmiotowa. Wynik interferencji tych fal
zostaje zarejestrowany na materiale światłoczułym. Re
konstrukcję obrazu obiektu otrzymuje się po oświetleniu
hologramu światłem spójnym. Otrzymany obraz obiektu
jest identyczny jak obiekt rzeczywisty, pod warunkiem że
przy rekonstrukcji i rejestracji użyto światła o jednako
wej długości fali.
Otrzymany model holograficzny posiada zdolność roz
dzielczą rzędu 80 linii/mm [18] i cechuje go większa pla
styka w porównaniu z modelem stereoskopowym. Obser
wację tego modelu można wykonać z bazy ocznej lub przez
układ powiększający. Baza obserwacyjna może się prze
mieszczać w stosunku do obserwowanego modelu hologra
ficznego, co pozwala obserwować go z różnych stron. Na
przykład jeśli jeden szczegół obiektu jest zasłonięty przez
inny, to wystarczy zmienić punkt obserwacji, aby stał się
on widoczny. Jest to jedna z głównych różnic istniejących
między modelem stereoskopowym a obiektem odtworzonym
z hologramu.
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Omawiany model holograficzny cechuje jednak plami
stość, utrudniająca uzyskanie wysokiej dokładności pomia
rów. Można ją usunąć, stosując przy rekonstrukcji laser
o innej długości fali ,[15]. Zmiana długości fali rekonstruu
jącej w stosunku do fali użytej do holografowania powo
duje polepszenie jasności modelu, lecz wprowadza jedno
cześnie zmiany geometryczne. Jeśli zmiany λ są małe, to
błąd ma postać liniową, a wierność geometryczna jest za
chowana [14]. Aberacjami występującymi przy odtwarza
niu hologramu zajmuje się niewielu autorów [3], [4], [14],
choć mają one w holografii istotne znaczenie.

3. Pomiary modelu przestrzennego otrzymane z hologramu

Otrzymany model holograficzny można pomierzyć róż
nymi sposobami, na przykład obserwując obraz rzeczywi
sty na ekranie przesuwnym, aż do uzyskania na nim ostre
go obrazu całego obiektu lub jego części. Przesunięcia ekra
nu są odczytywane na podziałce i traktowane jako współ
rzędne. Do obserwacji hologramów małych przedmiotów
wykorzystuje się mikroskop, zapewniający odpowiednie po
większenie obrazu. Pomiary można wykonywać na obra
zie rzeczywistym lub urojonym. Na rysunku 1 pokazano
obraz rzeczywisty otrzymany po obróceniu płyty hologra
ficznej, który w stosunku do obiektu jest modelem pseudoskopαwym. Na rysunku 2 przedstawiono rekonstrukcję
obrazu pozornego, który jest obserwowany jako model ostoskqpowy.

Jak podaje [1], obraz holograficzny przedmiotu można opracować na instrumencie, mającym tylko jedną kamerę
z systemem binokularnym do obserwacji i układem trzech
współrzędnych. Autor przytoczonej powyżej publikacji mie
rzył obraz urojony przy powiększeniu systemu optycznego
2,5× i otrzymał następujące błędy współrzędnych:
τnx — mu = ± 0,3 mm

i

mz = ± 0,1 mm

W pracy [14] przedstawiono sposoby pomiaru, teorię i eks
perymentalne wyniki opracowania modelu holograficznego
na przystosowanym do tego celu autografie A-7. Punktowa
dokładność, jaką otrzymano dla X i Y wyniosła 0,07 mm <osie równoległe do płaszczyzny hologramu) i 0,3 mm dla
głębokości. Należy zaznaczyć, że do pomiaru obrazu wy
korzystano jedynie część mechaniczną autografu, to jest
liczniki X, y, z, a znaczek pomiarowy umieszczano na mo
stku bazowym. Do rejestracji i rekonstrukcji wykorzysta
no laser o mocy 5 mW i długości fali ż = 6328 A ,oraz pły

ty fotograficzne AGFA Gevaert i KODAK 649 F o zdol
ności rozdzielczej rzędu 4000 linii/mm.
W opracowaniu [20] podano wyniki próbnych pomiarów
obiektu zrekonstruowanego z hologramu z wykorzystaniem
do obliczeń metody Hallerta. Obiektem rejestrowanym był
wielościan, na którym zasygnalizowano 17 punktów w od
ległościach 10,00 mm. Do pomiaru modelu holograficznego
wielościanu zrekonstruowanego w skali 1:1 wykorzystano
koordynatograf przestrzenny, z dokładnością odczytu ± 0,01
mm. Obserwację i pomiar wykonano nieuzbrojonym okiem,

W pracy [21] podano wzory do obliczeń współrzędnych
punktów pomierzonych na modelu holograficznym. Prze
prowadzony eksperyment wykazał słuszność wyprowadzo
nych wzorów. Maksymalne różnice bezwzględne między
współrzędnymi obliczonymi w wyniku pomiarów modelu
a Współrzędnymi rzeczywistymi obiektu były następujące:
Ax = 0,0 mm

Ay = 0,3 mm
Az = 0,6 mm

V
Rys. i

V

Obserwotor

ɪ

Błędy te spowodowane były niewystarczającą dokładnością
naprowadzenia znaczka pomiarowego na punkty modelu
holograficznego.
Na dokładność pomiarów obiektu rekonstruowanego z ho
logramu wpływa wiele czynników, z których nie wszyst
kie jeszcze zostały szczegółowo poznane. Niewątpliwie jed
nym z nich jest jakość materiałów światłoczułych użytych
do rejestracji hologramu, a także ich fotochemiczna obrób
ka. Według [20] deformacja emulsji w procesie obróbki i
jej ziarnistość stanowi około 12% wszystkich zniekształceń.
Jednak największe błędy powodowane są innymi czynni
kami, takimi jak na przykład poruszenie aparatury lub
obiektu holografawanego, rzędu 1/4 ?.. Dlatego dotychczas
holografowano tylko małe obiekty, o głębi mniejszej niż
1/4 m, w warunkach laboratoryjnych, przy nieruchomym
obiekcie i stabilnej aparaturze.
Aktualnie prowadzone są prace badawcze nad możliwo
ścią zastosowania holografii do otrzymania, modelu tere
nu [13], [17]. W U. S. Naval Ship Laboratory, General Dy
namics i NASA skonstruowano kamerę holograficzną (The
TRW Holocamera), umożliwiającą wykonanie hologramów
i interferogramów różnych obiektów, których głębokość jest
mniejsza niż 10 stóp (305 cm), w odstępach milisekundo
wych [8]. Wykorzystanie tej kamery może być pomocne w
następujących dziedzinalch:

— w testowych badaniach wytrzymałościowych, bez uszkodzeń badanej próbki;
— w badaniach wibracji;
— w balistyce;
— w aerodynamice;
— w hydrodynamice;
— w badaniach plazmy;
— w badaniach elektrochemicznych;
— w badaniach odkształceń.

X/

Rys. 2

v

Obserwotor

ɪ

a następnie po uwzględnieniu przesunięcia układu, okre
ślono błędy. Korzystając z materiału WR-X mikrat o zdol
ności rozdzielczej rzędu 1000 linii/mm otrzymano następu
jące średnie błędy:

mʌ: = ÷ 0,14 mm

n⅛, = ÷ θɪɪ8 mm
τnx = + 0,02 mm

Dotychczasowe prace nad zastosowaniem holografii do
celów pomiarowych wykazały możliwość wykorzystania jej
już obecnie do pomiaru małych obiektów. Badania po
twierdziły, że hologram obiektu trójwymiarowego jest od
powiednikiem rzeczywistego obiektu i w stosunku do kon
wencjonalnego modelu stereoskopowego zawiera więcej in
formacji. Stosując niewielką modyfikację istniejących in
strumentów fotogrametrycznych, można je wykorzystać do
pomiaru modelu holograficznego. Jednak technika obserwa
cji i pomiaru wymaga stałej modyfikacji. Instrumenty spe
cjalne skonstruowane do obserwacji i pomiaru hologramu
będą dużo prostsze w konstrukcji od autografów do opra
cowań stereogramów. Aby przeprowadzić pomiary, wystar
czy jedna kamera i koordynatograf rejestrujący ruch zna
czka pomiarowego. Taki holoautograf jest opracowywany
przez firmę Kelsh.
Należy się spodziewać, że już wkrótce będziemy opraco
wywać hologramy, podobnie jak obecnie Stereogramy. Oczy
wiście, technika holograficzna nie wyprze całkowicie ani
nie zastąpi tradycyjnych metod fotogrametrycznych, ale
niewątpliwie uzupełni je o nowe możliwości.

4. Automatyzacja procesów interpretacji informacji wi
zualnej
Zrozumienie procesów zachodzących w środowisku na
turalnym, takich jak na przykład formowanie się rozdrob
nień na powierzchni ziemi, przesunięć tektonicznych, roz
kładów natężenia wiatru i wielu innych, ułatwia zastoso
wanie koherentnych układów analizy fourierowskiej [10].
Na rysunku 3 przedstawiono prosty analizator Fouriera.
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Rys. 3. Oznaczenia: A — kolłmator, B — analizator Fouriera, f —
płaszczyzna przedmiotowa, F — płaszczyzna widmowa

Rys. 6. Oznaczenia: A — kolimator i analizator Fouriera, H —
płaszczyzna filtru, P — płaszczyzna korelacji, f — płaszczyzna
przedmiotowa

Jeśli do przetwarzania informacji i(x, y), zarejestrowanej
na modulującym materiale światłoczułym i umieszczonej w
płaszczyźnie przedmiotowej (rys. 3), użyjemy światła lase
ra, to w płaszczyźnie widmowej otrzymamy zależność:

otrzymana charakterystyka na ekranie oscyloskopu lub na
wykresie (rys. 5) w czasie obrotu zdjęcia.
Określone w podany wyżej sposób ekstremalne wartości
energii dają nam informację o uprzywilejowanych kie
runkach analizowanego zobrazowania. Wyniki przeprowa
dzonych badań podano w publikacjach [5], [17], [18].
W literaturze [9] podano wyniki badań nad wykonaniem
profili terenu ze zdjęć stereoskopowych, z wykorzystaniem
filtracji holograficznej. Badania wykonano na modelu po
siadającym pole płaszczyzn nachylonych pod kątem od 0
do 450. Wykonano Stereofotogram modelu, a także po
wierzchni obszaru (w skali 1:140 000). Do uzyskania zary
su profilu wykorzystano własność otrzymywania funkcji
korelacji w koherentnych układach przetwarzania informa
cji, stosując zmodyfikowane, jednowymiarowe, dopasowa
ne filtry. Jedno ze zdjęć stereoskopowych wykorzystano do
przygotowania takiego filtru, który następnie umieszczono
w płaszczyźnie częstości przestrzennych H (rys. 6). Obiek
tyw B wykonuje przekształcenie Fouriera nad wyrażeniem
(F · H), przy czym zachodzi zależność:

Ftf(;r, J/)]
gdzie:
F[ ] — dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera.

Stosując prostą metodę rejestracji widma odpowiadającego
różnym odcinkom powierzchni pofalowanego morza, uzy
skać można informację o charakterze działania fal na brzeg
morski oraz informacje o natężeniu i szybkości wiatru [2].
Analizę charakterystyk gleby, przesunięć tektonicznych, for
mowania się rozdrobnień [5] czy określenie dominującego
kierunku ulic w miastach można przeprowadzić, stosując
układ przedstawiony na rysunku 4. Podstawą analizy jest

F = Ftf]
i
F [F · H] = f * ⅛

E — rejestrator
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Ostatnie wyrażenie przedstawia operację korelacji. War
tość jej otrzymywano w płaszczyźnie korelacji P; odpo
wiada ona wykresowi profilu terenu w miejscu określo
nym diafragmą 1 (rys. 6).
Z publikacji znane są również prace związane z nano
szeniem warstwie na obiekty trójwymiarowe. Istnieje kil
ka metod pracy, z których najbardziej obiecujące są dwie,
a mianowicie metoda Hildebranda i Hainesa [7].
Metoda Hildebranda polega na oświetlaniu obiektu dwo
ma wzajemnie koherentnymi, ale rozdzielonymi prze
strzennie punktowymi źródłami światła z równoległą reje
stracją na hologramie. Przy rekonstrukcji obiektu z holo
gramu uzyskujemy warstwice na obiekcie w wyniku in
terferencji wspomnianych dwóch fal.
Metoda Hainesa nosi nazwę dwuczęstotliwościowej, po
nieważ do uzyskania warstwie na obiekcie przy rejestracji
hologramu niezbędne są dwie fale o różnych długościach 2.
Warstwice otrzymuje się oświetlając hologram jedną z fal,
powstają one w wyniku interferencji dwóch rekonstruowa
nych obiektów. Odległość między warstwicami może być
regulowana przez dobór odpowiedniej długości fal użytych
do rejestracji.
Identyfikacja obiektów to jeszcze jedno zastosowanie
światła lasera i holografii. Polega ona na wykrywaniu od
powiednich obiektów na zdjęciach, określaniu ich współ
rzędnych, liczby i innych danych. Celem laserowej fotointerpretacji powiązanej z wykorzystaniem koherentnej opty
ki i holografii jest więc uzyskanie optymalnej liczby in
formacji o interesujących nas obiektach i sytuacjach, w ja
kich się one znajdują. Ogólnie, obiekty rozpoznawane mo
żemy podzielić na przypadkowe i determinowane. W za
leżności od ich rodzaju stosujemy odpowiednie metody fil
tracji i identyfikacji. Metody te są podstawą technicznej
realizacji fotointerpretacji; można je podzielić następująco:

—
—
—
—
—
—
—
—

metoda
metoda
metoda
metoda
metoda
metoda
metoda
metoda

korelacji;
gradientu;
różnicowa;
pochodnej;
różniczkowa;
maski;
kodu;
dynamiczna.

Poniżej przedstawiono metody szczególnie istotne przy
rozpoznawaniu obiektów.
Filtracja metodą korelacji

Modelem dwuwymiarowego zobrazowania podlegającego
filtracji jest funkcja:

<p (x, y) = f (X. y) + n (x, y)

Rys. 8.
funkcja
czyźnie przedmiotowej (fala przedmiotowa), K (ωχ, ωjz)
tość funkcji w płaszczyźnie częstości przestrzennych

war-

(1)
dług schematu ι(rys. 8). Materiał światłoczuły umieszczony
w płaszczyźnie K zaréjestruje:

gdzie:
f(x, V) — sygnał (znane zobrazowanie),
n(x, y) — zakłócenia.

K (ωχ, ωy) = [1 + S I2] + S exp [- jwx a] + S
* exp jwx a

Rozpatrzmy filtrację zobrazowań ortogonalnych, dla któ
rych zachodzi równość:

ί (x, y) · n (x, y) = 0
Dwuwymiarowa filtracja przestrzenna sprowadza się do
wydzielenia znanego zobrazowania z sygnału wejściowego
φ(x, V)·
Filtracja metodą korelacji, jak nazwa wskazuje, polega
na określeniu funkcji korelacji między rozpoznawanym
obiektem a zobrazowaniem wejściowym. Schemat filtracji
tą metodą przedstawia rysunek 7.

Trzeci człon otrzymanego wyrażenia odpowiada drugiej
części filtru [2]. Reakoja tego członu na sygnał wejściowy
zostanie Oddzielona od pozostałych dzięki istnieniu linio
wych współczynników fazowych. W określonym punkcie
przestrzeni pojawi się największa koncentracja energii
świetlnej. Wartość tej energii i położenie centrum jej kon
centracji dadzą odpowiedź na pytanie czy szukany obiekt
zawarty jest w zobrazowaniu wejściowym i jakie są jego
współrzędne. Jeśli natomiast mamy do czynienia z zakłóce
niem typu białego szumu, to znaczy:
N (ωx, ωy) = const
filtr [2] będzie filtrem dopasowanym:

if (ωχ, ωy) = S* (ωχ, ωy)

(4

Reakcję tego filtru na sygnał wejściowy zapiszemy jako:
r(ξ,η) = Tf(ξ, η) + r„ (f, η)

gdzie:
Tj
Tj
τn
τn
Rys.
φ (x,

7. Oznaczenia:
F (ωχ. ωy) — widmo Fouriera w funkcji
y), H (ωχ, ωy) — funkcja przenoszenia filtru holograficz

nego, r (ξ, η) — funkcja korelacji

—
=
—
=

reakcja na sygnał,
i(x,v) * * s(x,y),
reakcja na zakłócenie,
n (x, y) * * s (x, y).

W opisywanej metodzie w większości przypadków zachodzi
zależność:

Tf> Tn
H(ωx,ωy) jest filtrem maksymalizującym stosunek sygnał/zakłócenie i nosi nazwę filtru optymalnego:
H (ωx, ω,y) =

*KS (il)χ, Wy)
N (ωx, ωy)

(2)

Na podstawie tej zależności Tozpoznajemy niektóre klasy
obiektów. Na rysunku 9 podano przykład rozpoznawania
metodą autokorelacji. Dla uproszczenia rozpatrujemy syg
nał jednowymiarowy.

gdzie:
* (ωχ, ωy) — sprzężone widmo zespolone sygnału,
S
N (ωx,ωy) — widmowa gęstość zakłóceń.

Reakcję tego typu filtru na sygnał wejściowy φ wyraża:

r (.ξ, η) = φ

, η) » » h (ξ, ί;)

(3)

gdzie:
h (ξt ,∣) — impulsowa charakterystyka filtru H (ωx, ωy),
** — oznacza operację korelacji.

Filtr [2] składa się z filtru [N (ωx, ωl∣)J-1 oraz S*(ω x,ωy).
Uzyskamy go przez złożenie dwóch płytek fotograficznych
ɑ takich charakterystykach. Ponieważ [N (ωx, ωv)]~1 > O,
funkcję tę można zrealizować na materiale fotograficznym.
Druga część filtru jest wielkością sprzężoną zespoloną;
można ją wykonać metodą rejestracji holograficznej we
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Metoda pochodnej

Sygnat f(x)

Zakłócenie n(x)

Jeśli zakłócenie jest w silnym stopniu korelowane z syg
nałem, to lepsze wyniki rozpoznania od omówionych po
wyżej daje metoda pochodnej. Schemat filtracji tą metodą
przedstawia rysunek 10.
H(ωx,ωy) — filtr o Charakterysityce wyrażonej wzorem (4),
H (ωx, ωy)1 — filtr różniczkujący
i
ʌ-.
.
H (ωx, wʃ)ɪ = —4π (ωl -}- <oj)
(5)

Zgia

—b

¡

b

Wyrażenie ∣(5) można otrzymać metodą holograficzną.
Reakcja r(ξ,η) filtru H-H1 na funkcję wejściową φ(x,y)
wyrazi się wzorem:
8j>

817

*8s
8y

Pn (t)=n'(x)*s'*(x)

Pf (ξ)=f'(x)*s'*(x)

Rys. 12

Wzór przedstawia korelację konturów funkcji φ oraz s.
Na rysunku 11 przedstawiono kilka konturów otrzyma
nych metodami holografii. Rezulttat otrzymania konturów
nie zależy od położenia obiektów, ich formy, orientacji czy

Rys. 13. Oznaczenia: g — współczynnik wagowy, kw — kwadrator,
Kp K2 — filtry pól przypadkowych, τ-p r2 — wyjściowe sygnały
kanałów I i II

czyżnie częstości w punkcie o współrzędnych (0,0). Przy
identyfikacji spotykamy się z określonymi trudnościami,
takimi jak: różne wielkości obiektów i różna ich orienta
cja. Trudności te mają jednak charakter przejściowy. Za
gadnienie orientacji można rozwiązać przez zastosowanie
filtrów dynamicznych (posiadających stałe obroty). Przy
kłady filtrów, a także funkcji autokorelacji oraz wzajem
nej korelacji przedstawiono na rysunku 15.
Rys. ίο
Rozpoznawanie zobrazowań przypadkowych

liczby. Aby lepiej zapoznać się z tą interesującą metodą,
przedstawimy jednowymiarowy przykład graficzny.
Z rysunku 12 widać, że amplituda podstawowego maksi
mum jest dwa razy większa od pozostałych, a stosunek
intensywności sygnału do zakłócenia wynosi 4. W praktyce
filtrem różniczkującym może być na przykład nieprzezro
czysta plamka małych rozmiarów, umieszczona w płaszRys. u

Zobrazowanie przypadkowe to takie zobrazowanie, któ
rego nie można otrzymać po raz drugi, przeprowadzając
doświadczenie w identycznych warunkach. Rozpoznajmy
dwie klasy zobrazowań przypadkowych: F1(x,y) — sygnał,
F2(x,y) — zakłócenia.
Aby dokonać rozpoznania, skonstruujmy filtr przepusz
czający sygnał F1(x,y) i maksymalnie osłabiający zakłóce
nie F2(x, y). Do rozpoznawania ergodycznych, dwuwymia
rowych pól przypadkowych zaproponowano metodę dwu
kanałowej filtracji (D.F). Metoda ta umożliwia identyfi
kację zobrazowań posiadających charakterystyki widmowe
leżące w tym samym zakresie częstotliwości przestrzen
nych. Na rysunku 13 przedstawiono schemat blokowy ta
kiego filtru.
Rozpoznawanie odbywa się w ten sposób, że podając na
wejście F.D. jedną z realizacji pola przypadkowego F1, na
wyjściu otrzymamy wartość maksymalną parametru iden
tyfikującego p:

P = ɪpɪɪ — B Tu = max

(6)

a przy podaniu jednej z realizacji pola klasy F2, parametr
ten będzie równy 0.

P = φn — gφ22-<t

(7)

Aby równania ∣(6) i (7) mogły być spełnione, filtry K1 i K3
powinny posiadać następujące funkcje przenoszenia:

K3 — Sf1 (a>x,

a>y)

i

K2 = [Sr1(ωΛ,ω7)] ɪ
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ściśle związany ze specyfiką stawianych zadań. Podane in
formacje są niepełne, ponieważ celem niniejszej pracy było
zasygnalizowanie kilku nowych tendencji wykorzystania
„światła XX wieku” w fotogrametrii i fotointerpretacji.
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Jednokqpielowa obróbka materiałów fotoreprodukcyjnych
W cyklu wydawniczym mapy oryginały kartograficzne
poddaje się fótoreprodukcji, jeśli są one sporządzone na
podłożu nieprzezroczystym lub gdy rysunek wymaga zmia
ny skali. Stosowana przy ltym obróbka chemiczna naświe
tlonych materiałów fotoreprodukcyjnych składa się z na
stępujących etapów:
— wywołanie materiału;
— kąpiel przerywająca (płukanie);
— utrwalanie;
— płukanie końcowe;
— suszenie.

Wywołanie naświetlonego materiału polega na zreduko
waniu naświetlonych soli srebrowych do srebra metalicz
nego. Kąpiel przerywająca ma za zadanie przerwanie pro
cesu wywoływania i usunięcie wywoływacza z warstwy
światłoczułej. Natomiast utrwalanie polega na rozpuszcze
niu nie naświetlonych i nie zredukowanych halogenków
srebra i usunięciu ich z warstwy światoczułej. Zadaniem
płukania końcowego jest całkowite usunięcie związków
srebra i cząsteczek utrwalacza.
Wywoływanie materiałów fotoreprodukcyjnych trwa
średnio 2—5 minut, w zależności od rodzaju materiału i
parametrów Sensytometrycznych, jakie chcemy uzyskać,
oraz od rodzaju wywoływacza i jego temperatury. Przery
wanie wywoływania trwa około 0,5—1 minuty, a czas
utrwalania wynosi 5—15 minut. Za moment zakończenia
procesu utrwalania uważa się zniknięcie mlecznego zabar
wienia warstwy światłoczułej oglądanej w przezroczu.
Czas obróbki fotograficznej wynosi przeciętnie około 15
minut.
Zastąpienie obróbki dwukąpielowej procesem wywołująco-utrwalającym
Proces obróbki materiałów fotoreprodukcyjnych można
uprościć i skrócić przez zastąpienie oddzielnych kąpieli —
wywołującej i utrwalającej, kąpielą w roztworze wywołująco-utrwalającym, przy równoczesnym wyeliminowaniu
płukania przerywającego. Proces ten sprowadzi się zatem
'do następujących etapów:
— wywołanie utrwalające;
— płukanie końcowe;
— suszenie materiału.
Przebieg procesu wywołująco-utrwalającego jest skom
plikowany i nie został jeszcze dostatecznie wyjaśniony. W
każdym razie zachodzą tu dwa odwrotne procesy: wywoły
wanie, czyli redukcja halogenków srebra, oraz utrwalanie,
czyli ich rozpuszczanie. Cechą charakterystyczną procesu
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jednokąpielowego jest dominancja kinetyki reakcji reduk
cji soli srebrowych nad kinetyką reakcji ich rozpuszczania,
umożliwiająca uzyskanie wymaganego stopnia zaczernienia
warstwy światłoczułej zanim zakończy się utrwalanie.
Ponieważ obróbka w jednej kąpieli polega na wprowa
dzeniu do roztworu wodnego zarówno wywoływacza jak i
utrwalacza, dlatego będzie on zawierał ich podstawowe
składniki, a mianowicie:
— substancje redukujące;
— substancje konserwujące;
— substancje przyspieszające;
— substancje przeciwzadymiające;
— substancje utrwalające.
Działanie składników wywołacza utrwalającego jest w
zasadzie analogiczne jak w procesie dwukąpielowym. Re
duktory używane w procesie jednokąpielowym powinny
charakteryzować się dużą aktywnością i energią wywoły
wania oraz jak najkrótszym okresem indukcji1), aby kine
tyka procesu wywoływania była większa od kinetyki pro
cesu utrwalania. Można stosować następujące reduktory:
amidol, pirokatechinę, glicynę oraz tak zwane superaddytywne połączenia reduktorów, jak: metol z hydrochinonem
lub hydrochinon z fenidonem. Z uwagi na dużą aktywność
reduktorów, podczas obróbki jednokąpielowej może wystą
pić duże zadymienie materiału, któremu można zapobiec
przez zastosowanie odpowiednio silnych antyzadymiaczy,
na przykład benzotriazolu. Ponieważ antyzadymiacze mogą
opóźniać również redukcję halogenków srebra w miejscach
naświetlonych, należy je stosować w niewielkich ilościach.
Jako substancji konserwującej używa się, jak w normal
nym wywoływaczu, siarczynu sodowego. Substancje przy
spieszające powinny mieć własności silnie zasadowe, jak
na przykład wodorotlenek sodowy. Substancją utrwalającą
w procesie jednokąpielowym będzie tiosiarczan sodowy. Je
go stężenie w roztworze należy tak dobrać, aby czas obrób
ki był jak najkrótszy, zaś kinetyka procesu utrwalania od
powiednio mniejsza od kinetyki wywoływania kąpieli wywołująco-utrwalającej.
Widzimy więc, że dobór i proporcje składników wywo
ływaczy utrwalających nie mogą być przypadkowe, z uwagi
na przeciwstawny charakter zachodzących tu procesów.
Rozmaite może być także oddziaływanie tego samego wy
woływacza utrwalającego na różne rodzaje materiałów
światłoczułych, dlatego najwłaściwsze receptury kąpieli
należy ustalić doświadczalnie dla określonych materiałów.
’) okres Indukcji substancji wywołującej — od momentu zanu
rzenia naświetlonej warstwy światłoczułej do wywoływacza o
standardowym składzie do chwili pojawienia siĘ dostrzegalnego
zaczernienia.

Związek chemiczny
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W procesie jednokąpielowym niewielkie wahania tem
peratury wpływają na określone właściwości sensytometryczne wywoływanych materiałów w mniejszym stopniu
niż w obróbce dwukąpielowej. Znaczne podwyższenie tem
peratury kąpieli zwiększa kinetykę procesu wywoływania
i utrwalania i prowadzi do skrócenia czasu obróbki, zwięk
szenia kontrastowości i maksymalnej gęstości optycznej
(°max) oraz do lepszego wyzyskania światłoczułości, ale po
woduje także wzrost zadymienia D0 i ziarnistości oraz ob
niżenie zdolności rozdzielczej materiału, a także nadmierne
pęcznienie warstwy światłoczułej, co może spowodować jej
uszkodzenie, a nawet spłynięcie z podłoża. Wskutek pęcz
nienia warstwy światoczułej może nastąpić również znacz
ne przesunięcie punktów obrazu na powierzchni podłoża,
co jest niedopuszczalne ze względu na wymaganą dokład
ność prac kartograficznych. Natomiast wzrost ‘ziarnistości i
spadek zdolności rozdzielczej materiału może obniżyć do
kładność prac fotogrametrycznych — w przypadku zdjęć
lotniczych.
Używane obecnie materiały fotoreprodukcyjne nie są
przystosowane do obróbki w temperaturach dużo wyższych
niż 18—20 °C.
Na właściwości Sensytometryczne materiałów wywoływa
nych metodą obróbki jednokąpielowej duży wpływ ma
przemieszczanie się cząsteczek roztworu lub poruszanie
materiału w roztworze. Regulują one bowiem równomier
ny przebieg procesów w każdym punkcie warstwy światło
czułej i zapewniają stały dopływ świeżych składników ką
pieli do jej powierzchni.
Przy wprowadzaniu materiału do kąpieli wywołująco-utrwalającej należy zwracać uwagę na szybkie zanurzenie
arkusza w roztworze, aby nastąpiło równoczesne zwilżenie
całej warstwy światłoczułej i jednoczesne rozpoczęcie ob
róbki we wszystkich punktach powierzchni materiału, bo
wiem reduktory w procesie jednokąpielowym posiadają
krótki okres indukcji.
Podczas obróbki wypłukane z warstwy światłoczułej
związki kompleksowe srebra ulegają częściowo ponownej
redukcji, tworząc w roztworze szary osad srebra metalicz
nego, co prowadzi to do szybkiego wyczerpywania się re
duktorów w kąpieli. Dlatego w wypadku zmętnienia roz
tworu należy go przefiltrować. W procesie jednokąpielo
wym korzystniej jest wywoływać materiał w położeniu pio
nowym, ponieważ cząsteczki tworzące osad posiadają
względnie duży ciężar i opadają na dno naczynia. W wy
woływaczach utrwalających najszybciej zużywają się jed
nak składniki utrwalające.
W litrze zwykłego utrwalacza (25% roztwór tiosiarczanu
sodowego) można utrwalić przeciętnie 5000 cm2 powierzchni
materiału światłoczułego, a w 1 1 wywoływacza utrwala
jącego można wywołać i utrwalić około 2500—5000 cm2 po
wierzchni materiału, a więc wydajność kąpieli wywołująco-utrwalających jest niewiele mniejsza od wydajności ob
róbki dwukąpielowej.
Z uwagi na dużą koncentrację składników, kąpiele wywołująco-utrwalające posiadają dość duże stężenie roztworu
i dlatego po zakończeniu obróbki należy intensywnie płukać
materiały w wodzie.
Niniejsze badania miały na celu zaobserwowanie właści
wości Sensytometrycznych materiałów fotoreprodukcyjnych
w procesie jednokąpielowym i sprawdzenie przydatności
wybranych wywoływaczy utrwalających w fotoreprodukcji
kartograficznej.

Tablica 1

siarczyn sodowy bezwodny

Czas obróbki danego materiału w wybranym wywoływa
czu utrwalającym jest stały. Proces obróbki kończy się w
momencie usunięcia z warstwy światłoczułej nie zreduko
wanych soli srebrowych. W procesie jednokąpielowym nie
jest możliwe tak zwane niedowołanie lub przewołanie ma
teriału, co jest niewątpliwie zaletą, ale wymagane jest tak
że prawidłowe naświetlenie materiału, gdyż nie można
skrócić czy przedłużyć czasu obróbki w celu ewentualnego
skorygowania niedoświetlenia, czy prześwietlenia materiału.
Nie ma również możliwości regulowania kontrastów ości
obrazu przez zmianę czasu obróbki. W celu uzyskania od
powiednich, założonych wartości parametrów sensytorycznych, takich jak współczynnik kontrastowości γ, oraz gę
stości optycznych D0 i Dmax należy użyć kąpieli o odpo
wiednim składzie i proporcji i zachować odpowiednie wa
runki obróbki (na przykład temperatura).
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K 2a
K 2b
K 2c
K 3a
K 3b
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K5
1.9
K 6a
K 6b
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K8
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4
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10
10
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100
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40
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1
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1
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110
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Tablica 2. Kąpiele hydrochinonowe
Material

i

τ

|

D0

FU 5
FO 5
FO 41
G 3
Kodalith

11—17
9—12
do 1,1
do 2
1,2—5

0,17—0,27
0,30—Ό,46
0,41—0,48
0,10—0,11
0,10—0,26

FU 2
FP 1

do 1,5
1,4—2

0,26—0,28
0,14—0,20

j

.Dmax

y

|

2,35—3,0
2,50—2,75
≥3,0
>3,0
2,6—
—>3,0
2,1—2,2
1,78—1,98

|

Sw

2,8—3,3
1,5—1,7
2,4-3,1
2.8-3,2
1,7—2,2

0,8
0,4
0,5—0,7
1,1—1,4
0,4—0,6

0,8—1,0
0,9—1,3

1,0—1,5
0,3—0,6

Tablica 3. Kąpiele Pirokatechinowe

Materiał

T

D0

Λnax

y

5h,

2,5—
— >3,0
>3,0
≥⅛3,0
>3,0
1,7—2,2
2,5—
—>3,0

3,8—4,8

1,1—1,2

2,9—3,3
2,1—3,2
1.7—2,1
0,7—1,2
l.o—2,1

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

FU 5

11—25

0,19—0,43

FO 5
FO 41
Kodalith
FU 2
Gevatone

10—20
4—8
16—25
8—20
4—7

0,22—0,42
0,27—0,57
0,14—0,44
0,26—0,36
0,25—0,38

Tablica 4. Kąpiele amidolowe

133

Tablica 5. Kąpiele metolowo-hydrochinonoWe

Material

FU 5
FO 5
FO 41
G 3
Kodalith
FU 2
FP 1
Gevatone

i

bo

■®max

y

£w

12—14

0,30-0,4«

2,9—4,4

0,8—1,1

12—14
5—7
6—8
16—25
11—12
3,3—5
4,5—5

0,48—0,54
0,70—0,73
0,24
0,32—0,47
0,20—0,30
0,22—0,23
0,37—0,50

2,7—>3,0
>3,0
2,7—3,0
>3,0
>3,0
2,15—2,5
1,55—2,05
2,5—
—>3,0

2,5—3,4
2,2—2,5
2,5—3,8
1,6—3,5
1,0
0,7—0,8
1.8

0,5—0,8
0,4—0,5
1,2—1,4
0,6—0,8
0,7—1,3
0,4—0,7
0,6-1,0

Tablica 6. Kąpiele Iiydrochlnonowo-Ienidonowe
Material

FU 5
FO 5
FO 41
O 3
Kodalith
FU 2
FP 1
Gevatooe

ɪ

bo

∙^max

y

5∣v

11—33
9—33
2—11
5—25
11—66
5—25
3,5—20
5—14

0,11—0,53
0,18—0,67
0,20—0,76
0,06—0,30
0,12—0,49
0,11—0,34
0,10—0,40
0,17—0,72

2,10—>3,0
2.45—>3,0
2,15—>3,0
2,8—>3,0
2,2—>3,0
1,44—2,0
1,28—2,10
2,10—>3,0

1,8—4,4
1,5—3,4
1,0—2,7
1,7—2,9
1,0—1,9
0,5—1,3
0,5—0,9
0,9—1,8

0,7—1,2
0,7—1,1
0,3—1,1
0,3—2,0
0,3—1,0
0,6—2,0
0,3—1,7
0,7—6,8

y

λh,

Tablica 7. Obróbka dwukąpielowa

Materiał

FU 5
FO 5
FO 41
G 3
Kodalith
FU 2
FP 1
Gevatone

τ

b0

1,0
1,0
1,0
1,0

0,08
0,08
0,08
0,05
0,11
0,14
0,12
0,11
-⅛.______________

l.o
1,0
1,0
1,0

bmax

>3,0
>3,0
>3,0
>3,0
>3,0
2,60
1,70
2,70

4,8
4,5
2,6
2,6
2,5
1.4
1,5
1,0

światłoczułych w wywoływaczach utrwalających o różnym
składzie chemicznym i innych proporcjach oraz na porów
naniu ich z Sensytogramami wywołanymi w dwu kąpie
lach. Do badań wykorzystano 19 typowych wywoływaczy
utrwalających, wybranych z licznych receptur publikowa
nych przez różne źródła. Zestawienie składu kąpieli użytych
do badań podaje tablica 1.
Do obróbki porównawczej użyto wywoływacza reproduk
cyjnego normalnego FOTON, o recepturze ustalonej przez
Centralne Laboratorium Poligraficzne i utrwalacza uni
wersalnego FOTON.
Przebadano 8 różnych materiałów fotoreprodukcyjnych,
używanych między innymi w reprodukcji kartograficznej,
a mianowicie: ORWO — FU 5, FO 5, FO 41, FU 2 i FP 1 ;
FOTON — G 3; KODAK — Kodalith Ortho 3; AGFA GEVAERT — Gevatone P 43.
Naświetlone Sensytogramy poddano obróbce w poszcze
gólnych wywoływaczach utrwalających oraz obróbce po
równawczej, przy zachowaniu tych samych warunków fi
zycznych, w temperaturze 18—20 °C. Czas obróbki porów
nawczej ustalono z góry: wywołanie — 4 minuty, przery
wanie wraz z utrwalaniem — 10 minut, czyli łącznie — 14
minut. Czas obróbki w wywoływaczu utrwalającym obli
cza się od momentu zanurzenia materiału w kąpieli do
zniknięcia mlecznego zabarwienia filmu, oglądanego w
świetle przechodzącym. Pomierzono czas obróbki sensytogramów w wywoływaczach utrwalających i po przeliczeniu
na współczynniki r, wskazujące ilókrotnie czas obróbki
jednokąpielowej jest krótszy od obróbki porównawczej, ze
stawiono w tablicach 2—6.
Wartości gęstości optycznych wywołanych sensytogramów pomierzono densytometrem, a następnie określono
wartość D0 i Dmax, wyznaczono wartość współczynnika kontrastowości γ oraz światłoczułości s, według wzoru:

1
_ H

1,0
1.0

l.o
l.o
l.o
l.o
1,0

l.o

Sensytometryczne badania procesu jednokąpielowego
Sprawdzenie zachowania się materiałów fotoreprodukcyjnych w procesie jednokąpielowym polegało na obróbce
sensytogramów naświetlonych na wybranych materiałach

gdzie:
H — wartość naświetlenia materiału dla D = D0 + 0,1.
W celu wykazania zmian wartości światłoczułości s róż
nych materiałów fotoreprodukcyjnych w poszczególnych
wywcáywaczach utrwalających przeliczono je na tak zwa
ne względne wskaźniki światłoczułości Sw, przyjmując ich
światłoczulość w obróbce porównawczej jako wartość jed
nostkową 1,0. Wartości D0, Dmax, γ i Sw przedstawiono w
tablicach 2—6. Natomiast wartości parametrów sensytometrycznych uzyskane w dwukąpielowej obróbce porównaw
czej zawiera tablica 7.
c.d. nαstqpi

Ceny ogłoszeń zagranicznych
Od dnia 1 października 1972 roku obowiązują w naszym czasopiśmie następujące
ceny ogłoszeń:

Dla krajów socjalistycznych
1 str. A4 — 220 rbl.
V2 str. A4 — 132 rbl.
% str. A4 — 77 rbl.

Poza tym dolicza się:
— za każdy dodatkowy kolor — 25%
— za II i III okładkę
— 25%
— za IV okładkę
— 50%
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Dla krajów kapitalistycznych
1 str. A4 — 297 S
% str. A4 — 176 §
% str. A4 — 105 S
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Współczesne kierunki badań naukowych i zastosowań w dziedzinie fotogrametrii
na podstawie sympozjum „33 Tygodnie Fotogrametryczne 1971” w Karlsruhe, NRF
(Dokończenie)
Prowadzone badania mają ponadto dać pełną odpowiedź
na pytania, w jakim stopniu wyniki aerotriangulacji zale
żą od:
— wielkości obszaru, to jest ilości modeli w szeregu
i bloku;
— sposobu rozmieszczenia i ilości fotopunktów;
— rodzaju metody użytej do wyrównania, a w szczegól
ności porównania metod: niezależnych modeli, niezależ
nych zdjęć i wielomianów;
— rodzaju punktów więżących (sygnalizowanych w te
renie, naturalnych szczegółów terenowych i sztucznie za
znaczonych na zdjęciach).
wyżej podana, prowadzi ośrodek fotogrametryczny w Delft.
Badania i prace doświadczalne o podobnej tematyce, jak
Dotyczą one w szczególności opracowania i zastosowania
w praktyce interpolacyjnej metody wyrównania aerotriangulacji, która jest łatwiejsza do zaprogramowania, nie wymaga
dużych EMC i daje dobre wyniki przy niedużych nakła
dach kosztów. O wadze, jaką przykłada się do efektywności
i opłacalności stosowania właściwych metod aerotriangulacji
świadczą również badania czasu pracy EMC. Z wstępnych
porównań wynika, że czas obliczeń na maszynie CDC 6600,
przy metodzie niezależnych zdjęć w porównaniu z metodą
niezależnych modeli wyraża się stosunkiem 5 :1 lub 3 :1 ;
zależy to od tego, czy obliczenia dotyczą równoczesnego wy
równania współrzędnych przestrzennych czy tylko płaskich.
W NRF-owskich ośrodkach najbardziej rozpowszechnioną
metodą jest metoda niezależnych modeli, dla której pro
gram jest napisany w języku FORTRAN. Koszt opracowa
nia tego programu jest równy wartości pracy 1 specjalisty
w przeciągu trzech lat. Nowe możliwości zastosowania fo
togrametrii dla. celów katastralnych stwarza opracowanie
w języku FORTRAN wyrównania aerotriangulacji metodą
niezależnych zdjęć zaproponowanej przez H. Schmida. Prze
widuje się, że metoda ta, wymagająca prawdzie więk
szych nakładów i prac obliczeniowych na EMC, zapewni
naiwyższe dokładności.
Spośród przyrządów służących do pomiaru-rozwinięcia
aerotriangulacji analitycznej zaprezentowano Stereokompa
rator precyzyjny firmy OPTON PSK 2, wyposażony w
elektroniczną przystawkę ECOMAT 21. Przyrząd ten jest
Przedstawiony na rysunku 2. Do najważniejszych cech no
wej wersji Stereokomparatora PSK 2 należą:
— możliwość
dołączenia
elektronicznej
przystawki
ECOMAT 21 do automatycznej rejestracji współrzędnych
tłowych na: tablicy świetlnej, maszynie do pisania IBM,
kartach lub taśmach dziurkowanych, taśmach magnetycz
nych;
— format nośników zdjęć do 25 × 25 cm, powiększenie
układu optycznego od 8- do 16-krotnego, znaczek pomiaro
wy o średnicy 25 μm;
■— podwyższenie dokładności pomiaru precyzyjnego współ
rzędnych tłowych do 1 μm i „zgrubnego” — do 5 μm;
— zastosowanie tylko dwóch pokrętek do wykonywania
niezbędnych ruchów przy pomiarze punktów;
•— waga przyrządu 195 kg i wymiary 129 X 56 X65 cm.

Rys. 2

3. Zastosowanie fotogrametrii do opracowań specjalnych
.Stale wzrastający rozwój i postęp w różnych dziedzinach
nauki i techniki powoduje coraz szersze stosowanie metod
fotogrametrycznych jako nowoczesnej i w pewnych przy
padkach jedynej metody pomiarowej.
Dla przykładu w uzupełnieniu wcześniej omówionych za
stosowań można tu wymienić następujące zagadnienia
przedstawione podczas sympozjum:
— zastosowanie fotogrametrii naziemnej do dokumentacji
i pomiaru zabytków architektonicznych;
— RUtokalibracji kamer pomiarowych, na podstawie prze
cinania się promieni homologicznych trzech zdjęć zbieżnych
wykonanych badaną kamerą, bez wykorzystywania foto
punktów lub pól testowych;
—· prace badawcze w zakresie wykorzystania zdjęć wy
konanych w wodzie dla celów budownictwa okrętowego,
oceanografii, archeologii itp.;
— zastosowanie zdjęć satelitarnych wykonywanych za
pomocą specjalnie opracowanego systemu „Vidicon” do ce
lów interpretacyjnych i pomiarowych. Przewiduje się, że
zdolność rozdzielcza powyższych zdjęć wyniesie około 50
linii/mm.
Ponadto referowane były wyniki prac badawczych w
dziedzinie wykorzystania zdjęć Iiologrametrycznych w USA.
Prace w tym zakresie skupiały się głównie: na badaniu
dokładności pomiaru przestrzennego obrazu holograficznego,
pomiarze hologramów małych obiektów za pomocą auto
grafu Wilda A7 oraz na wykonaniu hologramów dużych
obiektów, na przykład terenu, na podstawie klasycznych
zdjęć stereoskopowych.
LITERATURA
[1] Skrót referatów: 33 Photogrammetrische Wochen, Karlsruhe
vom 20—25 September 1971 r. Kurzfassung der Vorträge
[2] Bildmessung und Luftblldwesen Heft 1/1971, 1/1972
[31 Bohonos B.: Sprawozdanie z 33 Tygodni Fotogrametrycz
nych 1971 w Karlsruhe. Informator IGiK, 1971, nr 6, s. 46—61
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Tematyczne zestawienia bibliograficzne opracowywane są
przez BOI na zamówienia użytkowników lub też z inicja
tywy Ośrodka. Zestawienia obejmują wybrane, najbardziej
interesujące pozycje z piśmiennictwa krajowego i zagra
nicznego.
Wszystkie tematyczne zestawienia bibliograficzne znaj
dują się w BOITE — Warszawa, ul. Jasna 2/4 pok. 504 i
mogą być udostępnione na każde żądanie.
W okresie od 1967 r. do końca 1972 r. wykonano w Bran
żowym Ośrodku Informacji Technicznej i Ekonomicznej
96 zestawień, których wykaz zamieszcza się poniżej:

1. Poligonizacja precyzyjna. Wykorzystanie punktów Laplace’a w sieciach geodezyjnych (triangulacyjnych i
poligonowych). Wykorzystanie materiałów grawime
trycznych w sieciach geodezyjnych.
UKD: 528.335.2:528.414:528.286:528.27, ss. 2, poz. tzb. 21,
nr rejestr, ośr. 1/67 tzb.
2. Elektroniczna technika obliczeniowa w geodezji.
UKD: 681.3:528, ss. 6, poz. tzb. 71, nr rejestr, ośr. 2/67
tzb.
3. Dalmierze elektromagnetyczne.
UKD: 528.516/.517, ss. 4, poz. tzb.. 52, nr rejestr, ośr.
3/67 tzb.
4. Inwentaryzacja urządzeń pódziemnych, metody pracy
i używany sprzęt.
UKD: 528.45:625.78, ss. 1, poz. tzb. 11, nr rejestr, ośr.
4/67 tzb.
5. Pomiary odkształceń.
UKD: 528.482, ss. 5+1, poz. tzb. 53+6 uzupełnienie, nr
rejestr, ośr. 5/67 tzb.
6. Pomiary realizacyjne.
UKD: 528.486, ss. 5+1, poz. tzb. 55+20 uzupełnienie, nr
rejestr, ośr. 6/67 tzb.
7. Rachunek wyrównawczy, teoria błędów.
UKD: 528.1, ss. 10, ∣poz. tzb. 119, nr rejestr, ośr. 7/67 tzb.
8. Obliczenia geodezyjne.
UKD: 528.063, ss. 14, poz. tżb. 158, nr rejestr, ośr. 8/67
tzb.
9. Przeniesienia wysokości przez pas wodny.
UKD: 528.422, ss. 1, poz. tzb. 4, nr rejestr, ośr. 9/67 tzb.
10. Trwałość osnów geodezyjnych przy pomiarach realiza
cyjnych na wielkich budowach.
UKD: 528.486, ss. 1, poz. tzb. 8, nr rejestr, ośr. 10/67 tzb.
11. Aktualizacja i poprawianie map w skali 1 :5000 do
1 :20 000.
UKD: 528.936(084.3—12), ss. 1, poz. tzb. 5, nr rejestr,
ośr. 11/67 tżb.
12. Pomiary miejskie — mapy.
UKD: 528.45:528.94, ss. 1, poz. tzb. 10, nr rejestr, ośr.
12/67 tzb.
13. Przyrządy rytownicze.
UKD: 528.924, ss. 1, poz. tzb. 6, nr rejestr, ośr. 13/67 tzb.
14. Bibliografia z dziedziny geodezji, fotogrametrii i karto
grafii opublikowana w latach 1965—1967.
UKD: 016:528:528.7:528.9, ss. 2, poz. tzb. 24, nr rejestr,
ośr. 14/67 tzb.
15. Powierzchnie matematyczne, przybliżenia.
UKD: 528.232, ss. 2, poz. tzb. 17, nr rejestr, ośr. 15/67
tzb.
16. Zagadnienia stałości znaków niwelacyjnych.
UKD: 528.388, ss. 2, poz. tżb. 13, nr rejestr, ośr. 16/67
tzb.
17. Niwelatory samopoziomujące.
UKD: 528.541.2, ss. 5, poz. tzb. 59, nr rejestr, ośr. 17/67
tzb.

18. Wysokościowe osnowy dla miast.
UKD: 528.422, ss. 2, poz. tzb. 17, nr rejestr, ośr. 18/67
tzb.
19. Osnowy geodezyjne dla miast i obiektów przemysło
wych.
UKD: 528.45:528.486, ss. 3, poz. tzb. 27, nr rejestr, ośr.
19/67 tzb.
20. Osnowy geodezyjne dla pomiaru odkształceń.
UKD: 528.482, ss. 4, poz. tzb. 37, nr rejestr, ośr. 20/67
tzb.
21. Nowe kierunki w kartografii światowej.
UKD: 528.9.001, ss. 2, poz. tzb. 29, nr rejestr, ośr. 21/67
tżb.
22. Planimetry.
UKD: 531.72, ss. 2, poz. tzb. 17, nr rejestr, ośr. 22/67 tzb.
23. Obliczenia powierzchni.
UKD: 528.063.3, ss. 1, poz. tzb. 12, nr rejestr, ośr. 23/67
tzb.
24. Zastosowanie fotogrametrii naziemnej dla określenia
objętości i mas kopalin w górnictwie odkrywkowym.
UKD: 528.74:528.063:622.271, ss. 1, poz. tzb. 7, nr rejestr,
ośr. 1/68 tżb.
25. Wyposażenie stanowiska kameralnej pracy geodety.
UKD: 65.015.12:528.06, ss. 1, poz. tzb. 2, nr rejestr, ośr.
2/68 tzb.
26. Wyposażenie pracowni i wykorzystanie danych ze
składnicy materiałów geodezyjnych.
UKD: 65.015.12:528+528.59+778.14+651.56, ss. 3, poz.
tzb. 35, nr rejestr, ośr. 3/68 tzb.
27. Nowa koncepcja znaków umownych dla map wielkoskalowych.
UKD: 003.62:528.93.001.7∣(084.3-11), ss. 1, poz. tzb. 9, nr
rejestr, ośr. 4/68 tzb.
28. Nowoczesna stabilizacja punktów pomiarowych.
UKD: 528.58, ss. 1, poz. tzb. 11, nr rejestr, ośr. 5/68 tzb.
29. Łaty niwelacyjne nowej konstrukcji (łaty walcowe).
UKD: 528.541.82, ss. 1, poz. tzb. 3, nr rejestr, ośr. 6/68
tzb.
30. Zmniejszenie wymiarów i ciężaru (portatywności) sprzę
tu polowego i pomocniczego.
UKD: 528.5.001.7, ss. 3, poz. tzb. 31, nr rejestr, ośr. 7/68
tzb.
31. Fotogrametria naziemna.
UKD: 528.718, ss. 3, poz. tzb. 29, nr rejestr, ośr. 8/68
tzb.
32. Miernictwo górnicze.
UKD: 622.1:528, ss. 4, poz. tzb. 50, nr rejestr, ośr. 9/68
tzb.
33. Niwelacja trygonometryczna.
UKD: 528.024.4, ss. 4, poz. tzb. 43, nr rejestr, ośr. 10/68
tzb.
34. Bhp w geodezji.
UKD: 614.8:528, ss. 1, poz. tzb. 8, nr rejestr, ośr. 11/68
tzb.
35. Wyrównanie obserwacji zależnych.
UKD: 528.14, ss. 1, poz. tzb. 10, nr rejestr, ośr. 12/68 tzb.
36. Dokładność rozwiązywania układów równań normalnych z uwzględnieniem dokładności danych wyjścio
wych i narastanie błędów zaokrągleń.
UKD: 528.14 + 528.115, ss. 2, poz. tzb. 9, nr rejestr, ośr.
13/68 tzb.
37. Zastosowanie ETO do rozwiązywania zagadnień urzą
dzeniowo-rolnych.
UKD: 681.3:528.46:628.8, ss. 1, poz. tzb. 6, nr rejestr, ośr.
14/68 tzb.

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII — dodatek do miesięcznika PRZEGLĄD GEODEZYJNY ukazuje się pod re
dakcją andrzeja Hermanowskiego
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UKD 528—05:338
KASOWICZ J.: The Role of Engineers and Technician of Geodesy in
the Progress of Preparing and Improving Production. Prz. Geod. 1973,
No 3, p. 90
The author presents the resolution of the Council of NOT (Ohief Technical Or
ganization) indicating the role of engineers in the progress of preparing and
improving production. The resolution contains three main parts:
— the range of preparing new starts —
— the conditions of effective progress of preparing production —
— the problems of professional association movement —
In views of this resolution the author discusses the role of engineers and
technicians of geodesy.

UKD 631.92(439.2)
KORELESKI K.: Some Problems Concerning Land Economy and Pro
tection of Environment in the German Democratic Republic. Prz. Geod.
1973, No 3, p. 97
We may find here the most important regulations concerning protection of
land territories, arable and forest areas as well as methods of bringing waste
land back into use. Territory of countryside protection covers about 17% of the
whole area of the Republic.

UKD 634.9.22
WILKOWSKI W.: Exchange of Forests and Woodland on the Area of
Forest State Administration. Prz. Geod. 1973, No 3, p. 99
Exchange of forests and woodland help to form the right structure of forest
estates, the right administration of forests and their proper preservation. Con
solidation of woodland has brought important economic results.

UKD 528.46.063.3:711.163
WOJTKIEWICZ Μ.: Problems of Changes in the Size of Holdings in
Indicating Equivalents of Exchange during Land Remembrement. Prz.
Geod. 1973, No 3, .p. 101
To arehɪeve good results in land remembrement it is essential to follow the
rule that the difference in the size of the area before and after the remem
brement should not be too large. In particular the coefficient of profitability
indicated by the author should have a tendency to grow and not to decrease.

UKD 331.823:368.41
KAMIŃSKI Μ.: Employee’s Rights in Case of Accident at Work. Prz
Geod. 1973, No 3, p. 104
The most important law regulation concerning an employee’s rights in case
of accident are presented here. The employee is enfɪtted to a financial com
pensation from social insurance as well as sums paid by the funds of his place
of employment. These sums consist of a single compensating indemnity and
damages for personal belongings.

UKD 528.489:629.12.011
WESOŁOWSKI H.: Surveyor’s Work in Lengthening Ships of a Nor
wegian Shipowner. Prz. Geod. 1973, No 3. p. 105
The author describes the work of a surveyer while lengthening ships. After
cutting the ship in two and setting up a new block, the length of the ship
increases by 13,20 m. Surveying helps in reducing deformations of the hull.
Deviations caused by welding do not exceed 2 mm.

UKD 528.486
CHMURA J.: Reconstruction of a Deformed Arc of a Communication
Route by the Method of Involute Differences, Assuming Constance of
Tangents. Prz. Geod. 1973, No 3, p. 197
While modernizing communication routes it is necessary to regulate the arcs.
The author presents such a way of reconstruction of a deformed arc in which
the displacements of the old arc attain the possible minimum and compensate
one another.

UKD 528.5—217.089.6
JarzyMOWSKI A.: Position for Adjusting Optical Surveying Instru
ments. Prz. Geod. 1973, No 3, p. Ill
Adjustment of optical instruments is of most importance for geodetical enter
prises as the accuracy of the survey depends on it to a high degree. The
article describes an adjusting position for adjustment of instruments directly
in the enterprise.

UKD 910.3(282.243.56)

GOLaski J.: Where are the Sources of Cybma? Prz. Geod. 1973, No 3,
P. 113
The upper course of the Cybina river, up to its sources has been identified.
It was necessary in view of the contradictory information about the position
of a 10 kilometers section of this river. The method of this identification is
remarkable as it made use of archival and cartographical research together
with fileld toponomastic research.

UKD 528.489:796.37
JANUSZ W.: Klaus Wolfermann and Janis Lusis. Prz. Geod. 1973, No 3,
p. 115
A theoretical analysis of accuracy in measuring the length of a javelin throw
was carried out. It was proved that the difference between the real length of
throw and the distance measured by the judges may amount to 5 cm. We may
conclude that results differing κ only by a couple of centimetres should be
treated as ejual — e.g. at the Olympic Games in München Klaus Wolfermann’s
throw (90,48) and Janis Lusis (90,46).

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Zarządzenie prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 sierp
nia 1972 roku w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej w przed
siębiorstwie górniczym (MP — 44/72—238).
.Zarządzenie ustala rodzaje dokumentacji mierniczo-geologicznej, jaką
obowiązane jest posiadać przedsiębiorstwo górnicze, sposób i terminy
sporządzania i uzupełniania tej dokumentacji oraz przedkładania jej
urzędom górniczym. W § 5 zarządzenia wyszczególniono, jakie doku
menty kartograficzne powinny wchodzić do dokumentacji podziemnych
zakładów górniczych; odkrywkowych zakładów górniczych; zakładów
górniczych prowadzących eksploatację kopalin stałymi otworami wiert
niczymi — metodą podziemnego wytapiania, a także zakładów górni
czych prowadzących eksploatację kopalin płynnych lub gazowych otwo
rami wiertniczymi lub z innych ujęć. W § 6 zarządzenia zostały okreś
lone skale, w jakich powinny być sporządzane mapy podstawowe, prze
glądowe, specjalne i profile. Sposób sporządzania dokumentów pomia
rowych i obliczeniowych reguluje „Instrukcja wykonywania prac geo
dezyjnych dla potrzeb zakładów górniczych”, wydana przez Wyższy
Urząd Górniczy w formie odrębnej broszury. Obowiązek posiadania
przez przedsiębiorstwo górnicze dokumentacji mierniczo-geologicznej
nie zwalnia od, określonego w przepisach o państwowej służbie geo
dezyjnej i kartograficznej, obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych
i kartograficznych, dotyczących pomiarów i map sytuacyjnych lub sytuacyjno-wysokościowych powierzchni, i przekazywania opracowanych
materiałów organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej
(§ 2 ust. 4).

— Uchwała nr 175/72 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1972 roku
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (niepublikowana).
Do uchwały został dołączony załącznik „Statut Ministerstwa Gospo
darki Terenowej i Ochrony Środowiska”. W § 4 statutu zostały okre
ślone nazwy 16 departamentów wchodzących w skład ministerstwa.
Brzmienie § 5 statutu jest następujące: „Ministrowi podlega Główny
Urząd Geodezji i Kartografii z podporządkowanym mu Instytutem Geo
dezji i Kartografii”.
— Zarządzenie nr 18 prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartogra
fii z dnia 19 Iipca 1972 roku w sprawie utworzenia w Głównym Urzę
dzie Geodezji i Kartografii komórki organizacyjnej pod nazwą Biuro
Ewidencji Podziału Gruntów.

Do zadań nowo utworzonego biura należą w szczególności sprawy:
ewidencji gruntów i budynków; podziału i rozgraniczenia nieruchomo
ści; nazewnictwa ulic i numeracji nieruchoriaości; nadzoru nad bieżącą
aktualizacją map Wielkoskalowych; Wielkoskalowych miejskich map
problemowych; katastru naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu;
geodezyjnego opracowania szczegółowych planów zagospodarowania
przestrzennego; obsługi geodezyjnej w zakresie projektowania i reali
zacji inwestycji miejskich oraz gospodarki terenami, a także progra
mowania kierunków działania w zakresie geodezji i kartografii dla po
trzeb gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1972 r. w spra
wie zmiany nazwy wyższych szkół rolniczych (Dz.U. — 41/72-267)
Wyższe Szkoły Rolnicze w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie
i Wrocławiu oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego otrzymują
nazwę „Akademia Rolnicza w ... ”, a Wyższa Szkoła Rolnicza w Ol
sztynie „Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie”.

— Uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r.
w sprawie podatku od funduszu płac (MP — 48/72-259)
Uchwala została wydana na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 wrze
śnia 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej
(Dz.U. — 44/50-399). Uchwała weszła w życie od 1 listopada 1972 roku.

— Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1972 r.
w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej (MP — 49/72-261)
Tracą moc zarządzenia Ministra Finansów ogłoszone w MP — 17/6187, — 2/62-4, — 72/65-444. — 1/69-1. Przepisy o rachunkowości budżeto
wej stanowią załącznik do zarządzenia i zostają wydane jako odrębne
wydawnictwo w fermie broszury, którą Ministerstwo prześle do zain
teresowanych jednostek gospodarki uspołecznionej. Zarządzenie weszło
w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.

4.
5.

6.
7.

Zebrał i ułożył: mgr inż. Władysław Barański

Plan tematyczny czasopisma Przegląd Qeodezyjny na 1973 r.
I. Zagadnienia o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicz
nym

1. Wpływ uchwał VI Zjazdu PZPR na perspektywy i kierunki
rozwoju geodezji i kartografii.
2. Wykorzystanie wpływu informacji technicznej, ekonomicznej
i organizacyjnej z zagranicy, ze szczególnym uwzględnie
niem danych z tej dziedziny ze Związku Radzieckiego i kra
jów socjalistycznych, na prognozowanie rozwoju geodezji i
kartografii.
3. Zwiększenie roli postępu naukowo-technicznego w dziedzinie
geodezji i kartografii w rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej na tle uchwał π Kongresu Nauki Polskiej.
4. Zagadnienia postępu technicznego, racjonalizacji i wynalaz
czości w geodezji i kartografii w nawiązaniu do uchwał VI
Kongresu Techników Polskich dotyczących wpływu techni
ki na intensyfikację gospodarki.
5. Realizacja zadań geodezji i kartografii, wynikających z za
mierzeń planu pięcioletniego 1971—1975 i kluczowych zagad
nień tego planu.
6. Wykorzystanie geodezji i kartografii w dziedzinie ochrony
środowiska człowieka.
7. Zagadnienia organizacji służby geodezyjnej i kartograficznej.
8. Organizacja pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjne
go (biura wojewódzkie i powiatowe, przedsiębiorstwa geode
zyjne i kartograficzne, biura projektów, miejskie pracow
nie geodezyjne itp.), normowanie, koszty, płace, cenniki,
sprzęt i metody, współzaw’odnictwo i wydajność pracy.
9. Bezpieczeństwo i higiena prac geodezyjno-kartograficznych.
10. Zagadnienia socjalno-bytowe w geodezji i kartografii, ze
szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień w odniesieniu
do grup zawodowych zatrudnionych w terenie oraz w wa
runkach szkodliwych dla zdrowia.
11. Aktywny udział w obchodach 500 rocznicy urodzin Mikołaja
Kopernika.

Nauka
ficzna
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i technika

geodezyjna,

fotogrametryczna

Geodezja i kartografia w gospodarce rolnej i leśnej

IV.

1. Geodezyjne prace techniczne, zagadnienia gospodarcze, pra
wne, organizacyjne i inne w kształtowaniu rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej (scalenia i wymiany gruntów rol
nych oraz obszarów PGL, organizacja terenów gospodarstw
wielkoobszarowych).
2. Geodezja rolna w planowaniu przestrzennym i projektowa
niu terenów osiedli wiejskich.
3. Geodezyjne prace w inżynierii wiejskiej (melioracje rolne,
budownictwo, drogownictwo i inne).
4. Problemy unowocześnienia technik pomiarowych, obliczenio
wych i projektowych w geodezji rolnej i leśnej.
5. Ewidencja gruntów i budynków (przepisy prawne, aktuali
zacja, unowocześnianie, zagadnienie informatyki i banku da
nych).
6. Problemy klasyfikacji gruntów, szacowania oraz kartografii
gleb.
7. Zagadnienie przepisów prawnych w geodezji urządzeniowo-rolnej, regulowanie stanu prawnego gospodarstw rolnych.
8. Geodezja rolna i leśna w ochronie środowiska i rekultywa
cji gruntów.
9. Zagadnienia z zakresu nauk pokrewnych (ekonomika rolnic
twa, rolnictwo, gleboznawstwo, melioracje, urbanistyka i
inne.

i kartogra

1. Zagadnienia metrologii geodezyjnej.
2. Instrumentoznawstwo, opisy nowych przyrządów i narzędzi,
ze szczególnym uwzględnieniem dalmierzy i nasadek elek
tromagnetycznych i gospodarki technicznymi środkami pro
dukcji.
3. Instrukcje techniczne, ich doskonalenie i wpływ na jakc.
prac geodezyjnych i kartograficznych.
4. Zagadnienia geodezji satelitarnej i geofizyczne problemy
geodezji.
5. Modernizacja, konserwacja i wykorzystanie osnów geodezyj
nych.
6. Rozwój metod fotogrametrycznych i związane z tym możli
wości coraz bardziej wszechstronnego zastosowania fotogra
metrii i stereo-orto-fotogrametrii.
7. Zagadnienie informatyki w geodezji i kartografii.
8. System TEREN jako system informatyczny w dziedzinie geo
dezji i kartografii i jego miejsce w krajowym systemie in
formatycznym.
9. Zagadnienie rozwoju informatyki w jednostkach wykonaw
stwa geodezyjnego i kartograficznego.
10. Zastosowanie elektronicznych maszyn cyfrowych, mini-kom
puterów oraz arytmometrów elektronicznych.
11. Mechanizacja i automatyzacja kartowania, reprodukcja małonakładowa.
12. Mapy topograficzne i zasadnicze, ich aktualizacja oraz zna
czenie gospodarcze.
13. Zagadnienie redakcji map przy różnych skalach opracowa
nia.
14. Zamierzenia w dziedzinie wydawnictw kartograficznych i
ich aktualizacja.
15. Banki danych geodezyjnych i kartograficznych, postęp tech
niczny w składnicach materiałów geodezyjnych i kartogra
ficznych.
16. Przegląd zagadnień związanych z osiągnięciami nauki i te
chniki geodezyjnej za granicą i współpraca międzynarodowa
w tym zakresie.
17. Popularyzowanie osiągnięć polskiej nauki i techniki.

III.

8. Ewidencja gruntów i budynków. Ewidencja i lokalizacja urządzeń podziemnych. Kataster urządzeń nadziemnych, na
ziemnych i podziemnych.
9. Kształtowanie struktury terenowej miast, zagadnienie inter
pretacji map i planów. Analiza i bilanse terenów uzbrojo
nych.
10. Planowanie przestrzenne. Geodezyjne opracowania dla ce
lów planowania przestrzennego. Geodezyjne opracowanie
szczegółowych i realizacyjnych planów zagospodarowania
przestrzennego w poziomie i w pionie.

Geodezja i kartografia w planowaniu przestrzennym, w roz
woju gospodarczym kraju oraz ochronie środowiska

1. Zadania służb geodezyjnych i kartograficznych w realizacji
programów społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.
2. Rola mstjńucji i placówek naukowo-badawczych w postępie
technicznym i organizacyjno-ekonomicznym geodezji gospo
darczej.
3. Zasady współpracy służb geodezyjnych 1 Icartograficznvc''
ze służbami planowania przestrzennego, nadzoru budowlane
go, gospodarki terenami 1 ochrony środowiska. Związki geo
dezji z pokrewnymi dyscyplinami technicznymi w realizacji
społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.
4. Techniczne możliwości udziału geodezji w programach och
rony środowiska człowieka.
5. Ekonomiczno-techniczna funkcja geodezji w rozwoju, rekon
strukcji i eksploatacji terenów zainwestowania miejskiego.
6. Udział geodezji w kształtowaniu infrastruktury miast. Przy
gotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne.
7. Formy kartograficznego i liczbowego przekazu informatycz
nego 0 terenie.

Geodezja i kartografia w budownictwie ogólnym i przemysło
wym, energetyce, górnictwie,
hydrotechnice,
komunikacji,
przemyśle ciężkim i stoczniowym oraz w innych dziedzinach
technicznej działalności człowieka

V.

1. Współudział geodezji inżynieryjnej w studiach technicznych
projektów różnorodnych budowli lądowych i wodnych.
2. Podkłady geodezyjne wykorzystywane do studiów i projek
tów inwestycji inżynierskich i przemysłowych oraz do opra
cowań planów generalnych.
3. Geodezyjne osnowy realizacyjne.
4. Geodezyjne opracowania planów generalnych 1 projektów
zagospodarowania terenu.
5. Geodezyjna obsługa realizacji obiektów inżynierskich i prze
mysłowych.
6. Inwentaryzacja geodezyjna eksploatowanych i budowanych
obiektów inżynierskich i przemysłowych.
7. Modernizacja geometrycznego układu tras szybkiego ruch
w komunikacji kolejowej i drogowej.
8. Nietopograficzne zastosowanie fotogrametrii.
9. Technika obliczeniowa w zastosowaniu do opracowania:
podkładów do projektowania, bilansu robót wydobywczych
i robót ziemnych, obliczenia osnów, obliczenia przemieszczeń
i odkształceń itp.
10. Geodezyjne badania przemieszczeń, odkształceń i odchyłek
budowli, konstrukcji maszyn i mechanizmów.
11. Ochrona środowiska oraz ochrona terenu i budowli na ob
szarach eksploatacji górniczej.
12. Zastosowanie nowych osiągnięć techniki pomiarowej do ce
lów pomiarów inżynieryjnych.
13. Zagadnienie organizacji prac geodezyjnych i zagadnienie
współpracy geodezji z projektantem, inwestorem i wyko
nawcą obiektu.

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 1 ekonomicz
na, biblioteki i bibliografia, normalizacja.
4. Materiały z historii geodezji i kartografii.
5. Konkursy jakości prac geodezyjnych.
VII. Z działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich

1. Znaczenie uchwały nr 154 Rady Ministrów dla stowarzyszeń
technicznych, omówienie wyników jej stosowania.
2. Zagadnienie podniesienia umiejętności zawodowych kadr geo
dezyjnych 1 kartograficznych i ich zatrudnienie.
3. Praca i działalność kół zakładowych, zarządów oddziałów i
Zarządu Głównego SGP.
4. Konferencje naukowo-techniczne, sesje, narady: krajowe 1
zagraniczne.
5. Sesje naukowe i komisje główne SGP.

VIII. Z działalności Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Cena zł 12.—

Warunki prenumeraty czasopism WCT NOT
Prenumeratę krajową przyjmuje wyłącznie ZAKŁAD KOLPORTAŻU Wydawnictw
Czasopism Technicznych NOT, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel. 26-80-16.
Konto PKO — I O/M Warszawa, nr 1-9-121697.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje ARS POLONA RUCH,
Warszawa, skrytka pocztowa 1001.

Prenumerata dla zakładów pracy
Instytucje, organizacje społeczne, ośrodki informacji naukowo-technicznej i eko
nomicznej, biblioteki itp. prenumerują czasopisma na okres nie krótszy niż 1 rok,
przesyłając zamówienia w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego
Okresprenumeraty. Jednocześnie z zamówieniem należy dokonać wpłaty .należnoś
ci za cały rok.
Zamówienia zakładów pracy ważne są w latach następnych aż do odwołania jako
tzw. prenumerata ciągła.
W każdym następnym roku w celu utrzymania prenumeraty ciągłej wystarczy
dokonać (jedynie wpłaty należności na konto Zakładu Kolportażu WCT NOT, bez
nadsyłania osobnego zamówienia.
Zakłady pracy prosi się o zawiadamianie Zakładu Kolportażu WCT NOT o wszel
kich zmianach (tytułów czasopism, liczby zamawianych egzemplarzy) lub o rezyg
nacji z prenumeraty — nie później niż do 31 października, aby zmiany te mogły
być uwzględnione od początku następnego roku. Zmiany zgłaszane po tym terminie
będą uwzględniane od II kwartału.

Prenumerata indywidualna
Prenumeratorzy indywidualni mogą zamawiać czasopisma WCT NOT w dwojaki
sposób:
■ w urzędzie pocztowym, na blankiecie PKO, podając ha jego odwrocie: tytuły
zamawianych czasopism, liczbę egzemplarzy, okres prenumeraty (roczny, półrocz
ny, kwartalny) oraz adres, pod który należy wysyłać czasopisma. Zamówienia
należy przesyłać nie później niż do każdego pierwszego dnia miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty (do 1.111.1973 r. na II kwartał 1973 r.);
B u kolportera czasopism WCT NOT na terenie zakładu pracy lub szkoły. Kolpor
terzy przyjmują zamówienia i wpłaty w terminach umożliwiających przesłanie
ich do Zakładu Kolportażu WCT NOT, a więc nie później niż na 2 miesiące
przed rozpoczęciem okresu prenumeraty (do dnia 1.XI.1972 r. na rok 1973).
Prenumerata ulgowa w wysokości 33% rabatu przysługuje indywidualnym członkom
stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, studentom oraz nauczycielom i uczniom
szkół zawodowych.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład Kolportażu Wydawnictw Czaso
pism Technicznych NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żądanie kata
logi oraz cenniki czasopism, a ponadto prowadzi sprzedaż egzemplarzy archiwal
nych.
Terminowe zamawianie i opłacanie prenumeraty — gwarancją systematycznego
otrzymywania czasopism technicznych!
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Rok XLV

Warszawa — kwiecień 1973

Nr 4

UKD 347.235.11:528

ZAK Μ.: Ewidencja gruntów i gospodarstw rolnych. Prz. Geod. 1973,
nr 4, s. 141
Autor podaje wady obecnej ewidencji gruntów założonej w jednolity sposób dla
całego kraju, w oparciu o przepisy z 1955 roku. Proponuje założenie nowej
ewidencji gruntów i gospodarstw rolnych, której referaty powinny się mieścić
w siedzibach gmin.
'

UKD 528.331+528.335.2
LUKASIEWICZ E.: Nowy rodzaj podstawowej osnowy geodezyjnej —
sieci poligonowo-triangulacyjne. Prz. Geod. 1973, nr 4, s. 146
W 1967 roku zastosowano w Polsce nowy rodzaj podstawowej osnowy geodezyjnej
kraju będący połączeniem poligonizacji z tńangulacją. Sieci poligonowo-triangu
lacyjne wykazały się walorami technicznymi i ekonomicznymi, co stało się
możliwe dzięki zastosowaniu do pomiaru długości dokładnych dalmierzy elek
tromagnetycznych.

UKD 711.2:528.486.063.9

NEY B., PISARCZYK D.: Geodezyjne opracowanie planu generalnego
projektu (szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego) za
pomocą elektronicznych maszyn cyfrowych. Prz. Geod. 1973, nr 4,
s. 152
Podane są zasady wykorzystania maszyn Cyfrowj7Ch do pomiarów Tealizacyjnycli
oraz korzyści, jakie daje tu automatyzacja. Należy do nich - ułatwienie
i przyspieszenie obliczeń oraz możliwość wprowadzenia korzystnych zmian przy
zakładaniu osnów realizacyjnych (odstąpienie od. sieci foremnych, kwadratów
czy prostokątów).

UKD 53.082.54:522:528.061.2

ŁYSZKOWICZ A.: Próby zastosowania gwiazdowego interferometru
Michelsona do wyznaczania refrakcji w pomiarach geodezyjnych. Prz.
Geod. 1973, nr 4, s. 156
lPrzedstawiono modyfikację metody Michelsona wyznaczania współczynnika re
frakcji polegającą na zastosowaniu interferometru ze stałą bazą. Uzasadniono,
że możliwe jest określenie kąta dyspersji z dokładnością rzędu 0,001”.

UKD 528.024.1.088.3
BĄKOWSKI Z.: Lokalna wypukłość terenu jako przyczyna błędów
pomiarów. Prz. Geod. 1973, nr 4, s. 158
Zbadano wpływ ukształtowania powierzchni terenu na wyniki niwelacji precy
zyjnej. Badania przeprowadzono w różnych w7arunkach atmosferycznych. Stwier
dzono wyraźny wpływ W7Zniesienia celowej nad przeszkodą na wynik pomiarów.

»
UKD 528.517.089.6
BOROWIEC W., DZIERŻĘGA A., MACHOWSKI Z., PIELOK J., SUMERA-MULARZ K., SZYMCZYK Μ.: Testow7e badania dalmierza DISTOMAT DI-10. Prz. Geod. 1973, nr 4, s. 161
Przeprowadzone badania dalmierza DISTOMAT DI-IO firmy Wild miały na celu
określenie jego dokładności, a także określenie wpływu czynników związanych
z budową i działaniem dalmierza oraz czynników7 zewnętrznych na poprawność
jego wskazań. Stwierdzono, że dokładność dalmierza wynosi ± 1 cm, podano
również szereg wniosków dotyczących stosowania dalmierza.

UKD 528.024:627.15
SerdaKOWSKI K.: Polowe i kameralne opracowanie przekrojów po
przecznych rzeki o wysokich, prawie pionowych skarpach. Prz. Geod.
1973, nr 4, s. 165
Podany jest tok pracy przy w7ykonaniu pomiarów i obliczeń przekrojów poprzecz
nych koryta rzeki Sebou w Maroku. Pomiary wykonywano metodą trygono
metryczną. Różnice między rzędnymi zwierciadła w7ody w tym samym przekroju
nie przekroczyły 10 cm.

YAK 347,235.11:528

JKAK Μ.: Y,ιeτ 3CMej∏> π cejibcκyx
cτp. 141

xo3smctb.

Prz. Geod. 1973, JVs 4,

Abtop nepenncnneT Henocτaτκιι cymeeτByκ>meτo yπeτa ocHOBamioro en∏HbiM
Ajih Bceii cτpaHbi cπocoCom Ha 0CH0BaH∏M 3aκ0Ha 1955 rofla. Oh πpeflnaτaeτ
□aBecτn ηοββιμ yπeτ 3eMe;iB it cenbcκπx xoshíictb, κοτορωίί nojiJκeH non∏ejκaτb
BefleHMIO TMMHHbIX yπpaB∏eHMii.

YAK 528.331 + 528.335.2

JIYKACEBlltI E.: Hobmm b∏a raaBHOM reofle3MHecκoiι ochobm — πojihroHθMeτpMHecκo-τpnaHryjiJiιnMθHHi>ιc ccτπ. Prz. Geod. 1973, JVs 4,
cτp. 146
B 1967 rosy B ∏ojibuιe 6bijι πpιiMeκeH HOBbiii b∏a τλθβηομ reoAe3MHecκoιi ocnoBbi cτpaHbi coctohiti∏m m3 CoeflMHeiiMH ∏0∏MΓ0H0Meτp∏M c TpMaiiryHHHneii. ΓloΛMroHθMeτpMHecκo-τpπanry.τHH∏θHHbie ceτπ 06πaflaι0τ τexιι∏HecκMMM μ 3kohoMMHeCKMMPI AOCTOMIICTBaMM, HTO CTaJIO BOSMOMHbIM 0JiaΓOflapH ΠρΜΜβΙΙβΗΜΙΟ
TOHHbix □JieκτpoMarπeτMHecκMx AaAbHOMepoB ααα H3MepennH paccτoHHMiι.

YAK 711.2:528.486.063.9
HOM B., IIMCAPtIliK R.:

Γeofle3HHecκaH pa3pa00τκa renepajibHoro
∏JiaHa πpoeκτa (fleτajibHoro Iinatia πpocτpaHcτBeHHoro 6jιaroycτpoiicτBa)
πριι ΠΟΜΟΙΜΗ OIIBM. Prz. Geod. 1973, JVt 4, cτp. 152

CooGiHaκ>τCH,. πpnHHM∏bi McnonbaoBanMH 3ΙΙΒΜ fl∏H pean∏3anM0HHbix pa6oτ
M BbirOAbI, KOTOpbie ASKJT 3AθCB aBTOMaTM3ai!MH. K HMM CJieAyeT IipMHMCAMTb
OÖAerneHMe M yCKOpeHMe BblHMCAeHMii Μ BO3MOXCHOCTb BBeAeHMH BbirOAHbIX πepeMβH ∏pM IipOKAaABIBaHMM peaAM3aiξMOHHbIX OCHOB (OTCTyiTJieHMe OT CeTM KBaApaTOB MAM ∏p∏MθyTOAbHMKOB).

YAK 53.082.54:522.528.061.2
JIBIIIIKOBMtI A.: IIpitMeHeHHe 3Be33Horo ιπιτepφepoMeτpa MaiiKCJibCOita fljιa OnpeflejieHHH peφpaκfl∏n β reθfle3ii'iecκιιx ιi3Mepeιmnx. Prz.

Geod. 1973, JVs 4, cτp. 156

ΠpeAcτaBAeHa MθAκφMκaιiMH MeτoAa MaiiKeAbCOHa ααα OnpeAeAeHMH κosφφnIjMeHTa peφpaκqMM cocτθHiιjaH β tom, ητο πpMMeH∏eτcH MHτepφepoMeτp c ποCTOHHHbIM 6a3MCOM. ΛθKα3aHa BO3MO7KHOCTb ΟηρθΑβΑΘΗΜΑ yr∏a AIicnepCMM
C TOHHOCTbKJ nop∏Aκa 0,001”.

YflK 528.024.1.088.3
BOHKOBCKM 3.: Meci-Han B'ι>ιπyκΛθcτb 3eMJiH κaκ πpif<iHiιa
M3Mepe∏HH. Prz. Geod. 1973, JVs 4, cτp. 158

oiπh6ok

IlccnenoBaHO BjiMHHMe penbeφa Ha pe3y∏bτaτbi HMBennpoBKM Bbicoκoii t.ihhoctm.
MecneflOBaHMH Benncb πpn pa3flMHHbix aτMoeφepHbix ycnoBMHX. OCnaρyjκeπo
HeTKO BHMHHMe ΠpeBbIHieiIMH BM3MpHOit OCM Hafl ∏pe∏HTCTB∏eM ɪɪa pe3y∏bτaτ
M3MepeHMM.

YAK 528.517.089.6

.

ΒΟΡΟΒΕΜ β., a3epjkehγa a., Maxobckm 3., πejibok h., cymePA-MYJIHJK K., IUMMtIMK Μ.: TecrOBbie MccJieflOBannji aajibiιoMepa
Amctomat λι-ιο. ργζ. Geod. 1973, Ns 4, cτp. ΐ6ΐ
IlcnOHHeHO MccneflOBaHMH AanbHOMepa flneτθMaτ fll-10 φηρΜί,ι En∏bfl. Ohm
AOAMCHbi Cbinn OnpeAennTb ero tohhoctL·, BflMHHMe φaκτopθB CBH3atmbix co
eτpoMτejibcτB0M μ pa6oτθM AanbHOMepa μ BniiHHMe HapyjKHbix φaκτopθB Ha
πpaBiiflbH0CTb πoκa3aHMM npnßopa. OnpeneneHO, ητο τθHHθcτb AanbiiOMepa paaHa ± 1 cm, coômeno τosκe pan πpennoaceHMii κacaκ>mnxcH npMMenenMH AanbHOMepa.

YAK 528.024:627.15
CEPAAKOBCKM K.: ΠoJieBa>ι π KaMcpaJibiian 06pa60τκa πoπepe>∣Hbix
πpoφMJieπ peκn c bmcojíhmm, ∏0'tτιt oτ∏ecHbiMit ocperawn. Prz. Geod.

1973, JVs 4, cτp. 165
CooCmeH XOfl paGoτbi πρη ncno.-iHen∏M M3MepeHnii M BbiHMcneHMii nonepeniibix
πpoφπneii pycna peκn CeCoy β Mapoκκo. C¾eMκa Benacb τpnroιιθMeτpnHecκ∏M
cπoco6om. Pa3H0cτM ypoBiτeil βοαμ β οαηομ πpoφnne He πpeB3omnπ 10 cm.
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Nr 4

Nagiody za osiągnięcia techniczno-ekonomiczne
przyznane przez prezesa Głównego IIiZQdii Geodezji i Kartografii w roku 1912
W dniu 13 stycznia 1973 r. odbyła się w Głównym Urzę
dzie Geodezji i Kartografii doroczna uroczystość wręczenia
przez prezesa Głównego Urzędu nagród za terminowe roz
wiązanie tematów wybranych z planu prac naukowo-badaw
czych Instytutu Geodezji i Kartografii i wdrożenia ich do
produkcji, jak również za zrealizowanie ważniejszych prac
z planu postępu techniczno-ekonomicznego przedsiębiorstw
podległych Głównemu Urzędowi. Nagrody tego typu przy
znawane są raz na rok ze specjalnego funduszu prezesa —
za rozwiązanie zagadnień szczególnie ważnych z punktu wi
dzenia zadań gospodarczych GUGiK. W nagrodzonych zes
połach znaleźli się także ci pracownicy spoza jednostek or
ganizacyjnych podległych bezpośrednio GUGiK, którzy
współdziałali w rozwiązaniu nagradzanej pracy bądź przy
czynili się do wdrożenia do produkcji wyników opracowania.
Przypomnieć należy, że tego rodzaju funduszami dysponu
ją wszystkie resorty gospodarcze. Stwarza to możliwość
przyznawania nagród z funduszu postępu technicznego i eko
nomicznego poszczególnych ministrów za istotniejsze z punk
tu widzenia zadań resortowych rozwiązania uzyskiwane
przez pracowników resortowych służb geodezyjnych;
Rok Nauki Polskiej dał okazję do nadania temu spotkaniu
szczególnie uroczystego i serdecznego charakteru. Prezes
GUGiK — witając nagrodzone zespoły i zaproszonych gości
— podkreślił na wstępie szczególną rangę nauki, wyników
prac naukowo-badawczych w dalszym społeczno-gospodar
czym rozwoju kraju. Szczególnie cenne są przy tym te roz
wiązania i te kierunki badań i poszukiwań, które przynoszą
szybkie, wymierne efekty gospodarce narodowej i społeczeń
stwu. Tu zgromadzeni twórcy, wyróżnieni nagrodami z fun
duszu za osiągnięcia technicze i ekonomiczne za wyniki pra
cy wykorzystywanej już w praktyce, poza tymi nagrodami
wymagają więc szczególnego podziękowania. Oby wyniki ich
pracy były i na przyszłość przykładem dobrej roboty, za
chętą do dalszych owocnych badań przynoszących korzyści
całemu społeczeństwu i krajowi. Niech te wyniki będą bodź
cem do pracy dla obecnie nagradzanych i zachętą dla in
nych.
W uroczystości wzięli udział z ramienia Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich: przewodniczący — mgr
inź. Μ. Szymański, sekretarz generalny — mgr inż. J.
Kasowicz oraz redaktor naczelny Przeglądu Geodezyjne
go — mgr inż. St. J. Tymowski.
Do nagrodzenia z funduszu prezesa GUGiK za osiągnięcia
techniczno-ekonomiczne w 1972 r. zgłoszono 17 prac, w tym

7 prac, w których jednostką wiodącą był Instytut Geodezji
i Kartografii, 10 prac z planu postępu techniczno-ekonomicz
nego przedsiębiorstw. Komisja wewnętrzna Głównego Urzę
du, powołana przez prezesa GUGiK do opiniowania nagra
dzanych prac, zakwalifikowała w wyniku prac weryfikacyj
nych do nagrodzenia 9 tematów.
I. Opracowanie koncepcji i projektu, budowa i zastosowa
nie w pracach geodezyjno-kartograficznych przetwornika
graficzno-cyfrowego współdziałającego z maszyną GEO 2.

Przedmiotem nagrody za rok 1972 była realizacja I etapu
pracy, a mianowicie: projekt i konstrukcja modelu użytko
wego PGC 1, opracowanie dokumentacji i zbudowanie pierw
szego egzemplarza modelu PGC 2, opracowanie metod i tech
nologii oraz stosowanie dla celów produkcyjnych w IGiK,
przy współudziale przedsiębiorstw.
Rozwój informatyki geodezyjnej i kartbgraficznej w na
szym kraju uzależniony jest w pełni od automatyzacji pro
cesów numerycznego rejestrowania treści opracowań karto
graficznych. Do tego celu służą — jak wiadomo — specjalne
urządzenia zwane koordynatometrami, przetwornikami graficzno-cyfrowymi lub digitalizatorami. Urządzenia tego ro
dzaju dostępne są obecnie w strefie KK. Z tego też względu
w roku 1971 podjęto w IGiK prace nad skonstruowaniem
przetwornika graficzno-cyfrowego PGC 1 współdziałającego
z wykorzystywanymi w geodezji maszynami GEO 2. Prze
twornik ten, przeznaczony głównie do punktowej digitaliza
cji map i rysunków technicznych, poszerzył znacznie zakres
wykorzystania komputerów geodezyjnych GEO 2. Całość
urządzenia składa się z:
— modułu mechaniczno-fotoelektrycznego;
— modułu elektronicznego oraz
— układów elektronicznych wbudowanych w maszynę
GEO 2.
Przetwornik PGC 1 umożliwia bezpośrednie rejestrowanie
w pamięci GEO 2 współrzędnych punktów, a także pól planimetrowanych obszarów oraz nastawianie koordynatografu
na punkty o współrzędnych obliczonych przez komputer.
Opracowanie numeryczne zarejestrowanych wartości uzależ
nione jest od programu znajdującego się aktualnie w pa
mięci GEO 2. W przetworniku PGC 1 uzyskano następujące
parametry techniczne:
— powierzchnia robocza: 500 X 350 mm;
— jednostka zliczania: 0,2 mm.
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Vf raku 1972 podjęto prace nad modelem PGC 2, dla któ
rego założono i zrealizowano niżej podane parametry tech
niczne:
— powierzchnia robocza modułu mechniczno-fotoelektrycznego: 500 × 550 mm;
— jednostka zliczania: 0,1 mm.
Nowe urządzenie znalazło zastosowanie w zautomatyzowa
niu prac projekitowo-oibliczeniowych przy scalaniu gruntów
z zastosowaniem udoskonalonego typu GEO 2B, wyposażo
nego w połączenia montażowe przeznaczone do podłączenia
przetworników graficzno-cyfrowych PGC 2.
Za realizację obecnego etapu przyznana została nagroda
w wysokości ogółem 35 000 złotych. Nagrody przyznano na
stępującym pracownikom:
Instytut Geodezji i Kartografii
— doc. dr Jerzy Gaździcki
— mgr inź. Witold Gedymin
Politechnika Warszawska
— mgr inź. Zbigniew Dudek
— Waldemar Urban
Wojskowa Akademia Techniczna
— dr inż. Roman Janczak
— dr inź. Włodzimierz Wojciechowski
II. Opracowanie i zastosowanie technologii zastępujących
połowę osnowy szczegółowe — osnowami kameralnymi, wy
znaczonymi ze średnim błędem położenia punktów nie więk
szym niż 7 cm.
Etap I pracy — opracowanie metody i technologii przepro
wadzenia Serotriangulacji (x, y) z niezależnych modeli —
został zrealizowany w roku 1970 przez zespół pracowników
Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii i wyróżniony
nagrodę w wysokości 15 000 złotych.
Etap II — opracowanie i zastosowanie technologii aeroIriangulacji blokowej (x, y, z) z niezależnych modeli, w do
stosowaniu do maszyny ODRA 1204 bez pamięci bębnowej
— był wynikiem pracy zespołu pracowników Instytutu Geo
dezji i Kartografii i uzyskał w 1971 roku nagrodę w wyso
kości 35 000 złotych.
Nagrodzony obecnie III etap pracy — opracowanie i za
stosowanie technologii aerotriangulacji blokowej z niezależ
nych modeli x, y, z (dwie technologie oparte na różnych
metodach) w dostosowaniu do maszyny ODRA 1204 z pa
mięcią bębnową — umożliwia:
1) w pierwszej metodzie, będącej rozwinięciem etapu II,
aerotriangulację utworzoną z niezależnych modeli zbudowa
nych analitycznie na podstawie obserwacji Stekometrem lub
analogowo przy użyciu autografu, przy blokach o wielkości
do 150 modeli;
2) w drugiej metodzie, aerotriangulację utworzoną z po
ziomowanych modeli zbudowanych za pomocą autografu,
przy blokach rzędu 150 do 200 modeli z wyrównaniem współ
rzędnych w dwóch etapach (x, y, a następnie z).
Zalety metody aerotriangulacji blokowej z niezależnych
modeli nie wymagają szerszego naświetlenia: potanienie i
przyspieszenie procesów zakładania osnów i produkcji map
z pominięciem kosztownych i pracochłonnych prac polowych
to główne cechy metody, charakteryzujące jej techniczno-ekonomiczną efektywność.
Za zrealizowanie ostatniego etapu pracy przyznano na
grodę w wysokości 25 000 złotych. Nagrody przyznano na
stępującym pracownikom:
Instytut Geodezji i Kartografii
— doc. dr Jerzy Gaździcki
— mgr inż. Ewa M u s i a ł
— mgr Janina Muszyńska
— dr inź. Michał Rogulski
Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii
— mgr inż. Mieczysław Kapusta
— mgr inź. Andrzej Rymarowicz
Warszawskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
— mgr inż. Jacek J asiński
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III. Opracowanie technologii przeliczenia współrzędnych
osnów szczegółowych z układu na układ.

Etap I pracy obejmujący konkretne zadanie produkcyjne
o dużym znaczeniu gospodarczym, a dotyczące przeliczenia
punktów triangulacyjnych i poligonowych, został zrealizo
wany w roku 1970 i nagrodzony sumą 7000 złotych.
Dwa kolejne etapy: II i TII z przystosowaniem technologii
przeliczeń do maszyn typu GEO 2 (program TRANS 1) były
zrealizowane i nagrodzone w wysokości 38 000 złotych w ro
ku 1971.
Nagrodzony obecnie ostatni IV etap — opracowanie tech
nologii przeliczeń transformacyjnych dla maszyny ODRA
1204 i pełne wdrożenie produkcyjne — obejmował cztery
programy w języku ALGOL, oznaczone wspólną nazwą
TRAKON.
Program TRAKON 1 przeznaczony jest do obliczenia
współczynników transformacji konformowej dowolnego
stopnia oraz parametrów transformacji Hausbrandta. Pod
stawą wykonania obliczeń przy zastosowaniu tego programu
jest zbiór punktów łącznych posiadających współrzędne w
dwóch różnych układach. W wyniku uzyskuje się zestaw
odchyłek na punktach łącznych, błąd punktu transformacji
oraz taśmę zawierającą obliczone współczynniki wielomianu
i parametry transformacji Hausbrandta.
Program TRAKON 2 wykorzystuje, jako dane wejściowe,
taśmę ze współczynnikami i parametrami wyliczonymi we
dług programu TRAKON 1, w tym dane wyliczone na GEO
2. Program TRAKON 2 pozwala na masowe przeliczanie
wzorami transformacji konformowej dowolnego stopnia, a
także wzorami transformacji Hausbrandta. Przeliczenia wy
mienionymi metodami można wykonywać łącznie lub osob
no, w zależności od wymagań.
Program TRAKON 3 umożliwia wykonywanie przeliczeń
z wykorzystaniem wzorów transformacji współrzędnych przy
dwóch punktach dostosowania.
Program TRAKON 4 służy do analizy zbioru punktów
łącznych stanowiących podstawę obliczenia współczynników
transformacyjnych. W programie tym zastosowano nową
metodę zmiennych wag, sygnalizującą błędy nieprzypadkowe
w danych wyjściowych.
Wszystkie programy przystosowane są do maszyny ODRA
1204, wyposażonej w pamięć bębnową. Wprowadzone w In
stytucie zmiany do systemu operacyjnego MASON D ma
szyny ODRA 1204 z pamięcią bębnową umożliwiają wpro
wadzanie i wyprowadzanie wyników na taśmach pięciokanałowych. Ma to bardzo istotne znaczenie, biorąc pod uwa
gę urządzenia do przygotowywania danych, zainstalowane
w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych (daleko
pisy RFT, Lorenz).
Za realizację omówionej wyżej pracy przyznana została
nagroda w wysokości 20 000 złotych. Nagrody przyznano
następującym pracownikom:
Instytut Geodezji i Kartografii
— doc. dr Jerzy Gaździcki
— mgr inź. Witold Gedymin
— mgr Janina Muszyńska
— inż. Maria Pruska
Warszawskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
— Jerzy Bezubik
— mgr inź. Maria Wiewiorska

IV. Zorganizowanie i uruchomienie stacji obserwacji sztucz
nych satelitów Ziemi w Borowej Górze.
Etap I tej pracy — zorganizowanie i uruchomienie stacji
sztucznych satelitów Ziemi w Borowej Górze i wykonanie
próbnych obserwacji — był zrealizowany przez zespół pra
cowników IGiK w roku 1971 i nagrodzony sumą 25 000 zło
tych.
Etap II — uruchomienie obserwacji sztucznych satelitów
Ziemi na skalę produkcyjną — został zrealizowany przez
Instytut w roku 1972. Stacja prowadzi już obserwacje.
Za zrealizowanie tego tematu przyznana została nagroda
w wysokości 25 000 złotych. Nagrodę przyznano następują
cym pracownikom:

Instytut Geodezji i Kartografii
— mgr inż. Helena Bieniewska
— inż. Bożenna Majewska
— prof, dr hab. Julian Radecki
— mgr inż. Marek Rybczyński
;— dr inż. Marek Staniewski
V. Opracowanie i zastosowanie metod i przyrządów do kon
troli produkcji elementów piętrzących jazów.

Etap I tej pracy zrealizowano i nagrodzono w 1970 roku
sumą 16 000 złotych.
Etap II — zastosowanie metod i przyrządów przez Gdań
skie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze — zrealizowany
został w okresie 1971/1972 roku. Opracowane przez IGiK
metody kontroli produkcji elementów piętrzących jazów
oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne zabezpieczyły wyko
nanie (z wysoką dokładnością) elementów konstrukcyjnych
jazów i zdały w pełni egzamin w realizowanym przez PRL
kontrakcie eksportowym. Obsługę tych urządzeń przejęły z
powodzeniem Gdańskie OPM.
Za wdrożenie nowej technologii w Gdańskim OPM przy
znana została nagroda w wysokości 9000 złotych nastę
pującym pracownikom:
Gdańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
— mgr inż. Franciszek Małkowski
— inż. Stanisław Kozielczyk
— mgr inż. Barbara Sieńko

VI. Udoskonalenie metody technologii aktualizacji map topo
graficznych w skali 1: 5000 i 1 :10 000.
Utrzymanie map topograficznych w aktualności ma ogrom
ne znaczenie nie tylko gospodarcze. Prace objęte tym tema
tem podjęte zostały kilka lat temu. Z ważniejszych opraco
wań tego zagadnienia wymienić należy: ramową instrukcję
dla aktualizacji map topograficznych w skalach, jak wyżej,
opracowaną przez IGiK w roku 1966 i wprowadzoną do sto
sowania w roku 1967; wnioski racjonalizatorskie pracowni
ków Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii: inż. F.
Nowickiego, mgr inż. Μ. Rudzińskiej i E. Sromk a, dotyczące przygotowania do druku diapozytywów sytu
acji i rzeźby z unacześnionych arkuszy oraz usprawnienia
procesu technologicznego aktualizacji.
Nagrodzona obecnie praca realizowana była przez zespół
pracowników Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii,
przy udziale autora ramowej instrukcji IGiK — dr inż. J.
Szymańskiego; prowadzono ją w trzech etapach:
— opracowanie technologii aktualizacji map w skali
1 : 5000;
'— opracowanie technologii aktualizacji map w skali
1 :10 000;
— uogólnienie doświadczeń wynikających z realizacji
wdrożenia rozwiązań poprzednich etapów, zmodyfikowanie
technologii aktualizacji map w skalach jak wyżej, poszerze
nie dopuszczalnych metod i zmodyfikowanie obowiązującej
instrukcji.
Za realizację tej pracy przyznana została nagroda w wy
sokości 20 000 złotych. Otrzymali ją następujący pracownicy:
Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii
— mgr inż. Sławomir Fangrat
— dr inż. Adam Linsenbarth `
— mgr inż. Małgorzata Rudzińska
— Edward Sromek

Instytut Geodezji i Kartografii
— dr inż. Jerzy Szymański

VII. Zastosowanie w jak najszerszym zakresie zestwu: dalmierz-giroteodolit przy zakładaniu osnów.
Temat został zgłoszony i zrealizowany przez Państwowe
Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Badania zastosowań nowo
czesnego sprzętu do pomiaru odległości i orientacji magne
tycznej przeprowadzono:

— przy zakładaniu siatek przeniesień punktów triangula
cyjnych na budowlach stałych, nie mających punktów prze
niesień z braku kierunków nawiązania lub mających tylko
jeden kierunek;

— przy zakładaniu punktów kierunkowych dla punktów
lokalnego znaczenia I—III klasy, nie posiadających punktów
kierunkowych, bez konieczności dowiązywania się do są
siednich punktów triangulacyjnych;
1— przy nawiązaniach poligonizacji technicznej.

Znaczenie techniczno-ekonomiczne tematu wykracza poza
problemy krajowe i wiąże się z rozwojem eksportu usług
geodezyjnych i kartograficznych w strefie krajów rozwija
jących się.

Za realizację tej pracy nagrodę w wysokości 12 000 zło
tych przyznano następującym pracownikom:

Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne
— mgr inż. Janusz Jarota
— mgr inż. Wojciech Markowski
— mgr inż. Jerzy Wysocki.
Politechnika Warszawska
— mgr inż. Jerzy Downarowicz
VIII. Ustalenie układów lokalnych dla określonego regionu
kraju oraz przeliczenie według zaprojektowanej koncepcji
współrzędnych z obecnego układu — na układ ustalony.

Praca powyższa wiąże się z programem rozwoju ważnego
regionu kraju. Jej realizacja umożliwiła terminowe prze
prowadzenie konkursu na projekt urbanistyczny.
Za zrealizowanie tego zadania przyznano nagrodę w wy
sokości 12 000 złotych następującym pracownikom:
Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne
— mgr inż. Edward Dąbrowski
— mgr inż. Stanisław Gelo
— mgr inż. Edmimd Popkowicz

IX. Raport z oceny podkładowych materiałów geodezyjno-Rartograficznych z punktu widzenia potrzeb miejscowego
planowania przestrzennego.
Temat ten, podjęty ze względu na potrzeby planowania
przestrzennego i projektów urbanistycznych, dał w wyniku
opracowanie o dużych walorach użytkowych dla służb pla
nistycznych i technicznych innych branż. Raport ten zawie
ra także wiele ocen, które wykorzystane będą przy rozwią
zywaniu zagadnień geodezyjno-kartograficznych przez Głów
ny Urząd Geodezji i Kartografii.
Za realizację tego tematu nagroda w wysokości 20 000
złotych przyznana została następującym pracownikom:

Instytut Geodezji i Kartografii
—
—
—
—
——

dr inż. Jan Ciesielski
dr inż. Krystyna Podlacha
mgr inż. Liliana Poteralsk a-W alczyńska
mgr inż. Barbara Saklawska
st. rys. kart. Henryka Sypniewska
mgr inż. Jerzy Zwierzyński

Na zakończenie miłej uroczystości prezes Głównego Urzę
du — mgr inż. Borys Szmielew — złożył nagrodzonym
pracownikom życzenia dalszej owocnej pracy, nowych suk
cesów przy rozwiązywaniu ważnych zagadnień geodezyjnych
i kartograficznych, przysparzających gospodarce krajowej
osiągnięć będących udziałem geodezji w rozwoju społecznym
i gospodarczym naszego kraju. Prezes GUGiK życzył też
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i uzyskania w ro
ku następnym wyników pracy będących przykładem równie
dobrej roboty.
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BRONISŁAW LIPIŃSKI
Warszawa

Od ewidencji do informatyki
(Artykuł dyskusyjny)

W zeszycie lutowym 1973 roku Przeglądu Geodezyjnego
mgr inż. Zdzisław Bartoszewski zainicjował dyskusję
na temat nowelizacji przepisów w zakresie ewidencji, usta
lania granic i klasyfikacji gruntów.
Autor zachęcał do zabierania głosu na poruszony temat,
nie tylko dla ugruntowania zasadności postulowanych zmian,
ale również dla omówienia dodatkowych spraw związanych
z nowelizacją dekretu.
Ważne jest, ∣by w tworzeniu systemu informacji uwzględ
nić dalsze elementy zagospodarowania terenu tak istotne w
ekonomice socjalistycznej, w planowaniu przestrzennym i
gospodarce terenami, iż wprowadzenie ich do nowelizowa
nego prawa staje się konieczne i nieodzowne.
Uchwały VI Zjazdu PZPR wyraźnie wzbogacają perspek
tywę rozwoju kraju i różnicują działalność zawodową. Zo
bowiązują one do nowych metod pracy, zmodernizowania
zestawu narzędzi i warsztatu pracy, rozwiązywania narasta
jących problemów, dla włączenia dyscypliny geodezyjnej i
Wyprfnienia nią właściwej dla niej funkcji w zmienionym
i zmienianym modelu zarządzania krajem. Rozwiązania ni
niejsze wykraczają poza obszar działania geodezji podkła
dowej. Operują one techniką geodezyjno-kartograficzną w
wielozadaniowej funkcji składowej informacji w systemie
zarządzania.
ÍW intencji zmian na lepsze, słusznie na czoło dyskusji
mgr inż. Zdzisław Bartoszewski wysunął zagadnienie ksiąg
wieczystych. Decyzja o ich skasowaniu wpłynie na unowo
cześnienie formy i treści aktualnie obowiązującej informacji
o nieruchomościach gruntowych, wpłynie ona jednocześnie
na zmodernizowanie i udoskonalenie organizacji instytucji
ewidencji gruntów. Jak wiemy, komunikatywność zapisu hi
potecznego nigdy nie budziła zachwytu. Istnieje zatem zgod
ność poglądów na rolę hipoteki w warunkach ustrojowych
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
W kontekście tematycznym znalazła się propozycja sko
masowania i Uproezczenia dotychczasowych przepisów o roz
graniczeniu nieruchomości. Nie może ona budzić zastrzeżeń,
choć ujęcie tekstowe wymaga udoskonalenia. Słuszne i celo
we jest wkomponowanie sprawy rozgraniczenia nierucho
mości w proces aktualizowania i doskonalenia operatu ka
tastru zagospodarowania terenowego.
Najwyższy czas podjąć akcję doskonalenia ewidencji. Za
kres modernizacji 'informacji o nieruchomościach gruntowych
na obszarze miast wymaga dodatkowej ankietyzacji, analizy
i wniosków uogólniających doświadczenia wszystkich woje
wództw.
Temat dalszy. Zgodność poglądów na formalne określenie
właściwości obiektu gruntowego zaczyna się różnicować przy
rejestrowaniu fizycznych (i ekonomicznych) wartości zagos
podarowania działki. Na obszarach zainwestowania miejskie
go informacje o nieruchomościach gruntowych są organicz
nie związane z ich funkcją powstania: zabudową i infra
strukturę wewnętrzną oraz zewnętrzna (uliczną). Już w
okresie przed 1955 rokiem pojęcie dekretowe ewidencji
gruntów słusznie znalazło się w jedności z ewidencją bu
dynków, bowiem zjawisko miejskiego stylu życia rozszerza
się na wieś i intensywność i rodzaj jej zabudowy nie jest
dla gospodarki obojętny. Logiczne i merytoryczne rozwinię
cie założeń dekretowych, dekrety z dnia 2 lutego 1955 r. o
ewidencji gruntów, znalazło swój wyraz w warunkach tech
nicznych dla mapy sytuacyjnej lub sytuacyjno-wysokościowej, na podłożu której sporządzano wyrys mapy ewidencji
gruntów.
Na mapach i w notatach informacje o budynkach, sza
cunkowo biorąc, wynoszą do 40% danych inwentaryzacji
urbanistycznej.
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Niesłuszne technicznie, merytorycznie błędne i formalnie
nieuzasadnione byłoby oddzielanie lub przeciwstawianie
mapy ewidencji gruntów i mapy ewidencji budynków.
Autor kwestionuje wprawdzie realność ewidencji budyn
ków, nie oznacza to jednak, że odmawia on służbom geode
zyjnym (geodetom) zdolności do koordynowania prac nad
założeniem ewidencji budynkowej przy współpracy z innymi
fachowcami.

Spojrzmy na tę sprawę, uwzględniając realizowaną obec
nie reformę administracyjną zmierzającą do dalszego zin
tensyfikowania gospodarki narodowej.
Organizacja gmin przyspieszy rozwój wsi gminnych, zmie
ni dotychczasowy ich układ przestrzenny, wzbogaci ilościowo
i jakościowo budownictwo mieszkaniowe, komunalne, kul
turalne, usługowe, wprowadzi i będzie powiększać infra
strukturę osiedla. W najbliższej perspektywie sprawdzi się
potrzeba map ewidencji budynków dla wsi gminnych, jako
podstawy do określenia programu inwestycyjnego i lokali
zacji budowy.

Zjawisko jest więc daleko szersze.

Istnieje potencjalne zainteresowanie naczelnika gminy
■i jego sztabu terenowego całym zespołem map i działal
nością geodezyjną. Wynika ono z wielu obowiązków nało
żonych na naczelnika i na jego sztab gospodarczo-admini
stracyjny. Wynika ono z kultury przygotowania programów
i realizacji tych programów oraz zasad planowej gospodarki.
Do wyżej wymienionych obowiązków i spraw można za
liczyć:

— opracowanie programów okresowego, rolniczego i leś
nego wykorzystania gruntów i ochrony gleb;
— kontrolę wykorzystania i zagospodarowania gruntów
Państwowego Funduszu Ziemi;
— wyrażanie zgody: na budowę urządzeń zbiorowego za
opatrzenia rolnictwa w wodę i na odszkodowanie za szkody
przy tym poniesione;
— nadzór nad stanem urządzeń melioracyjnych;
— wydawanie decyzji o przejęciu nieruchomości na włas
ność państwa, o wszczęciu postępowania przymusowego wy
kupu nieruchomości;
— wydawanie decyzji w sprawie zagospodarowania lasów
i nieużytków;
— nadzór nad sprawami o odwodnieniu gruntów i obiek
tów budowlanych lub ich nawodnieniu i w wielu innych
sprawach wodnych;
— orzekanie o przywrócenie pasa drogowego do stanu
pierwotnego;
— sprawowanie funkcji zarządu dróg komunalnych, orze
kanie o odszkodowaniu w sprawach spornych;
—· działanie w stosunku do budownictwa osób fizycznych
jako pierwsza instancja administracyjna;
— analizy projektów zamierzonych inwestycji jednostek
społecznych;
— wydawanie zezwoleń na eksploatację złóż z torfowisk;
— zatwierdzanie planów zagospodarowania wspólnot grun
towych;
— obliczanie obszarów użytków rolnych nieruchomości
dla obliczenia rent;
— wydawanie decyzji w sprawie przenoszenia własności,
znoszenia własności nieruchomości rolnych;

— klasyfikacji gruntów;
— prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i numeracji nie
ruchomości;
— wiele innych spraw i zadań związanych z zagospoda
rowaniem gospodarczego i kulturalnego życia mieszkańców
gminy.
Rozbudowa urządzeń komunalnych, przewodów elektrycz
nych, telefonicznych, gazowych, sieci ulic na Clbszarach
małych miast, wsi gminnych i rozwojowych upewnia o po
trzebie wprowadzenia do tekstu projektow,anej ustawy obo
wiązku zakładania i prowadzenia inwentaryzacji uzbroje
nia terenu. Gromadzony i aktualizowany materiał stopnio
wo przekształcałby się w kataster uzbrojenia terenu.
Omawiany artykuł o zmianie dekretu o ewidencji grun
tów i budynków oparty jest w zasadzie na przesłankach
właściwych środowisku i zagospodarowaniu wiejskiemu, nie
uwzględnia on charakterystyki założonych struktur miej
skich i bogactw ich infrastruktury technicznej. Dlatego na
leży podkreślić, że wszelkie zubożenie informacji o struk
turach i zagospodarowaniu miejskim dałoby niepożądane
skutki. W efekcie szereg służb, przedsiębiorstw, instytucji
miejskich nie mogłoby otrzymać niezbędnych materiałów
podstawowych dla ich działalności, dla analiz zjawisk tere
nowych miast i zachodzących tam zmian. Słuszne dążenie
do jednolitości ewidencji na wsi i w mieście powinno
uwzględniać potrzeby środowiska miejskiego.
Kontrolę różnic poglądów na jednolitość ujęcia zjawisk,
na zasięg ich rejestrowania w mieście i na wsi można
uzyskać na drodze konsultacji określonych organów prezy
diów rad narodowych oraz placówek naukowych, jak na
przykład Instytutu Geodezji i Kartograii, Instytutu Urba
nistyki i Architektury, Instytutu Gospodarki Komunalnej,
Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Głównego Urzędu
Statystycznego.

Dr inż, MICHAŁ ŻAK
Akademia Rolnicza — Kraków

Ewidencja gruntów i gospodarstw rolnych
(Artykuł dyskusyjny)

Planowe kształtowanie rozwoju i intensyfikacji produkcji
rolnej jest uzależnione między innymi od posiadanych in
formacji na temat gospodarstw rolnych. Stąd też istnieje
potrzeba położenia większego nacisku na prowadzenie rze
telnej ewidencji gospodarstw rolnych i ich mienia. Niniejsze
opracowanie Jeslt głosem w dyskusji na temat przyszłego
ujęcia ewidencji gruntów i zawiera sugestie autora zmie
rzające do zwrócenia szczególnej uwagi na ewidencję gospo
darstw rolnych i ich elementów składowych, co z punktu
widzenia potrzeb gospodarki rolnej należy uważać jako
sprawę najistotniejszą.
'Gospodarstwo rolne, definiując krótko, jest to obszar
gruntów w całości lub częściowo uprawianych na cele pro
dukcji rolnej, związany jednym kierownictwem i stanowią
cy jedną całość gospodarczą wraz z wchodzącą w jego skład
Podkreślenie różnic w zasięgu informacji w miastach
bazą budowlano-inwentarzową. Ogólnie biorąc, gospodar
i wsiach nie powinno być rozumiane jako propozycja przy
stwo rolne składa się z trzech podstawowych elementów:
gotowania dwu projektów ustaw. Natomiast jeden projekt
po pierwsze — przedmiotu, na którym prowadzona jest
ustawy powinien uwzględniać istotne potrzeby i zaintereso
określona działalność gospodarcza, to jest użytków rolnych;
wania gospodarcze miast.
po drugie — podmiotu wykonującego tę działalność (gospo
darz i ludzie do pracy) oraz po trzecie — zaplecza i środków
W jednym projekcie ustawy znaleźć się powinny postano
wienia ujmujące jednolicie jednakowe i równorzędne zja służących do wykonywania tej działalności (budynki, ma
szyny i inne).
wiska. W projekcie powinniśmy jednak nie tylko bilansować
to, co można wspólnie ująć i sumować, ale równocześnie
Wszystkie te elementy w mniejszym lub większym stopniu
świadomie dążyć do sformułowań różnicujących.
dają się opisać i Zainwentaryzowac. Od dawna sporządzana
była także w różnorodny sposób ewidencja mienia należące
Klamrą spinającą wielozadaniową ewidencję, choć zga go do poszczególnych gospodarstw. Sprawa ta nabiera szcze
dzam się z Szanownym Autorem, iż można powrócić do
gólnej wagi obecnie, w dobie planowego rozwoju gospodarki
powszechnie i jednoznacznie rozumianego terminu kataster, rolnej. Hstnieje konieczność dysponowania stale aktualnym
będzie system kompleksowej informacji ujętej: w rzeczowe
i posiadającym wielostronne dane materiałem informacyj
zespoły zjawisk, w zgrupowania (branżowe) układów za nym w odniesieniu do pojedynczych gospodarstw rolnych,
mkniętych.
który to materiał jednocześnie da się w prosty sposób uogól
niać dla stworzenia charakterystyki struktury agrarnej w
W nowej ustawie nie powinno zabraknąć przepisu o obo
określonych zbiorach gospodarstw lub w ramach różnych
wiązku wprowadzenia więżącej informacji o zagospodaro
jednostek terytorialnych.
waniu terenu w stosunkach administracyjno-gospodarczych
i osób fizycznych, jak również obowiązku wprowadzania
Niestety, do tej pory nie posiadamy należycie zorganizo
danych ewidencyjnych (katastralnych) do informatyki ogól
wanej i na bieżąco aktualizowanej ewidencji elementów
składowych gospodarstw rolnych, aczkolwiek dużo już w tym
nokrajowej.
zakresie zrobiono. Na podstawie dekretu z dnia 2 lutego
Reasumując całość tematu, proponuję przyjąć do rozważań
1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr β,
następujące założenia szkicowe.
woź. 32) wprowadzona została na obszarze całego kraju
jednolita ewidencja gruntów. Nie założono jednak prze
W roboczym projekcie ustawy należałoby zmienić tytuł,
widzianej tym samym dekretem ewidencji budynków.
tak aby odpowiadał on treści i założeniom gospodarczo-spo
łecznym ustawy, na przykład: ustawa o ewidencji nierucho
Wprowadzona ogromnym wysiłkiem ewidencja gruntów
mości gruntowych i budynkowych, katastrze uzbrojenia
nie jest w pełni zadowalająca. Pomijając inne, podnoszone
terenu, rozgraniczeniu nieruchomości i informacji o zagospo
niejednokrotnie pod jej adresem zarzuty, zwrócę uwagę,
darowaniu terenu. Treść projektu ustawy proponuję zgru
że ewidencja ta nie daje pełnych danych w odniesieniu do
pować w następujące rozdziały:
gospodarstw rolnych i gruntów do nich przynależnych.
Wynika to stąd, że przy zakładaniu ewidencji gruntów
■ Postanowienia podstawowe (ogólne)
tworzono na obszarze danego obrębu Odrelbne jednostki re
■ Ewidencja nieruchomości gruntowych
jestrowe w odniesieniu do gruntów będących w jednym
■ Klasyfikacja gruntów
władaniu lub posiadaniu, co powoduje, że na jedno gospo
■ Ewidencja nieruchomości budynkowych
darstwo składa się często więcej niż jedna jednostka reje
■ Rejestry (księgi) gruntowe i budynkowe
strowa. Dlatego na podstawie rejestru gruntów nie zawsze
■ Rozgraniczenie nieruchomości
jesteśmy w stanie określić, które jednostki rejestrowe za
■ Kataster uzbrojenia terenu
wierają grunty całych gospodarstw, a które tylko ich części.
■ Informacja o zagospodarowaniu terenu
Nadto, w rejestrze eruntów, w przypadku istnienia gospo
■ Warunki aktualności informacji
darstw zwanych różniczanami, nie ma pełnych danych w
■ Przepisy końcowe.
odniesieniu do wszystkich gruntów tych gospodarstw. Dane
takie można uzyskać dopiero z rejestrów kilku obrębów,
Ze względu na znaczenie proponowanej ustawy pożądana
to jest obrębów, w których takie gospodarstwo ma grunty.
jest oczywiście dalsza dyskusja.

Rejestry gruntów nie pozwalają więc ustalić aktualnych
danych ani co do liczby gospodarstw w danym obrębie,
ani co do wielkości oraz struktury tych gospodarstw.
Bliższe, choć ogólniejsze dane o gospodarstwach rolnych
zawierają tak zwane karty gospodarstw, które zostały za
łożone na użytek gromadzkich rad narodowych. W odnie
sieniu do gruntów opracowano je na podstawie rejestrów
ewidencji gruntów, starając się łączyć na jednej karcie
wszystkie grunty należące do danego zespołu ludzi mieszka
jących we wspólnym gospodarstwie domowych, nie wyłącza
jąc przy tym gruntów położonych w innych wsiach. ‘Istnie
jąca progresja podatkowa spowodowała jednak, że posiada
cze gospodarstw starali się za wszelką cenę utrzymać fik
cyjne podziały swych gruntów (wykazując na przykład, że
ojciec prowadzi gospodarstwo niezależnie od syna), aby
w ten sposób obniżyć wymiar podatku. Stąd też karty go
spodarstw mogą być założone nie dla faktycznych gospo
darstw, lecz dla płatników podatku. Niezależnie od tego
karty gospodarstw posiadają dość cenny materiał informa
cyjny o gospodarstwach, bowiem oprócz danych o gruntach
zawierają dane o liczbie i zatrudnieniu ludzi zamieszkałych
w gospodarstwie, o zabudowie mieszkalno-gospodarczej,
a także o obciążeniach podatkowych i innych gospodarstwa.
Następnym źródłem, w ‘którym zebrane są dane dotyczące
gospodarstw rolnych, są spisy statystyczne, zwłaszcza co
roku przeprowadzane spisy rolne. Materiał ten opracowy
wany jest najbardziej syntetycznie i w zwiążk-u z tym
najłatwiej jest go wykorzystać do wszelkiego rodzaju badań.
Przy przeprowadzaniu tych spisów poświęca się bardzo dużo
czasu i wysiłku na uzyskanie i zapisanie różnorodnych
danych dotyczących gospodarstw, w tym również danych
o gruntach, użytkach rolnych i budynkach.
Do tych trzech dokumentacji, wprowadzonych w całym
kraju, należy dodać jeszcze księgi wieczyste (hipotekę>,
które również zawierają w dużym stopniu powtarzające się
dane w porównaniu z poprzednimi, a nadto określają pra
wa własnościowe poszczególnych osób do określonych nie
ruchomości.
Z powyższego wynika, że każda z wymienionych tu czte
rech dokumentacji zawiera co prawda dane o gospodar
stwach, jednak w dużym stopniu powtarzające się, a przy
tym żadna z nich nie daje kompletnej informacji o gospo
darstwach rolnych. Dokumentacje te prowadzone są przez
cztery różne instytucje, z których każda zatrudnia ludzi
do wykonania czynności związanych z ich sporządzaniem,
a które to czynności w dużym stopniu polegają na wielo
krotnym przepisywaniu tych samych lub zbliżonych danvch
do różnych rejestrów. Na dcmiar złego nie ma wzajemnej
koordynacji i uzgodnień miedzy tymi instytucjami, co po
woduje ogromna niezgodność podawanych przez nie infor
macji. W związku z tym nie zawsze jesteśmy w stanie
określić ile jest faktycznych Sospodarstw rolnych., jakie
powierzchnie one zajmuja, jaka jest struktura użytków
w tych gospodarstwach, jakie rozdrobnienie gruntów itd.,
bowiem nawet w odniesieniu do tych samych elementów
co innego podaje ewidencja gruntów, co innego karty .go
spodarstw, co innego spisy statystyczne, a ɪz całą pewnością
jeszcze inny jest stan faktyczny na gruncie.
Stan taki nie napawa optymizmem. Konieczne wydaje
sie podjęcie starań zmierzających do utworzenia jednej,
jednolitej, pełnej i rzetelnej ewidencji gruntów i gospo
darstw rolnych. Zwłaszcza obecnie, w momencie powstawa
nia gmin, nadarza sie ku temu pierwszorzędna okazja.
Ewidencja taka powinna powiązać w jedną, dobrze zorgani
zowaną całość dokumentacje czterech wymienionych wyżej
instytucji i zawierać wszystkie dane dotyczące gruntów
i gospodarstw rolnych, z wyjątkiem danych szybkozmiennych (zasiewy, obsada inwentarza, produkcja), które pozo
stałyby w gestii służiby statystycznej (GUS).
Wyjasnijmy teraz bliżej podstawowe zasady, które —
zdaniem autora — należałoby przyjąć dla założenia i pro
wadzenia tak pojętej ewidencji gruntów i gospodarstw
rolnych.
1. Najwłaściwszym miejscem dla utworzenia referatów
ewidencji gruntów i gospodarstw rolnych byłyby siedziby
gmin, a w skład personelu tych referatów powinni wchodzić
przede wszystkim: geodeta rolny, prawnik i siły admini
stracyjne.
2. Podstawowymi jednostkami ewidencjonowanymi były
by. niezależnie od praw własnościowych, faktycznie istnie
jące całe gospodarstwa w rozumieniu definicji wyżej do
danej lub przy gruntach przeznaczonych na cele nierolni
cze — wszystkie grunty należące do władającej nimi osoby
fizycznej lub prawnej. Prawa własnościowe byłyby elemen
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tem drugorzędnym odpowiednio wyjaśnianym i potwier
dzanym w ramach gospodarstwa, przy czym to stwierdzenie
własności miałoby moc prawną. Takie ujęcie gospodarstw
byleby niezależne od granic administracyjnych, to znaczy,
że w rejestrze ewidencyjnym wykazane byłyby wszystkie
grunty gospodarstwa, niezależnie od miejsca ich położenia
w różnych wsiach.
3. Podstawową dokumentacją ewidencyjną byłyby wy
konane dla poszczególnych obrębów: mapa ewidencyjna,
rejestr składający się z arkuszy gospodarstw, spis właścieli,
arytmetyczny spis działek, zestawienie gospodarstw według
grup rejestrowych i wykaz gruntów. Jako mapę ewiden
cyjną wykorzystywałoby się już opracowane mapy ewiden
cyjne, o ile ich stan jest zadowalający (materiał kartogra
ficzny, aktualność, dokładność i inne cechy wymagane cd
tego typu map). Spis właścicieli, arytmetyczny spis działek,
zestawienie gospodarstw według grup rejestrowych oraz
wykaz gruntów sporządzane byłyby z częściowymi zmianami
na wzór obecnie prowadzonych dokumentacji. Rejestr na
tomiast sporządzany byłby całkowicie odmiennie od aktual
nie prowadzonych rejestrów gruntów.
Podstawowym celem rejestru byłoby ewidencjonowanie
wszystkich bardziej stabilnych danych o całym gospodar
stwie (lub gruntach stanowiących jedną całość pod jednym
zarządem). Dane te w szczególności dotyczyłyby wymienio
nych na wstępie trzech głównych elementów gospodarstwa,
to jest gruntów (ich położenia, wielkości działek, użytków
i klas), zabudowań (opis budynków pod względem funkcji,
wielkości, jakości i materiału), ludzi związanych z tym
gospodarstwem, a więc gospodarujących i całkowicie lub
częściowo utrzymujących się z niego, a także ,praw włas
nościowych, jakie ci ludzie (lub inne podmioty prawne)
mieliby w odniesieniu do całości lub poszczególnych części
składowych gospodarstwa. Oprócz wymienionych elementów
rejestr ten zawierałby wyliczenie potrzebne do ustalenia
obciążeń podatkowych, ubezpieczeniowych i innych oraz
dane dotyczące długów i obciążeń hipotecznych.
Aby sprostać postawionym zadaniom, rejestr ten powi
nien mieć formę kartoteki zolożonej z arkuszy gospodarstw.
W danym obrębie zakładałoby się jednolicie Zanumerowane
od 1 do n arkusze gospodarstw, obejmujące wszystkie
grunty tego obrębu oraz grunty spoza obrębu, które byłyby
użytkowane przez mieszkańców danego obrębu. Dane o grun
tach użytkowanych przez mieszkańców tego obrębu poza
•jego ,granicami uzyskiwałoby się w ramach tej samej gmi
ny z arkuszy innych obrębów znajdujących się w tej gminie,
a" w odniesieniu do gruntów innych gmin — ze sporządzo
nych i przekazywanych przez te gminy odpisów z arkuszy
gospodarstwo Każdy arkusz gospodarstwa składałby się
z trzech następujących części.
I. Ewidencja elementów składowych gospodarstwa, w tym:
karta A — spis osób zamieszkałych w gospodarstwie;
karta B — rejestr gruntów i ich właścicieli; karta C — opis
budynków (ewentualnie wyposażenia w ciągniki i większe
maszyny).
II. Obciążenia gospodarstwa: karta D — obciążenia po
datkowe, PZU i inne okresowe opłaty; karta E — długi
i ciężary hipoteczne.
III. Archiwalna — zbiór dokumentów wraz z wykazem
tych dokumentów.
Dwie pierwsze części stanowiłyby jedną całość, część
trzecia — jako niepotrzebna przy codziennym korzystaniu
z arkusza gospodarstwa — byłaby składana oddzielnie w
indywidualnej teczce dla każdego gospodarstwa.
Wszystkie arkusze ,gospodarstw (dwie pierwsze ich części)
w danym obrębie ewidencyjnym przechowywałoby się sy
stemem kartotekowym na wzór aktualnie prowadzonych
-kart gospodarstw, przy czym, podobnie jak te karty, prze
chowywałoby się je w dwóch grupach. Jedna grupa obejmo
wałaby arkusze wszystkich gospodarstw prowadzonych przez
mieszkańców danego obrębu. Druga grupa obejmowałaby
natomiast te grunty obrębu, których użytkownicy (prowa
dzący gospodarstwa) mieszkaliby poza granicami obrębu.
4. Wprowadzenie takiej jednej ewidencji gruntów i go
spodarstw rolnych powdnno być poprzedzone uzgodnieniami
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi ministerstwami oraz
Głównym Urzędem Statystycznym. Ewidencja taka powinna
bowdem, oprócz zaspokojenia potrzeb codziennego życia go
spodarczego i formalno-prawnego, zapewniać zabezpieczenie
na bieżąco aktualnych danych, które obecnie są przedmio
tem spisów statystycznych. Można byłoby oszczędzić wiele
cennego czasu, gdyby w zamian za przeprowadzenie szcze
gółowych spisów statystycznych wszystkich składników każ
dego gospodarstwa — przyjąć zasadę, -aby dane wolno się
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zmieniające, które są zaewidencjonowane w arkuszu gospo
darstwa, nie podlegały spisowi, lecz sporządzałoby się ich
zestawienie na podstawie ewidencji. W takim ujęciu przy
gotowanie materiałów w tym zakresie dla GUS polegałoby
tylko na wprowadzeniu zmian do pozycji, w których te
zmiany w danym roku nastąpiły, a następnie sporządzeniu
potrzebnych zestawień na podstawie uaktualnionej ewi
dencji.
5. Konsekwentnie do założonych arkuszy gospodarstw,
konieczne jest w najbliższej przyszłości przynajmniej waż
niejsze dane, zawarte w części I -tych arkuszy, ująć w odpo
wiednim systemie na maszyny elektronowe, co umożliwi
łoby w szybki i łatwy sposób dokonywanie -różnych zesta
wień i obliczeń potrzebnych przy przeprowadzaniu analiz
gospodarczych i sprawozdawczości statystycznej. Z tego
względu opracowanie wzoru rejestru i całej dokumentacji
ewidencyjnej powinno być uzgodnione także z jednostkami
zajmującymi się opracowaniem banku danych przy zasto
sowaniu ETO.
Przedstawimy teraz bliżej schemat proponowanego arku
sza gospodarstwa oraz uwagi na temat jego wypełniania.
Pierwsza strona tytułowa — stanowiąca kartę A — for
matem pokrywałaby się w przybliżeniu z wielkością księgi
aktualnie prowadzanych rejestrów gruntów, a sporządzana
byłaby podobnie jak strona tytułowa prowadzonej aktualnie
karty gospodarstwa. Strona ta zawierałaby więc: tytuł
„Arkusz gospodarstwa”, numer gospodarstwa, będący jedno
cześnie kolejnym numerem karty, nazwisko i imię (nazwę)
gospodarza prowadzącego gospodarstwo i jego adres, a na
pozostałym miejscu strony umieszczona byłaby tablica do
tycząca osób zamieszkałych w gospodarstwie (podobnie jak
w karcie gospodarstwa).
Dalsze strony 2—11, stanowiące kartę B, czyli rejestr
gruntów — zawierałyby kolejno w kolumnach dane:
— strona 2, kolumny: 1 — określenie położenia gruntów
(nazwa obrębu ewidencyjnego); 2 — numer karty mapy:
3 — numer działki; 4 — ogólna powierzchnia gruntów; 5 —
w tym użytków rolnych; 6 — powierzchnia ogólna w hek
tarach przeliczeniowych; 7 — grunty orne razem; 8—15 —
grunty orne w klasach od I do VI;
— strony 3—10 byłyby węższe, obejmujące szerokością
kolumny od 7 do 15 ze strony 2 i zawierałyby dane:
— strona 3 — kolumny 16 do 23 — ogrody uprawne w
klasach i razem;
— strona 4 — kolumny 25 do 33 — sady razem i w kla
sach;
— strona 5 — kolumny 34 do 40 — łąki w klasach i ra
zem;
— strona 6 — kolumny 41 do 47 — pastwiska razem i w
klasach;
— strona 7 — kolumny 48 do 55 — tereny osiedlowe
z wyszczególnieniem zabudowanych, nie zabudowanych i zie
lonych oraz w klasach i razem:
— strona 8 — kolumny 56 do 62 — grunty pod lasami
i Zadrzewieniami. razem i w klasach;
— strona 9 — kolumny 63 do 69 — grunty pod wodami,
z wyszczególnieniem wodozbiorów, wód płynących (rzeki
i rowy), innych oraz razem;
— strona 10 — kolumny 70 do 76 — pozostałe tereny,
z wyszczególnieniem terenów komunikacyjnych (razem i z
rozbiciem na drogi publiczne, drogi gospodarcze, inne),
użytków kopalnych, terenów różnych i nieużytków;
— strona 11 — formatem równałaby się stronie 2 i zawie
rałaby w kolumnach: 77 — nazwisko i imię (lub nazwa)
właściciela; 78 — stosunek rodzinny z gospodarzem; 79 —
miejsce zamieszkania lub siedziba właściciela: 80 — okreś
lenie ∣r>raw własności z oowołaniem się na dokumenty;
61 do 85 — informacja o dokonaniu zmian; 86 — uwagi.
Wypełnienie karty B arkusza gospodarstwa polegałoby
najpierw na wpisaniu i rozpisaniu w użytkach i klasach
wszystkich działek Wlasnvch danego gospodarstwa, położo
nych w danym obrębię. Nastennie na rozpisaniu w ten sam
sposób gruntów według danych z innych obrębów. Po wpi
saniu wszystkich gruntów danego gospodarstwa położonych
w różnych obrębach sumowałoby się ie, tworząc wiersz
sumowv I, obejmujący ogólny areał własny gospodarstwa
z rozpisaniem go na użytki i klasy. Niezależnie od tego,
nod tym wierszem sumowym Wnisvwalobv sie jeszcze raz
to grunty gospodarstwa, które byłyby wydzierżawione i nie
użytkowane przez to gospodarstwo, oraz ich sumę Iwlersz
sumowv ID, a także grunty własne innvch gospodarstw,
które byłyby na podstawie nmow dzierżawnej w użytko
waniu tego gospodarstwa, oraz ich sumę (wiersz sumo-

wy III). Na końcu wpisywałoby się ostateczny wiersz sumowy IV ujmujący razem wszystkie grunty użytkowane przez
gospodarstwo, która to suma powstawałaby z odjęcia od
wiersza sumowego I wiersza sumowego II i dodania do
tej różnicy wiersza sumowego III.
Kolumny 77 do 80 rejestru gruntów byłyby wypełniane
w odniesieniu do poszczególnych działek gospodarstwa, ich
-grup lub całego gospodarstwa, w zależności od posiadanych
dokumentów Sitwierdzajacych przynależność własnościową
tych gruntów do określonych osób. Dokonany tu wpis da
nych dotyczących własności miałby moc prawną i spełniałby
w tym zakresie funkcję ksiąg wieczystych (hipoteki).
Strona 12 arkusza — stanowiąca kartę C — zawierałaby
informację i dane na temat zabudowań gospodarstwa ze
stawione w tablicy, której kolejne kolumny mogłyby mieć
następującą treść: 1 — nr działki, na której stoi budynek;
2 — określenie budynku (jego -przeznaczenie); 3 — liczba
kondygnacji; 4 — materiał ścian; 5 — pokrycie dachu;
6 — rok budowy; 7—9 — stan techniczny (dobry, średni,
zły); 10 — liczba izb; 11 — powierzchnia ogólna w metrach
kwadratowych; 12—14 — wyposażenie budynku (elektrycz
ność, woda, gaz); 15 — właściciel budynku i jego adres:
16—17 — zmiany (rok i nr wykazu dokumentów); 18 —
uwagi.
Karta C (strona 12) mogłaby również być dodatkowo
zaopatrzona w tablicę, w której wpisywałoby się dane do
tyczące wyposażenia gospodarstwa w ciężkie maszyny rol
nicze.
Strona 13 arkusza gospodarstwa (karta D) zawierałaby
wyliczenie przychodowości gospodarstwa oraz tablicę wy
kazującą obciążenie gospodarstwa podatkami, obowiązkowy
mi dostawami, składkami PZU i innymi opłatami. Mogłaby
ta karta być wypełniona na wzór ostatnich tablic (6, 7 i 8)
aktualnie prowadzonej karty gospodarstwa bądź w inny
sposób określony przez Ministerstwo Finansów.·
Ostatnia karta E (strona 14 ewentualnie w miarę po
trzeby dalsze) zawierałaby wszystkie potrzebne zapisy pro
wadzone aktualnie w księgach Vneczystych (hipotece), które
nic zostały ujęte na poprzednich kartach, a zwłaszcza na
karcie B. Zapisy -te dotyczyłyby przede wszystkim różnych
ciężarów i długów gospodarstwa.
Proponowany arkusz gospodarstw byłby zeszytem ułożo
nym według przedstawionego schematu. W przypadku, gdy
by dane gospodarstwo posiadało większa liczbę działek,
wówczas łączyłoby się dla niego dwa lub kilka takich
zeszytów ułożonych jeden za drugim i spiętych razem.
Dodawanie dodatkowych zeszytów mogłoby również na
stępować przy wprowadzaniu zmian do arkusza, gdy na
dotychczasowym zabrakłoby już miejsca na dalsze wpisy.
Bowiem przy wprowadzaniu zmian nieaktualne pozycje
ulegałyby przekreśleniu, a pozycje nowe lub zmienione
wpisywane Ibylybv na wolnych miejscach, poniżej dotych
czasowej sumy końcowej, przy czym po wpisaniu tych
pozycii następowałoby ponowne podsumowanie arkusza,
uwzględniające zaistniałe zmiany.
Wydaje się, że przedstawiony snosób ujęcia ewidencji
gruntów i gospodarstw Tolnvch spełniłby podstawowe wa
runki, jakie powinniśmy stawiać w obecnej dobie przed
ewidencją gruntów. Warunki te sa jednocześnie wnioskami
ogólnymi, które — zdaniem autora powyższych nropozycji
— powinny być wytycznymi ramowvmi nrzy podejmowaniu
decyzji w zakresie nowelizacji prz∏p⅛0w o ewidencji grun
tów.
A oto te wnioski ramowe.
1. Gosnodarstwo rolne lub inne, niezależnie od praw
własnościowych poszczególnych osób do jego elementów
składowych, powinno być w całości przedmiotem odrębnej
i pełnej dokumentacji ewidencyjnej.
2. Ta dokumentacja ewidencyjna powinna mieć moc
prawną i stanowić dostateczna podstawę wszelkich czyn
ności .prawnych związanych z obrotem nieruchomości, a tak
że powinna stanowić iedyne, Drawdziwe i zawsze aktualne
źródło wszystkich wolno zmieniających się danych o go
spodarstwie.
3. Wszystkie dotychczasowe instytucje zajmujące się cząst
kowym ewidencjonowaniem składników gospodarstw rol
nych i nieruchomości gruntowych powinny być scalone w
jedna instytucje, która w odpowiednim schemacie organi
zacyjnym i przy zastosowaniu właściwego sposobu ujęcia
zapisu oraz zestawiania danych byłaby w stanie wykonać
dobrze wszystkie zadania związane z ewidencjonowaniem
gruntów i gospodarstw rolnych oraz Wvikonvwaniem czyn
ności techniczno-prawnych przy przeprowadzaniu zainstniałych zmian.
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Zagadnienia jednolitości systemu rejestracji prawa własności gruntów
(Artykuł dyskusyjny)

Jakkolwiek z przepisów dekretu z dnia 2 lutego 1955 roku
o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 6, poz. 32)
wynika, że do zadań ewidencji gruntów należy między in
nymi rejestrowanie prawa własności gruntów, to jednak —
jak wiadomo — w odniesieniu do danych dotyczących pod
miotu prawa rzeczowego zawiera ona jedynie dane o oso
bach faktycznie władających gruntem (użytkownik, posia
dacz, władający). W analogiczny sposób potraktowana jest
w ewidencji gruntów sprawa określenia przedmiotu prawa
rzeczowego, a mianowicie granice nieruchomości wykazane
są według ich stanu faktycznego na gruncie. Stąd też wy
wodzi się słuszna opinia, że ewidencja gruntów rejestruje
stan faktycznego posiadania gruntów.
W zwiążku z powyższym rejestrowanie prawa własności
gruntów pozostaje wyłącznie domeną instytucji ksiąg wie
czystych. Ścisłość danych zawartych w 'księgach wieczy
stych oraz przejrzystość ich zapisu pozostawiają wiele do
życzenia, między innymi z omawianych powyżej przyczyn.
■ Duży stopień dezaktualizacji danych w zakresie pod
miotu prawa własności. Wynika to między innymi stąd, że
w instytucji ksiąg wieczystych nie istnieje inny bodziec
prowadzący do aktualizacji danych, jak zainteresowanie
właścicieli tych nieruchomości bądź ich następców praw
nych czy też innych odnośnych osóib. W wyniku tego znacz
ny odsetek osób wykazanych jako właściciele — to ludzie
nieżyjący od szeregu lat, podczas gdy osobami faktycznie
władającymi nieruchomościami są ich dzieci czy nawet
wnuki bądź inne osoby, które z powodu niedopełnienia wy
maganych formalności prawnych nie uzyskały tytułu włas
ności, w związku z czym ich prawa nie mogą być zareje
strowane w księgach wieczystych.
■ Niedostatecznie dokładne określenie przedmiotu prawa
własności. Załączone do zbioru dokumentów mapy nierucho
mości to często dokumenty sprzed wielu dziesiątków lat,
sporządzone w lokalnych układach współrzędnych nie po
siadających żadnego powiązania z obecnie istniejącą osno
wą, jak również nie zawierające innych elementów, które
by pozwoliły na dostatecznie dokładne odtworzenie wykaza
nych na ich granic nieruchomości. Jeśli uwzględni się przy
tym odsetek ksiąg wieczystych nie posiadających żadnych
map, nietrudno jest ocenić jakość zawartych w nich danych
określających przedmiot prawa własności.
■ Słaba przejrzystość zapisu danych. Często dla ustalenia
stanu prawnego danej działki niezbędne jest przestudiowa
nie wielu tomów ksiąg wieczystych, co wiąże się z dużą
pracochłonnością, tym bardziej że znaczna część ksiąg wie
czystych była prowadzona w językach obcych, a obowią
zujące zasady dokonywania wpisów nie były jednolite w
poszczególnych okresach.
Z powyższych względów powstają istotne trudności przy
opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych
(wywłaszczenie, podział nieruchomości itp.), gdyż brak jest
zgodności pomiędzy danymi zarejestrowanymi w ewidencji
gruntów a nie odpowiadającymi im danymi wykazanymi
w księgach wieczystych.
Wydaje się, że uzgodnienie tych danych można by osią
gnąć między innymi drogą ponownego ustalenia granic,
czemu powinien służyć dostatecznie doskonały przepis, re
gulujący zasady i tryb postępowania w tym zakresie. Nie
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stety — anachroniczne, a jednak wciąż obowiązujące w tym
względzie przepisy dekretu z dnia 13 września 1946 roku
o rozgraniczeniu nieruchomości (Dz. U. nr 53, poz. 298) nie
spełniają tego wymogu.
Z tych względów pracochłonność czynności technicznych
wchodzących w skład prac związanych ze sporządzeniem
dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych jest często
niewspółmiernie mniejsza od pracochłonności niezbędnej do
rozwikłania szeregu spraw drobnych — nieistotnych dla
stron, jak również nie mających praktycznego znaczenia
pod względem formalno-prawnym.
Jeśli poza względami natury geodezyjnej ocenić omawia
ne zagadnienie w aspekcie innych, nie mniej istotnych czyn
ników, oraz uwzględnić przy tym wyraźną tendencję pogłę
biania się omawianych nieprawidłowości z upływem czasu,
można bez większego ryzyka określić istniejącą sytuację na
styku: ewidencja gruntów, księgi wieczyste i ogół stosun
ków społeczno-gospodarczych (zwanych lapidarnie życiem)
— jako graniczącą z paradoksem.
Próby rozwiązania omawianego problemu podejmowane
były przez środowisko geodezyjne od szeregu lat. Wysuwane
w tym zakresie propozycje koncentrowały się głównie na
sprawie nowelizacji dekretu o rozgraniczeniu nieruchomości.
Nie odniosły one jednak żadnego rezultatu. Dopiero ustawa
z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności
gospodarstw rolnych (Dz. U. nr 27, poz. 250) w sposób rady
kalny zmieniła omawianą sytuację. Ogromna liczba rolni
ków, nie posiadających dotychczas prawa własności upra
wianych gruntów, z mocy przepisów ustawy stała się ich
właścicielami — niezależnie od dotychczasowego stanu praw
nego tych gruntów, wykazanego w księgach wieczystych.
Tym samym dotychczasowe tabu ksiąg wieczystych zostało
mocno zachwiane. Należy przy tym podkreślić, że nastąpiło
to przy ogólnej aprobacie opinii społecznej.
Powoduje to pilną potrzebę utworzenia odpowiedniego
systemu rejestracji prawa własności, odpowiadającego nowo
powstałej sytuacji.
Stan prawny gruntów, uregulowany na podstawie prze
pisów wymienionej wyżej ustawy, jest zarówno co do pod
miotu, jak i przedmiotu ściśle zgodny z danymi ewidencji
gruntów. W związku z tym dane wykazane dotychczas
w księgach wieczystych stają się tym samym nieaktualne.
Poza tym dane co do przedmiotu prawa własności gruntów
przyległych a nie podlegających działaniu przepisów ustawy
stają się również w znacznej części nieaktualne (chodzi
o granice nieruchomości).
Z podanych wyżej względów oraz z uwagi na to, że prze
pisom ustawy podlega znaczna część gruntów w kraju wydaje sie niecelowe istnienie dwóch równoległych instytucji
— ewidencja gruntów i księgi wieczyste, których zakres
działania w znacznej’ swej części pokrywa się. Spośród
łącznej liczby danych rejestrowanych w tych dwu instytu
cjach zdecydowana większość znajduje się w ewidencji grun
tów, która nie zawiera jedynie danych zapisanych w dzia
łach III i IV ksiąg wieczystych.
Celowe jest zatem, aby ewidencja gruntów przejęła do
tychczasową rolę ksiąg wieczystych i stała sie jedyną in
stytucją w zakresie rejestrowania prawa własności gruntów.

Mgr inż. WŁADYSŁAW BARAŃSKI

Warszawa

Zagadnienie jednolitości systemu rejestracji prawa własności gruntów
(Głos w dyskusji)

Wniosek końcowy zawarty w publikacji K. Szeligi Za
gadnienie jednolitości· systemu rejestracji prawa własności
gruntów, a mianowicie, że Celowe jest zatem, aby ewi
dencja gruntów przejęła dotychczasową rolę ksiąg wieczy
stych i stała się jedyną instytucją w zakresie rejestrowania
prawa własności gruntów jest, pomimo wszelkich pozorów
słuszności, wysoce kontrowersyjny. Autor dochodzi do tego
wniosku, opierając się na niesłusznych założeniach.
Dlatego, ażeby mój głos w dyskusji był w pełni i jedno
znacznie zrozumiany przez czytelników, omówię najpierw
istotę i znaczenie takich pojęć, jak księgi wieczyste oraz
ewidencja gruntów.
Księgi wieczyste są prowadzone w celu ustalenia praw
rzeczowych na nieruchomości (art. 14 prawa rzeczowego).
Nie mają one charakteru powszechności i są zakładane
z urzędu albo na żądanie właścicieli lub organów admini
stracji państwowej (art. XIX przepisów wprowadzających
kodeks cywilny). Wpis prawa własności do księgi wieczystej
ma charakter deklaratoryjny, ujawniający prawo, samego
zaś prawa nie tworzy ani nie sanuje jego braku. Istotną
cechą ksiąg wieczystych jest jawność ogółu praw rzeczo
wych, zarejestrowanych w nich. Sądzi się, że prawo nie
wpisane lub wykreślone z księgi wieczystej nie istnieje
(art. 18, 20, 118 prawa rzeczowego). Jest to zasada rękojmi
wiary publicznej. W razie niezgodności między treścią ksiąg
wieczystych i rzeczywistym stanem prawnym, miarodajna
jest treść księgi wieczystej a nie stan rzeczywisty. Ta cecha
księgi wieczystej stanowi o tym, że instytucja księg wieczy
stych to przede wszystkim instrument do zabezpieczenia
kredytów długoterminowych, a nie do rejestracji praw rze
czowych na nieruchomości. Przestrzeń i granice nierucho
mości nie są objęte rękojmią wiary publicznej, ponieważ
nie stanowią one prawa do rzeczy, lecz służą do skonkrety
zowania odrębnych przedmiotów własności (III CR 186/63
z dnia 5.IX.1963 r., OSNCP 12/64, poz. 256). W Polsce po
1945 roku kredyt prywatny długotermionwy zupełnie zanikł,
instytucja ksiąg wieczystych zostanie zniesiona z chwilą
innego rozwiązania problemu zabezpieczenia państwowego
kredytu długoterminowego *).
Ewidencja gruntów jest instytucją utylitarną, powszech
ną. Ustawa nie definiuje pojęcia ewidencja gruntów, mówi
natomiast, jakie daje cna korzyści gospodarce narodowej
oraz co obejmuje. Termin ewidencja mieści w sobie pojęcie
zestawień, wykazów stanu faktycznego (rzeczywistego). Ewi
dencja gruntów oprócz takich danych, jak: położenie grun
tów, ich granice, użytki ltd. zawiera również dane co do
osoby właściciela lub innych osób, w których władaniu
grunt się znajduje. Bliższa analiza zasad i sposobu zakłada
nia oraz wprowadzania ewidencji gruntów (patrz MP-Il/
/69—98) w zestawieniu z tym, co powiedziano wyżej, po
zwala na przyjęcie następującej interpretacji pojęcia ewi
dencja gruntów. Jest to zestawienie stanu faktycznego po
siadania gruntów, który określają dane zestawione pod
kątem potrzeb gospodarki narodowej w odniesieniu do grun
tów. Właściciel gruntów podawany jest w ewidencji nie
1) Por. A. Stelmachowski:
nego. PWN, 1969, s. 103.

Wsten do teorii prawa

cywil

dlatego, aby zarejestrować stan prawny własności, lecz
dlatego, że w znakomitej większości faktycznym posiada
czem gruntu jest sam właściciel. Tam, gdzie stan prawny
nie został uregulowanym prawem, podajemy w ewidencji
posiadacza samoistnego. Podobnie postępujemy, jeśli włas
ność należy do państwa, wykazując ponadto użytkownika.
Ustawa formułuje tę zasadę w słowach: w ewidencji po
doje się osobę właściciela oraz inne osoby, w których wła
daniu grunt... się znajduje (art. 2 ust. 2 dekretu z 1955 r.).
Po tych wyjaśnieniach nietrudno zauważyć, że wbrew
temu co Autor podaje w swym wniosku końcowym, nie
zachodzi potrzeba, jak również nie jest celowe, aby ewi
dencja gruntów przejęła dotychczasową rolę ksiąg wieczy
stych i stała się jedyną instytucją w zakresie rejestrowania
prawa własności. Nie można również twierdzić, że są to
dwie równoległe instytucje. Ewidencja gruntów nie może
przejąć roli ksiąg wieczystych, ponieważ są to pojęcia nie
adekwatne. Należy ponadto zauważyć, że po kodyfikacji
prawa cywilnego instytucja ksiąg wieczystych została po
stawiona w stan przejściowy do likwidacji, co nastąpi jed
nocześnie z likwidacją hipoteki (porównaj art. Ill pkt 3 i 4,
art. XVII, XVIIl przepisów wprowadzających kodeksu cy
wilnego, Dz. U. — 16/64—94) i znalezienia innego rozwiązania
zabezpieczenia państwowego kredytu długoterminowego.

Pozostaje jeszcze jedno zagadnienie do wyjaśnienia. Czy
rzeczywiście istnieje potrzeba tworzenia odpowiedniego sy
stemu rejestracji prawa własności. Ażeby na to odpowie
dzieć, należy szczegółowo i krytyczhie rozpatrzeć postano
wienia art. 2. ust. 2. i art. 10 dekretu z 1955 r. oraz § 2
ust. 3i4 zarządzenia z 1969 r., dojdziemy wówczas do
wniosku, że takim systemem jest, a właściwie może i po
winna być, ewidencja gruntów.
Jednakże obecne przepisy wymagają uprzednio noweli
zacji, a założona ewidencja gruntów — odnowienia. Przy
czym, za pośrednictwem organu administracji państwowej
— właściwego w sprawach geodezji, należy przeprowadzić
dochodzenie stanu władania gruntami, stosując przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego, czego dotychczas
nie dokonano. Ewidencja gruntów leży w zakresie działania
administracji państwowej, a ustalanie stanu władania grun
tami to sprawy indywidualne poszczególnych właścicieli
gruntów (¡porównaj art. 1 kodeksu postępowania admini
stracyjnego). Należycie przeprowadzona akcją ustalania sta
nu władania przyspieszy niewątpliwie dzień likwidacji in
stytucji ksiąg wieczystych, o czym niejednokrotnie dysku
towano w środowisku prawników cywilistów.

W dobie postępu i szybkiego rozwoju informatyki — tak
niezbędnej w gospodarce narodowej — aktualnie obowią
zujące przepisy z 1955 roku o ewidencji gruntów są prze
starzałe, a sposoby jej prowadzenia są nienowoczesne pod
względem technicznym. Społeczeństwo ma więc prawo ocze
kiwać od geodetów podjęcia energicznego działania zmierza
jącego do utworzenia takiej ewidencji, która będzie pierw
szym etapem na drodze do budowy tak zwanego banku
danych.

Mgr inż? EUGENIUSZ LUKASIEWICZ
Warszawa

Nowy rodzaj podstawowej osnowy geodezyjnej
Sieci poligonowo-triangulacyjne
1. Definicja
Do niedawna podstawowa, pozioma osnowa geodezyjna
z zasady realizowana była metodą triangulacji, a szczegóło
wa — metodą poligonizacji. Jedynie w Zwiąaku Radziec
kim, USA i innych krajach w pewnym, stosunkowo skrom
nym zakresie stosowano także metodę poligonową do reali
zacji osnowy podstawowej. Na powyższy układ wpłynął
w dużym stopniu rozwój techniki. W XIX i pierwszej po
łowie XX wieku skonstruowane zostały precyzyjne i łatwe
w użyciu instrumenty do pomiaru kątów poziomych. Na
rzędzia do pomiaru długości, zapewniające dokładności tego
samego rzędu co wspomniane teodolity, wyprodukowano
w końcu XIX wieku (druty inwarowe Jaderina). Zatem,
można było już realizować sieci poligonowe o dokładności
tego samego rzędu, co najwyższej klasy sieci triangulacyj
ne, lecz poważne względy ekonomiczne w dużym stopniu
^przesądziły o rozwoju i powszechnym, a nawet entuzja
stycznym stosowaniu triangulacji w XIX wieku i pierwszej
połowie XX wieku. Sieci triangulacyjne są bowiem osnową,
opartą głównie na pomiarze kątów poziomych (pomiary
liniowe są tu zredukowane do minimum).
Klasyczne sieci triangulacyjne posiadały jednak pewne
ujemne strony. Zastosowanie teodolitów o dużym zasięgu
celowej umożliwiło objęcie sieciami triangulacyjnymi du
żych obszarów, co stało się zaletą triangulacji, lecz jedno
cześnie pociągnęło to za sobą konieczność budowy wież
i sygnałów — jako stanowisk instrumentu i celu, co w du
żym stopniu obciążyło koszty wykonania triangulacji i po
wodowało poważne zużycie drewna. Okoliczność ta stała
się także powodem, że punkty triangulacyjne są lokalizo
wane na wzniesieniach i wysokich budowlach, wskutek czego
część punktów triangulacyjnych była niedostępna lub trudno
dostępna do bezpośredniego wykorzystania. Trzeba było
stosować tak zwane przeniesienia punktów na znaki na
ziemne, dogodne do pomiaru szczegółów, lub ekscentryczny
pomiar kątów. Było to jednak przyczyną obniżenia dokład
ności, a często także i błędów.
Poza tym należy zaznaczyć, że znaczna część punktów
triangulacyjnych niższych rzędów położona była w miejs
cach niezbyt korzystnych dla nawiązywania osnów szcze
gółowych (poligonizacji technicznej). W mniejszym stopniu
mankamenty takie posiadają sieci poligonowe, założone jako
osnowa podstawowa.
W sieciach triangulacyjnych pomiary długości ograniczone
są do pomiaru tak zwanych baz, służących do wyznaczenia
pierwszego boku sieci, lub w szczęśliwym przypadku, sta
nowiących pierwszy bok sieci; jeden pomiar długości przy
pada tu na kilkadziesiąt, a licząc Oibserwacje trangulacji
niższych klas (rzędów) nawet na kilkaset obserwacji kąto
wych.
W konsekwencji wyrównanie opierało się głównie na rów
naniach warunków kątowych, a jako obserwacje nadliczbo
we z reguły stosowano pomiary kątów względnie kierun
ków, natomiast bardzo rzadko — pomiary liniowe. Można
powiedzieć, że w sieciach triangulacyjnych nie ma równo
wagi pomiędzy pomiarami liniowymi i kątowymi, w prze
ciwieństwie na przykład do poligonizacji, gdzie na pomiar
jednego boku przypada w przybliżeniu jeden pomiar kąta.
Inaczej układa się także dokładność wyznaczanych ele
mentów w sieci triangulacyjnej, a inaczej w sieci poligono
wej. W sieciach triangulacyjnych danej klasy kąty mierzone
są z jednakową dokładnością. Dokładność Oibliczonych boków
na podstawie bazy lub długości wyznaczonych ze współ
rzędnych, jest różna i znacznie maleje ze wzrostem odległości
od bazy względnie danych boków. W sieciach poligono
wych wszystkie boki i kąty pomierzone są z jednakową
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dokładnością. Dokładność wyznaczenia współrzędnych także
układa się w inny sposób w triangulacji, a w inny w poli
gonizacji, chociaż w jednej i drugiej sieci maleje ze wzro
stem odległości od punktów nawiązania.
Dużą zaletą sieci triangulacyjnych jest łatwość dokonania
obserwacji nadliczbowych. Z reguły w sieciach wszystkich
klas triangulacji jedna obserwacja nadliczbowa przypada
na około trzy dokonane (zamknięcia trójkątów), podczas
gdy w sieciach poligonowych — jedna na kilkanaście. Oko
liczność ta powoduje, że sieć poligonowa jest siecią stosun
kowo słabą.
Od kilkunastu lat stosowane są precyzyjne dalmierze
elektromagnetyczne. Dokładność pomiaru tymi dalmierzami
zależy od długości mierzonej; dla długości 500—1000 m wy
nosi około 1—2 cm, to jest 1/50 000—1/100 000, a dla 10—20
km — około 3—4 cm, czyli około 1/1 000 000. Dokładność po
miaru dalmierzami elektromagnetycznymi dorównuje już
dzisiaj dokładności pomiarów kątowych najdokładniejszymi
teodolitami. Należy zaznaczyć, że pomiar dalmierzami elek
tromagnetycznymi jest także bardzo szybki i ekonomiczny.
Pomiar jednego boku poligonowego o długości 1—2 km naj
nowszymi dalmierzami trwa około 2—3 minut, a łącznie z
przygotowaniem stanowiska roboczego 15—30 minut.
Obecnie produkowane są dalmierze elektromagnetyczne
coraz doskonalsze i łatwiejsze w użyciu. Dzięki temu pow
stały realne podstawy wypracowania doskonalszych metod
realizacji podstawowych osnów geodezyjnych. Między inny
mi są już opracowane i realizowane osnowy geodezyjne
zwane poligonowo-triangulacyjne. Sieci te — jak z nazwy
wynika — stanowią połączenie poligonizacji z triangulacją
i posiadają zalety sieci obu typów, a nie mają ich wad
i mankamentów.
Nazwa sieć poligonowo-triangulacyjna nie jest zbyt uda
na, lecz odaje jej istotę. W literaturze technicznej w od
niesieniu do tego rodzaju sieci stosowana jest nazwa — sieć
liniowo-kątowa, zdefiniowana przez prof. Hausbrandta,
jako stanowiąca zespół punktów geodezyjnych zawierający
przynajmniej dwa punkty znane, to jest o ustalonych współ
rzędnych (sieć nawiązana — przypisek Autora), i w którym
dla wyznaczenia położenia p punktów zamierzono więcej
niż 2 p elementów geometrycznych, wśród których znaj
dują się zarówno elementy kątowe, jak i liniowe.

2. Główne zasady projektowania, pomiaru i wyrównania
sieci poligonowo-triangulacyjnych
Projektowanie

Sieci poligonowo-triangulacyjne są i będą zakładane jako
osnowa podstawowa lokalnego znaczenia w miejsce dotych
czas stosowanych:
a) sieci triangulacji lokalnego znaczenia;
ib) sieci poligonizacji precyzyjnej lokalnego znaczenia.
Sieci poligonowo-triangulacyjne tworzą osnowę podstawo
wą lokalnego znaczenia, której pewne fragmenty zaprojek
towane i pomierzone są techniką stosowaną w sieciach
triangulacyjnych, a inne według zasad poligonizacji precy
zyjnej. Pierwszeństwo ma metoda (technika) uzasadniana
względami dokładności i ekonomicznymi, wynikającymi z
warunków terenowych i postawionego zadania.
Poszczególne metody stosowane są ściśle we wzajemnej
koordynacji, tak aby były wykorzystane zalety jednej i dru
giej, a pominięte ujemne strony. Sieć poligonowo-triangula
cyjna powinna tworzyć jednolitą osnowę podstawową lokal
nego znaczenia, zastępującą w pełni triangulację I klasy lo
kalnego znaczenia, to jest wystarczająco dokładną nawet

dla terenu kategorii A. Średni błąd wyznaczenia poszczegól
nych punktów nie powinien przekroczyć ± 0,05 m. Roz
mieszczenie punktów sieci poligonowo-triangulacyjnej po
winno zaspokajać wszystkie potrzeby co najmniej tak sa
mo, jak triangulacja lokalnego znaczenia. Wskazane jest,
aby sieć poligonowo-triangulacyjna pozwalała na realizację
osnowy szczegółowej ciągami poligonowymi, nawiązanymi
bezpośrednio do wyznaczonych punktów osnowy poligono
wo-triangulacyjnej, a najwyżej tworzącymi układy jednoi dwuwęzłowe. W przypadkach uzasadnionych, sieci poligonowo-triangulacyjne mogą tworzyć II klasę. Z postawionego
zadania wynika, że sieć poligonowo-triangulacyjna powinna
być:
11) starannie zaprojektowana w oparciu o wywiad w tere
nie i posiadać odpowiednią konstrukcję;
2) pomiary długości i kątów powinny być wykonane me
todami precyzyjnymi, zapewniającymi odpowiednio wysoką
dokładność;
3) nawiązana do punktów triangulacji państwowej;
4) wyrównana metodami ścisłymi, z reguły na maszynach
elektronicznych metodą pośredniczącą i obliczona w pań
stwowym układzie współrzędnych, a w miarę potrzeby tak
że w lokalnym układzie współrzędnych.
Poszczególne punkty sieci poligonowo-triangulacyjnej po
winny także posiadać wyznaczane wysokości w układzie
państwowym. Elementami geometrycznymi sieci poligonowo-triangulacyjnych są:
a) odcinki, to jest boki trójkątów i boki poligonowe za
kończone punktami, których współrzędne obliczamy (rys.
la);
b) odcinki, których jeden koniec (początek lub koniec) jest
punktem o znanych współrzędnych, a współrzędne drugiego
obliczamy (rys. Ib);
c) kąty poziome utworzone przez trzy punkty, których
współrzędne obliczamy (rys. lc);
d) kąty poziome, których jedno ramię wyznaczone jest
przez punkt o znanych współrzędnych i punkt, którego
współrzędne obliczamy, a drugie — przez dwa punkty, któ
rych współrzędne obliczamy (rys. Id);
e) kąty poziome utworzona przez proste wyznaczone przez
punkty o znanych współrzędnych i drugi o obliczanych
współrzędnych (rys. le);

f) kąty poziome, których jedno ramię wyznaczone jest
przez dwa punkty o znanych współrzędnych, a drugie przez
jeden punkt o znanych współrzędnych i drugi o obliczanych
współrzędnych (rys. lf).
Powyższe elementy stanowią poszczególne obserwacje i w
przypadku wyrównania sieci metodą pośredniczącą będą
podstawą do utworzenia równań poprawek (błędów) posz
czególnych spostrzeżeń. Dla wymienionych przypadków rów
nania poprawek (błędów) będą miały następującą postać:
a) obserwacje liniowe — postać ogólna (przypadek la)

cos <f ∙ dxk — cos <p dxp + sin φ dyk — sin φ dyp +Iprz- Iobs = ω
lub w postaci tabelarycznej
dx∕c

dyk dxp

dyp

sin φ — COS <p —sin φ

COS φ

"T^ Iprz

Iobs — ω

(1)

2

b) obserwacje liniowe, gdy dxp = 0 i dyp = 0 (przypadek
lb)
cos φ dxk + sin φ ∙ dyk ÷ Iprz — Iobs =

ω

lub w postaci tabelarycznej
dxk

dyk

(2)

lobs — ω

4^ Iprz

cos φ sin φ 2

c) obserwacje kątowe — postać ogólna (przypadek lc)

Bidxi-Ai- dyi — Bpdxp + Apdyp -f- (Bp — B/) ∙ dxs +
(Ap

A/)

dys -∣- dprz

ɑobs —

lub w postaci tabelarycznej
dxi dyi dxp
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dyp dxs
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-Bp

dys
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d) obserwacje kątowe (przypadek ld), gdy dxi = 0 oraz
dy1 = 0

— Bp ∙ dxp + Ap dyp -f- (Bp — Bz) dxs — (Ap — Ai) dys 4
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(Bp-Bi)

ɑobs — υ

(4)

1

e) obserwacje kątowe, gdy dxi =Oi dyi = 0, dxs = 0,
dys = 0 (przypadek le)
Bp

dxp 4~ Ap dyp

J °prz

°obs —

lub w postaci tabelarycznej
dxp

dyp
+ oprz

-Ap

Bp

°obs — v

(5)

1

Wyrównanie metodą ścisłą pośredniczącą posiada wiele
zalet: w sposób łatwy i jednolity mogą być wyrównywane
wszystkie rodzaje sieci liniowych, kątowych i liniowo-kątowych, a więc także wszystkie sieci poligonowo-triangulacyjne. Wyrównanie wszystkich obserwacji danej sieci doko
nywane jest jednocześnie, przy wzajemnym zrównoważeniu
obserwacji liniowych i kątowych (kierunkowych).

f) obserwacje kątowe, gdy dxs = Oi dys — 0 (przypadek
lf)
Rys. 1. Oznaczenia: Δ — punkt triagulacyjny o znanych współrzęd
nych, O - punkt poligonowo-triangulacyjny wyznaczany

Bidxi-Ai ∙ dyi —Bpdxp + Apdyp +

αprz - <xobs = «

147

lub w postaci tabelarycznej
dxi dyi dxp
dyp

Ai

Bl

Ap -Bp

Ocena dokładności pomiarów jest zgodna z teorią naj
mniejszych kwadratów i jest możliwie ścisła. Dzięki moż
liwości wykorzystania różnego rodzaju obserwacji (rys. 1)
sieci poligonowo-triangulacyjne mcgą posiadać znaczną licz
bę obserwacji nadliczbowych liniowych i kątowych (kierun
kowych) oraz są sieciami mocno nawiązanymi i wewnętrznie
powiązanymi, dokładnie skontrolowanymi. Sieć poligonowo-triangulacyjna powinna być w zasadzie jednej klasy — I
lub II, a wyrównywana jako sieć powierzchniowa (jedno
czesne wyrównanie wszystkie obserwacji sieci).
Pomysł zakładania nowego rodzaju podstawowej osnowy
geodezyjnej w postaci poligono-trianguiacji powstał w 19b7
roku w Państwowym Przedsiębiorstwie Geodezyjnym w
Warszawie. W tym też przedsiębiorstwie zespół pracowników
w składzie: inż. Julian Felczak, mgr inż. Jerzy Wy
socki i mgr inż. Jan Cisek, przy udziale mgr inż. Woj
ciecha Krzemińskiego i mgr inż. Zofii Majdanow e j z Instytutu Geodezji i Kartografii metodę tę opraco
wał. Przedsiębiorstwo to zrealizowało już kilkanaście sieci
tego rodzaju, a kilka także inne przedsiębiorstwa. Dotych
czas nie zostały one jeszcze dostatecznie sprawdzane i oce
nione. Można jednak już z całą pewnością powiedzieć, że
przydatność tych sieci będzie bardzo duża, a ekonomiczne
korzyści bardzo znaczne. Dalszego opracowania teoretycz
nego oraz praktycznego wymagają przede wszystkim: po
dział na klasy, ustalenie długości boków i ciągów, dokład
ność wyznaczanych punktów oraz korelacja z poziomą osno
wą szczegółową.
Zarysowuje się potrzeba i korzystne będzie realizowanie
dwóch klas poligono-trianguiacji, na przykład I klasa — o
długości boków od 1000 do 2000 m i kierunków wyznacza
jących od 10 do 50 km oraz II klasa — o długości boków
od 500 do 1000 m i kierunków wyznaczających od 0,5 do
20 km.
Projekt sieci poligono-triangulacyjnej opracowuje się na
mapie sytuacyjno-wysokościowej najczęściej w skali
1 :25 000, łącznie ze szkicowym projektem poziomej osnowy
szczegółowej. Jednoczesne opracowanie obu projektów za
pewnia uwzględnienie potrzeb poligonizacji technicznej, któ
rej konstrukcja powinna być prosta i tworzyć tylko ciągi
pojedyncze i układy jedno- a najwyżej dwuwęzłowe. Ciągi
poligonizacji technicznej nie powinny być dłuższe niż
2000 m.
Sieci poligono-triangulacyjne są osnową podstawową, któ
rej pewne fragmenty, a nawet poszczególne punkty wyzna
czane są techniką triangulacji, a inne techniką poligoni
zacji. Celowe jest wyznaczenie poszczególnych fragmentów
sieci, a nawet punktów za pomocą obu tych technik, co
uznać należy za najwłaściwsze. Zapewnia to między innymi
najlepsze wykorzystanie warunków terenowych. Kierunki
wyznaczające poszczególne punkty w miarę możliwości po
winny układać się równomiernie na horyzoncie i przecinać
się pod kątem zbliżonym do prostego (60o ≤ a ≤ 120°).
W czasie opracowania projektu powinien być wykonany
szczegółowy wywiad w terenie, w czasie którego należy
sprawdzić możliwość pomiaru zaprojektowanych celowych
i odcinków oraz ustalić położenie poszczególnych punktów
osnowy. Okolicznością sprzyjającą dokładnym pomiarom
sieci jest to, że pomiar długości dalmierzami elektromagne
tycznymi wymaga warunków bardzo zbliżonych do tych, ja
kie są konieczne do dokładnego pomiaru kątów, to jest do
brych warunków meteorologicznych, pogody pochmurnej i
odpowiednich odległości od przeszkód terenowych. Należy
mieć na uwadze, że poszczególne typy dalmierzy wymagają
nieco innych warunków i odznaczają się różnymi parame
trami technicznymi i w związku z tym przy opracowaniu
projektu należy z góry przewidzieć, jaki instrument będzie
używany do pomiaru odległości.
Ze względu na możliwość stosowania różnych sposobów
powiązywania i nawiązywania sieci, a mając na uwadze
wykorzystanie istniejącej zabudowy punktów triangulacyj
nych, projekty sieci poligono-triangulacyjnej należy opraco
wywać bez dodatkowej budowy wież i sygnałów. Zalecane
jest natomiast w czasie pomiarów korzystanie z podwyższo
nych przenośnych stanowisk (3—6 m), co niewątpliwie za
pewni większą dokładność pomiarów oraz zwiększy możli
wości wglądu w teren, korzystania z większej Iicziby punk
tów. Ciągi poligonowe z zasady powinny składać się z 2—3
boków poligonowych i nie powinny przekraczać 5 boków.
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W miarę możliwości punkty poligonowe sieci należy wciąć
z danych i wyznaczanych punktów, a także z wyznaczanych
punktów poligonowych należy zaobserwować kierunki na
inne widoczne punkty. Obserwacje te przyczynią się znacz
nie do zwiększenia dokładności wyznaczanych punktów. Ze
względu na wzmocnienie sieci dodatkowymi obserwacjami
nie ma potrzeby ścisłego przestrzegania projektowania cią
gów prostoliniowych i równobocznych, lecz z wielu wzglę
dów celowe jest zachowanie tych warunków.
Projekt sieci poligono-triangulacyjnej wymaga zatwierdze
nia w trybie przewidzianym dla osnów podstawowych.
Stabilizacja punktów

Po zatwierdzeniu projektu sieci dokonuje się stabilizacji
poszczególnych punktów sieci poligono-triagulacyjnej. Spo
sób stabilizacji jest zgodny z wymaganiami przewidzianymi
dla punktów poziomej osnowy podstawowej. Jako znaki na
ziemne stosuje się słupy betonowe zbrojone z głowicami
żelaznymi oznaczonymi znakami GUGiK, serią i numerem.
Słup posiada kształt ostrosłupa ściętego o wysokości 90 cm
i podstawach 15 Xj 15 cm i 25 X 25 cm. Jako znaki podziem
ne stosowane są płyty betonowe zbrojone Iuib granitowe o
wymiarach 50 X 50 XJ 7 cm. Pośrodku górnej powierzchni
płyty jest wyryty znak w postaci krzyża o ramionach 6—7
cm. Pod płytą, na głębokości 1,30 m, osadzony jest drugi
znak podziemny w postaci kostki o wymiarach 25 X∣25 X 15
cm. Punkty poligono-triangulacyjne posiadają dodatkowo,
w odległości 5 do 10 m, potboczniki płyty o wymiarach jak
wyżej. Wszystkie punkty posiadają tak zwane punkty azymutalne. Punktem azymutalnym najczęściej jest wieża koś
cielna lub znak na wysokim, dobrze widocznym budynku,
a z braku takich obiektów — znak betonowy osadzony w
odległości równej w przybliżeniu bokowi poligonizacji tech
nicznej (200—300 m).
Wszystkie punkty sieci poligono-triangulacyjnej mają spo
rządzone opisy topograficzne, zgodnie z wymaganiami dla
punktów osnowy podstawowej.
Pomiar długości

C∣becnie mamy w użyciu szereg precyzyjnych dalmierzy
elektromagnetycznych i są opracowywane i w niedługim
czasie ukażą się nowe. Poszczególne typy, pomimo niektó
rych cech wspólnych, różnią się bardzo właściwościami tech
nicznymi. Wysoką dokładność pomiaru tymi dalmierzami
można osiągnąć tylko pod warunkiem ogólnej znajomości
ich budowy i czynników decydujących o dokładności po
miaru oraz sposobu posługiwania się nimi. Z powyższych
względów pierwszym obowiązkiem wykonawcy pomiarów
jest zapoznanie się z instrumentem przydzielonym do pracy
oraz z instrukcją posługiwania się nim.
Błędy pomiaru długości dalmierzami radiowymi spowodo
wane są głównie:
a) niedokładną znajomością warunków meteorologicznych
na linii pomiaru;
b) odbiciem fali od przeszkód terenowych i załamaniem
fali w przypadku przejścia przez przeszkodę.
Błędy pomiaru dalmierzami świetlnymi spowodowane są
głównie:
a) odbiciem się światła na drodze przebiegu fali;
b) refrakcją boczną i zjawiskami pokrewnymi, to jest wi
bracją powietrza itp.;
c) warunkami meteorologicznymi.
Poza tym w obu typach dalmierzy może występować błąd
stały instrumentu. Eliminacji większości błędów, z wyjąt
kiem instrumentalnych, dokonujemy za pomocą pomiaru
długości falami o różnej częstotliwości (długości). Przy
zmiennej częstotliwości fali poszczególne błędy występują
w różnej wielkości i z różnymi znakiem, w konsekwencji
średnia arytmetyczna z wielu pomiarów jest prawie wolna
od błędów.
Wielokrotny pomiar długości jest główną cechą pomiarów
dalmierzami elektromagnetycznymi. W najnowocześniejszych
dalmierzach, jak na przykład DISTOMAT DI-10, dzięki
urządzeniom elektronowym wynik pomiaru podany w po
staci cyfrowej w metrach i ich częściach jest już uśredniony
z wielu pomiarów. Przy pomiarach dalmierzem KRISTAL
i innymi, które nie są wyposażone w urządzenia do auto·:
matycznego uśredniania wyników czynność tę musi wyko

nywać obserwator. Jeśli pomiar powtórzymy wielokrotnie
(co najmniej kilkanaście razy, na przykład 16), przy zmien
nej częstotliwości fali otrzymamy jedną serię, a pomiar wy
konuje się w 3—4 seriach. Ze względu na powyższą specy
fikę. pomiar długości dalmierzami elektromagnetycznymi
można wykonywać w jednym kierunku.
Wielkość błędów instrumentalnych, a w pierwszym rzę
dzie stałej dodawania, ustala się na drodze komparacji tere
nowej, w podobny sposób jak wyznacza się długość zwykłe
go przymiaru, na przykład taśmy stalowej lub drutu stalo
wego.
Firmy wyrabiające dalmierze, po ich sprawdzeniu do każ
dego egzemplarza załączają tak zwaną metryczkę zawiera
jącą parametry techniczne, a między innymi dokładność
określoną błędem standardowym. Na podstawie wielu badań
błąd ten określono wzorem:
ms -- K1 + K2 ∙ d

(T)

gdzie:
K1 — stała dodawania dalmierza,
K2 — współczynnik charakteryzujący sumaryczny wpływ
błędów proporcjonalnych do długości,
d — długość mierzonego odcinka.
Postać ogólna tego wzoru będzie następująca:
__

ms = K1 + K2 ∙ d + K3 ∙ √d

M

(8)

Współczynnik K3 charakteryzuje wpływ' błędów przypad
kowych. Powszechnie jest przyjęte, że dla dalmierzy elek
tromagnetycznych współczynnik K3 rówma się zeru.
Wzór (8) jest identyczny ze wzorem ogólnym na średni
błąd pomiaru długości dowolną metodą, który ma znaną
postać:

τ∏ι — /i ∙ )/1 -∣- 2 ∙ I + c

(9)

gdzie:
μ — wrspółczynnik charakteryzujący wrplyw błędów przy
padkowych długości,
λ — współczynnik charakteryzujący wpływ błędów syste
matycznych,
c — stały błąd występujący w niektórych metodach po
miaru,
Z — długość odcinka mierzonego.
Wielkości współczynników K,, K, i K3 wyznaczamy dro
gą doświadczalną zwaną komparacją terenową, w bazie po
mierzonej z dużą dokładnością, na przykład drutami towa
rowymi z dokładnością 1 :1 000 000. Pożądane jest, aby dłu
gość bazy posiadała wyznaczone odcinki w przybliżeniu
równe stosowanym przy danej robocie, na przykład 500,
1000 i 2000 m. Badanym dalmierzem wykonujemy na przy
kład dziesięciokrotny pomiar wymienionych odcinków bazy
w warunkach meteorologicznych możliwie identycznych, ja
kie występowały przy danej robocie. Na podstawie znanych
długości odcinków bazy i wyników pomiarów układamy rów
nania błędów, a następnie normalne, rozwiązujemy je i
otrzymujemy poszukiwane współczynniki. Wyznaczone w ta
ki sposób współczynniki przyjmujemy do redukcji pomia
rów, określenia średniego błędu i wag wielkości pomierzo
nych.
Dalmierze elektromagnetyczne są instrumentami wyjąt
kowo czułymi, łatwo ulegają Tozrektyfikowaniu, a nawet
nieznaczna zmiana jednego ze współczynników charaktery
zujących dokładność powoduje obniżenie dokładności. Z tych
powodów nie tylko wymagaią wyjątkowej ostrożności wr
czas,'e transportu i pomiaru, lecz także dokładnego spraw
dzania, które należy wykonywać w sposób wyżej opisany,
na początku sezonu pomiarowrego i po zakończeniu pomia
rów każdego obiektu.
Wyniki pomiarów dalmierzami elektromagnetycznymi w
dużym stopniu zależą także od warunków meteorologicz
nych. to jest temperatury, ciśnienia i wilgotności. W związ
ku z tym wr czasie pomiaru wielkości te należy mierzyć w
Przynadku krótkich odległości (do 1.5 km) na jednym koń
cu odcinka, przy dłuższych odległościach — na obu końcach
odcinka. Temperaturę należy mierzyć z dokładnością + 0.5oC.
a ciśnienie — z dokładnością do ± 1 mm Hg. Z zasadv obli
czenie średnich długości (surowych) i sprawdzenie dokład
ności pomiarów należy wykonywać w terenie.

Jako kryterium wstępnej oceny dokładności pomiarów li
niowych, podobnie jak Xv przypadku innych metod, stosuje
się wielkość różnicy dwukrotnego pomiaru, średni błąd wie
lokrotnego pomiaru lub średni błąd określony wrzorem (8)
w przypadku, gdy znane są współczynniki charakteryzujące
dokładność. Oczywiście wielkości te (średni błąd pomiaru)
są zależne od typu stosowanego dalmierza.
Ogólnie można orientacyjnie powiedzieć, że w przypadku
wyznaczania punktów metodą poligono-triangulacyjną z do
kładnością nie mniejszą niż ± 0,04 m długości należy mie
rzyć z dokładnością względną około 1/70 000—1/80 000 (dłu
gości boków 1,5—2,0 km), a w przypadku dokładności wy
znaczenia punktu nie mniejszej niż ± 0,05 m — z dokład
nością 1/60 000—1/70 000. Inne wymagania, to jest konstruk
cja wyznaczająca, liczba obserwacji nadliczbowych, dokład
ność pomiaru kątów itp., powinny być zgodne z niniejszym
omówieniem.
Surowe wyniki pomiarów długości należy jeszcze zredu
kować:
a) do względnego poziomu pomiaru, to jest ze względu na
pochylenie terenu;
b) do poziomu bezwzględnego, to jest do poziomu morza;
c) ze względu na przyjęty układ współrzędnych (odwzoro
wania).
Do tego celu mają zastosowanie powszechnie znane wzo
ry, które stosowane są bez względu na metodę pomiaru.

Pomiar kątów
W sieciach poligono-triangulacyjnych, stanowiących osno
wę podstawową, której punkty wyznaczone są ze średnim
błędem położenia nie większym niż ± 0,05 m, kąty poziome
powinny być mierzone z dokładnością około ± 10≈c. Dokład
ność taką można uzyskać stosując do pomiaru teodolity pre
cyzyjne Wilda typ T-3 i T-2, Zeissa THEO-OlO oraz meto
dy precyzyjne zapewniające uzyskanie tej dokładności. Przed
przystąpieniem do pomiarów instrumenty powinny być do
kładnie Zrektyfikowane i szczegółowo sprawdzone.
Do pomiaru kątów zaleca się stosowanie metody trzech
statywów. W tym celu teodolit, tarcze celownicze oraz dal
mierze powinny posiadać jednakowe spodarki, aby bez do
datkowego centrowania zachowana była identyczność cen
trowania. Przypomina się, że aby zapewnić wyniki pomia
ru o wymaganej wysokiej dokładności, należy:
a) wykonywać pomiary w dobrych warunkach atmosfe
rycznych;
b) przestrzegać odpowiednich odległości od przeszkód te
renowych;
c) unikać mimośrodów, a istniejące mierzyć dokładnie;
d) pomiar wykonywać bardzo starannie.
Pojedyncze kątv sieci można mierzyć metodą kątową, sto.
sując miedzy półooczetami małe przesunięcie Iimbusa. Po
miar kątów na stanowiskach o trzech i więcej kierunkach
należy wykonywać metoda kierunkową. Pomiar katów teo
dolitem Wilda T-3 wykonujemy w trzech poczetach względ
nie — seriach, a teodolitami Wilda T-2 lub Zeissa THEO-OlO
— w czterech poczetach.

Wyrównanie sieci
Jak już wspomniano, sieci ooligono-triangulacyjne wy
równujemy na maszynach elektronicznych metoda ścisłą,
którą z zasady jest metoda pośrednicząca, ze względu na
jej zalety. W ramach prac przygotowawczych do obliczeń
należy:
a) sprawdzić materiały wykonane w terenie;
b) dokonać względnie sprawdzić wykonane redukcje;
c> dokonać oceny dokładności pomiarów liniowych i ką
towych.
Następnym etapem prac kameralnych jest obliczenie przy
bliżonych współrzędnych punktów oraz dalsza ocena do
kładności. Obliczenia wykonujemy, posługując się pomierzo
nymi, to jest niewyrównanymi kątami. Niezamknięcia kąto
we trójkątów nie powinny przekraczać: ± 15cc, a wielobokówi poligonów ±7,5 yznjc,
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Połączyć dodatkowo punkty 7 i 8 z po 
zostałą siecią, na przykład przez doda 
nie celowych: 7— 10, 10— 14, 8 — 10
i 9 — 3. Wyrównać całą sieć jednocześnie.
Połączyć zachodnią część sieci ze wschod 
n ią , na przykład przez dodanie celowych:
9— 10, 10— 23, 18— 22, 22— 3, 4— 21.
Wyrównać sieć jednocześnie.

Zalecenia
Przeciętne
W spółczyn  zmniejszenie
nik
średniego błędu
u
obserwacji
K ≡—
m2 = m
n

Uzyskane dokładności

OO

≡7

CO lO
o" co“

91

Tablica. Charakterystyka dokładnośclowa sieci
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gdzie:
nk — liczba pomierzonych kątów.
Odchyłka liniowa poligonu nie powinna przekraczać
[i]

60 000

W danej sieci poligono-triangulacyjnej w około 300∕o przy
padków wymienione odchyłki mogą być większe, lecz nie
powinny przekraczać wartości dwukrotnie, pod warunkiem
że wymagania ostateczne sieci (średnie błędy położenia
punktu) nie będą przekroczone. Po stwierdzeniu, że wstępne
kryteria dokładności są zachowane, przystępujemy do wy
równania sieci. Sprawą ważną jest ustalenie wag poszczegól
nych obserwacji, a zwłaszcza stosunku wag obserwacji ką
towych do wag obserwacji liniowych. Z reguły należy
wpierw ustalić rzeczywiste średnie błędy jednych i drugich
obserwacji, a następnie wagi — jako wartości odwrotnie
proporcjonalnie do kwadratów ich średnich błędów. Nie
należy ustalać wag a priori, na podstawie przesłanek, teore
tycznych i przewidywanej dokładności instrumentów itp.
Celowe jest przyjąć wagę pomiaru kątów za jedność.
Jak już zaznaczyliśmy, wyrównanie sieci wykonuje się na
maszynach elektronowych, na przykład: UMC 10, ODRA
1002, GEO ⅞ Iuib innych.
Dla każdej sieci należy obowiązkowo wyznaczyć błąd po
miaru kątów m0, a dla każdego punktu sieci — średni błąd
wyznaczenia jego położenia mp. Wielkości te nie powinny
przekraczać:

mo ≤ l12oc
mp ≤ 0,05 m

3. Przykłady założonych sieci i wnioski
W Polsce założono i pomierzono już kilkanaście sieci poligono-triangulacyjnych. Na czterech przykładach zilustru
jemy zastosowaną technikę oraz omówimy osiągniętą do
kładność. Szkice tych sieci uwidocznione są na rysunkach
2, 3, 4 i 5 w skali 1 :50 000 i dość wiernie oddają położenie
punktów triangulacji państwowej (trójkącik z kropką) o
znanych współrzędnych; punktów, których położenie wyzna
czono metodą poligono-triangulacji (kółecżko z kropką) oraz
w sposób umowny wykonane obserwacje. Zastosowane ozna
czenia omówiono na szkicu pokazanym na rysunku 2.

Rys. 2. Oznaczenia: Δ, O - jak na rysunku 1,---------------------- celowa
dwustronnna,
----------------------------- celowa jednostronna, ------- ≡------— bok pomierzony,----------------- celowa pożądana

Rys. 3

Analizując kameralnie projekty bez mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu, zaznaczono na nich kierunki, których
dodatkowe obserwacje byłyby pożądane z punktu widzenia
mocy sieci, sposobu wyrównania i dokładności. Zaznacza się
jednak z naciskiem, że dla przesądzenia o konieczności i

Rys. 4

możliwości pomiaru poszczególnego kierunku można decydo
wać tylko na podstawie szczegółowego wywiadu w terenie.
Tradycyjną ocenę dokładności wyznaczanych punktów sieci
geodezyjnej za pomocą średnich błędów uzupełniono infor
macjami charakteryzującymi moc sieci. Na ogół znane jest
powszechnie znaczenie obserwacji nadliczbowych w sieciach

geodezyjnych. Przypominamy za prof. Hausbrandtem,
że nie tak bezwzględna liczba obserwacji nadliczbowych, jak
stosunek liczby obserwacji niezbędnych (u) do liczby obserw
wacji dokonanych (n), czyli— = K jest bardzo ważną chan
rakterystyką dokładności danego układu obserwacji. Liczba
obserwacji nadliczbowych będzie równa różnicy między licz
bą obserwacji dokonanych i liczbę obserwacji niezbędnych,
czyli r = n — u, i jest liczbą równań warunkowych danego
układu obserwacji.
Dalszy wpływ obserwacji nadliczbowych wyjaśnia twier
dzenie Otrębskiego, które brzmi: Przeciętna wartość
stosunku kwadratu błędu średniego obserwacji po wyrów
naniu do kwadratu błędu średniego tejże obserwacji przed
wyrównaniem, czyli przeciętne zmniejszenie kwadratu błę
du obserwacji spowodowane przez wyrównanie metodą naj
mniejszych kwadratów układu obserwacyjnego, jest równa
stosunkowi liczby obserwacji niezbędnych do liczby wszyst
kich dokonanych.
W przypadku, gdy średni błąd obserwacji przed wyrów
naniem oznaczymy przez mɪ, a po wyrównaniu metodą
ścisłą (najmniejszych kwadratów) przez τn2 oraz liczby ob
serwacji, jak podano wyżej, to przeciętny błąd obserwacji
po wyrównaniu będzie się równał:

u
m2 — mt —
n

Z zestawienia charakterystyki dokładnościowej wykona
nych sieci nasuwają się podane niżej wnioski.
1. Rozpatrzone sieci odznaczają się wysoką dokładnością.
Przyjęto, że średni błąd wyznaczenia punktu nie powinien
przekroczyć ± 0,05 m; otrzymano, że nie przekracza
± 0,04 m. Na podkreślenie zasługuje wysoka dokładność po
miarów.
2. Kształt i rozmieszczenie poszczególnych punktów sieci
należy uznać za właściwe. Z punktu widzenia założenia sieci
Poligonizacji technicznej jest on korzystny.
3. Korzystniejsze byłoby jednoczesne wyrównanie wszyst
kich wyznaczonych punktów sieci 2 i 4, a nie dzielenie na
dwie części.
4. Celowe jest, aby ocenę dokładności sieci za pomocą
średnich błędów wyznaczenia położenia jej punktów uzu
pełnić informacjami wynikającymi z liczby obserwacji nad
liczbowych. Z załączonego zestawienia wyraźnie wynika, że
poszczególne punkty czterech sieci wyznaczone zostały pra
wie z jednakową dokładnością mp — ± (0,02—0,03 m). Z do
datkowej informacji wynika, że najkorzystniejsza i naj
pewniejsza jest sieć 3. ponieważ odznacza się największym
zmniejszeniem przeciętnego średniego błędu obserwacji. Na
drugim miejscu wymienić należy północną część sieci 4.
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Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH
Kraków
DANIEL PISARCZYK_______________
Pracownia Geodezji WSI — Opole

Geodezyjne opracowanie planu generalnego projektu
(szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego)
za pomocą elektronicznych maszyn cyfrowych
1. Wstęp
Projekty większych obiektów inżynieryjno-budowlanych:
kombinatów i zakładów przemysłowych, ,osiedli mieszkanio
wych, tras komunikacyjnych i innych zawierają znaczną
liczbę punktów, które muszą być wytyczone przez geodetę
w terenie. Danymi wyjściowymi do tyczenia są — jaik wia
domo — współrzędne tych punktów bądź to podane na pla
nie generalnym projektu, bądź też obliczone w oparciu o
wymiary projektowe. Na podstawie tych danych wyjścio
wych geodeta przygotowuje szkice realizacyjne (dokumenta
cyjne)> zawierające wielkości (długości, kąty), które należy
odłożyć w terenie od osnowy realizacyjnej. Geodezyjne opra
cowanie planu generalnego projektu jest więc czynnością
dosyć pracochłonną, właśnie ze względu na dużą ilość obli
czeń. Opracowanie to można znacznie ułatwić i przyspie
szyć przez wykonanie obliczeń na elektronicznych maszy
nach cyfrowych. W niniejszej publikacji podano zasady wy
korzystania maszyn cyfrowych do pomiarów realizacyjnych,
zilustrowane na konkretnym przykładzie opracowanym w
oparciu o oryginalny program. W ostatniej części zebrano
pewne uwagi praktyczne oraz sugestie na temat kierunków
i konsekwencji wdrożenia tej metody. Pełniejsza jej oce
na, uwzględniająca aspekty dokładnościowe i ekonomiczne,
będzie możliwa po wykonaniu eksperymentów badawczych
oraz zebraniu doświadczeń praktycznych ze spodziewanego
w najbliższym czasie zastosowania przedstawionej metody
do tyczenia dużego zakładu przemysłowego. __ __
2. Program geodezyjnego opracowania planu generalnego
na maszynie cyfrowej typu ODRA
__ _

Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy programu
opracowanego przez D. Pisarczyka na maszynę ODRA
1204 w języku MOST. Program ten zawiera: obliczenie rzęd
nych i odciętych punktów tyczonych od poszczególnych linii
osnowy realizacyjnej z elementami potrzebnymi do spo
rządzenia szkicu realizacyjnego, obliczenie współrzędnych
biegunowych (kątów i długości promieni wcinających) punk
tów tyczonych z poszczególnych stanowisk osnowy realiza
cyjnej oraz rozwiązanie wcięcia wstecz pojedynczego lub z
wyrównaniem dla punktu zagęszczającego osnowę. W pod
programie na opracowanie danych do tyczenia metodą orto
gonalną uwzględniono automatyczne sporządzanie szkicu rea
lizacyjnego (dokumentacyjnego), który wykonywany jest w
przybliżonej skali za pomocą dalekopisu na podstawie da
nych wyprowadzonych z maszyny na taśmę perforowaną.
Danymi wejściowymi do maszyny są: dane dotyczące wy
kreślenia szkicu realizacyjnego (między innymi mianownik
skali), maksymalna dopuszczalna rzędna i maksymalny do
puszczalny promień wcinający, współrzędne ŋunktow ty
czonych uporządkowane według wzrastającej ich numeracji,
numery i współrzędne punktów osnowy realizacyjnej. Po
wyższe dane są wspólne (stałe) dla wszystkich met-od obli
czeń (tyczenia) i mogą dotyczyć całości lub wybranych
fragmentów planu.
W celu wykonania obliczeń dla metody ortogonalnej na
leży wprowadzić dodatkowe dane, a mianowicie numery
początkowych i końcowych punktów linii pomiarowych.
Opracowanie poszczególnych linii wykonywane jest cyklicz
nie przy nie wciśniętym przycisku 9 klawiatury pulpitu
sterującego maszyny. W przypadku gdy przycisk 9 jest wciś
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nięty, maszyna nie realizuje podprogramu dotyczącego me
tody ortogonalnej.
Podobnie realizowany jest podprogram dla metody biegu
nowej. W przypadku tym, przy nie wciśniętym przycisku
10, należy wprowadzić dodatkowe dane: numer punktu os
nowy realizacyjnej przyjętego za biegun tyczenia oraz nu
mery punktów osnowy wyznaczających oś biegunową (kie
runek wyjściowy) i kierunek kontrolny. Podprogram obli
cza współrzędne biegunowe punktów tyczonych, znajdują
cych się w zasięgu maksymalnego promienia, przy czym
punkty te uporządkowane są w tabeli wynikowej według
wzrastającej ich numeracji. Obliczenia wykonywane są cy
klicznie dla dowolnej liczby zaprogramowanych biegunów.
W przypadku gdy nie zachodzi potrzeba wykonywania ob
liczeń dla metody biegunowej, należy wcisnąć przycisk 10
i wtedy maszyna przechodzi do następnego podprogramu,
to znaczy do obliczenia współrzędnych bieguna na podsta
wie wcięcia wstecz. W tym celu należy wcisnąć przycisk 11
oraz wprowadzić następujące dodatkowe dane: liczbę okre
ślającą ilość kierunków do punktów wcinających oznaczoną
w programie symbolem E3, numery punktów wcinających
oraz wartości zredukowanych kierunków do tych punktów.
Kierunki należy zredukować względem dowolnie wybranego
kierunku wcinającego, przy czym kierunek ten stanowić
będzie zarazem oś biegunową dla wcinanego stanowiska.
Jeśli E3 — 3, podprogram oblicza współrzędne z pojedyn
czego wcięcia, gdy zaś liczba kierunków wcinających jest
większa niż trzy (E3 > 3) podprogram oblicza współrzędne
wyrównane punktu wcinanego. Po obliczeniu współrzędnych
punktu wcinanego uruchamiany jest automatycznie podpro
gram na obliczenie współrzędnych biegunowych punktów
tyczonych ze stanowiska wciętego wstecz. Gdy przycisk 11
nie jest wciśnięty, maszyna opuszcza podprogram dotyczący
obliczenia wcięcia wstecz.
Warto podkreślić, że opracowanie współrzędnych biegu
nowych dla określonego punktu tyczonego z dwóch stano
wisk da je możliwość użycia metod: wcięcia kątowego Iub
wcięcia liniowego, przy korzystaniu odpowiednio z obliczo
nych kierunków (azymutów) lub promieni wcinających.
W celu zorientowania opracowującego, które punkty tyczone nie zostały uwzględnione w obliczeniach (ze względu
na narzucone kryterium dopuszczalnej długości rzednej lub
promienia wcinającego), orogram przewiduje wydruk nu
merów tych punktów. Wydruk ten dokonywany jest po
wciśnięciu przycisku 12 dla metody ortogonalnej lub przy
cisku 13 dla metody biegunowej.

3. Przykład
Program przedstawiony w poprzedniej części zastosowano
do geodezyjnego opracowania fragmentu szczegółowego pla
nu zagospodarowania terenu, pokazanego na rysunku 2. Za
pomocą maszyny należało obliczyć elementy do tyczenia
narożnych punktów budynków7 oraz kilku punktów osi dró<?.
w oparciu o osnowę realizacyjną w postaci czworoboku 26,
34, 41, 45. Przyjęto, że długości rzędnej oraz długości pro
mienia wodzącego nie mogą przekraczać 50 m.
W tablicy 1 pokazano za pomocą symboli oraz konkret
nych danych z omawianego przykładu szczegółową treść
i kolejność informacji wprowadzanych do maszyny, nie
zbędnych do wykonania zadania. Dwa pierwsze wiersze ta
blicy zawierają ustalenia informacyjne i porządkowe, a mia-

Rys. :
szyny

nowicie: C — mianownik skali szkicu realizacyjnego, Cl —
odległość odpowiadająca przesunięciu karetki dalekopisu o
jeden znak w wierszu, C2 — minimalna odległość odpowia
dająca przesunięciu wałka karetki dalekopisu o jeden
wiersz, C3 — maksymalna dozwolona długość rzędnej, C4
— maksymalna dozwolona długość promienia wodzącego,
Nl- współczynnik zwiększający skalę rzędnych na szkicu,
N2 — liczba odstępów w wierszu zarezerwowana na wykres
wraz z opisem w lewo i w prawo od linii pomiarowej, N3
— maksymalna liczba odstępów w wierszu przeznaczona na
wykres rzędnej punktu, E — numer pierwszego punktu
opracowywanego (tyczonego), El — numer ostatniego punk
tu opracowywanego. W wierszach 3—53 podane są współ
rzędne XJ, YJ punktów tyczonych, uszeregowane według
ich rosnących numerów. W przykładzie wzięto współrzędne
z nominalną dokładnością do 1 cm; nie ma jednakże przesz
kód, aby w razie potrzeby uwzględnić także dalsze miejsca
po przecinku. Symbol E2 (wiersz 54) oznacza liczbę punk
tów osnowy. W wierszach 55—58 wypisywane są numery
tych punktów oraz ich współrzędne U, V (odpowiedniki X,
Y). W wierszach 59—65 wypisane są numery początku i
końca linii pomiarowych, dla których zaprogramowano obli
czenie odciętych i rzędnych punktów tyczonych oraz ele
mentów do sporządzenia szkiców. Wskaźnik I oznacza po
czątek linii pomiarowej, a K — jej koniec. Rozkazem do
zakończenia tych obliczeń są zerowe wartości IiK, wypi
sane w wierszu 65. Porządek obliczeń dla biegunowej me
tody tyczenia ustalony jest w wierszach 66—70, gdzie po
szczególne symbole mają następujące znaczenia: I — bie
gun tyczenia, L — punkt osnowy wyznaczający z biegunem
oś biegunową, od której liczone są kąty do punktów tyczo
nych, K — punkt osnowy wyznaczający kierunek kontrolny.
Obliczanie elementów tyczenia w metodzie biegunowej ma
szyna kończy z chwilą odczytania zerowych wartości po
wyższych symboli (wiersz 70). W wierszu 71 wypisane są
dane potrzebne do obliczenia współrzędnych punktu wcięte
go wstecz.

jektu
∣ego)
wych
i me-

iegucisku
U OS! nu(kieOiblidujączym
edług
ą cymów.
a ob;k 10
`amu,
dstask H
ckreczoną
ących
któw.
mego
łowić
:a.
sdynjest
jędne
Inych
iproktów
sk U
czący

Wprawidzie w komentowanym przykładzie nie zachodzi
konieczność zagęszczenia osnowy realizacyjnej z tytułu przy
jętych ograniczeń odkładanych długości, jednak zagęszczenie
takie jest uzasadnione intencją tyczenia budynków o niere
gularnych kształtach i dużej liczbie punktów załamania
(por. rys. 2) z korzystnie względem nich usytuowanego bie-
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Rys. I. Schemat blokowy programu na -wykonanie za pomocą ma
szyny cyfrowej geodezyjnego opracowania planu generalnego
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Rys. 2. Szczegółowy plan zagospodarowania terenu (przykład) ; skala

ɪ : 1000

guna, którym będzie punkt nr 1. Dalej w wierszu 71 figu
rują numery K punktów wcinających oraz kierunki D do
nich, liczone od zredukowanego na zero kierunku wyjścio
wego (1 = 1 dla kierunku do punktu 45, Jmax = E3 dla kie
runku do punktu 41).
Wyniki obliczeń w ortogonalnej metodzie tyczenia otrzy
muje się z maszyny w postaci szkicu realizacyjnego, sporzą
dzonego na dalekopisie. Szkic taki dla linii pomiarowej 34—
26 (por. wiersz 63 ta∣bl. 1) pokazany jest na rysunku 3.
Identyfikacja wypisanych tam danych i znaków nie sprawi
czytelnikowi trudności. Dodamy jedynie, że linie ciągłe łą
czące na szkicu odpowiednie tyczone punkty, zgodnie z ry
sunkiem 2, i dające kontury projektowanych budynków zo
stały wykreślone przez kreślarza; maszyna ich nie wykonu
je. Czynność ta, nie będąca zresztą konieczną do tyczenia,
jest oczywiście bardzo prosta i mało pracochłonna.
Wyniki obliczeń dla biegunowej metody tyczenia otrzy
muje się z maszyny w postaci tablicy dla każdego bieguna
(stanowiska). W tablicy 2 zestawione są takie dane dla
punktu nr 41 osnowy. Dla każdego tyczonego punktu leżące
go w zasięgu promienia (w naszym przykładzie 50 m), w
kolejności wzrastających numerów, maszyna podaje: kąt
biegunowy, odległość (długość promienia) oraz azymut. Wiel
kości kątowe podane są w gradach. W tablicy 3 zestawione
są przez maszynę współrzędne biegunowe punktów tyczonych z punktu nr 1 osnowy wciętego wstecz. Dla bieguna
wciętego wstecz pierwszym punktem w tablicy jest zawsze
punkt osnowy wyznaczający promień biegunowy i kierunek
zerowy, a ostatnim — punkt osnowy wyznaczający kierunek
Tablica 2. Współrzędne biegunowe punktów, stanowisko nr 41, X = 1100,0;
Y = 2010,00

225,474
Rys. 3. Szkic realizacyjny
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26 X=1194,26 Y=2379,11

kontrolny. W tablicy 3 podany jest również średni błąd kąta
po wyrównaniu M = 20≡c, Oibliczony przez podprogram na
wcięcie wstecz z nadliczbowymi punktami stałymi. Nato
miast nie obliczono w omawianym przykładzie średnich
błędów współrzędnych punktu wciętego, chociaż program
przedstawiony w drugiej części niniejszej publikacji zawie
ra taką możliwość.
4. Uwagi praktyczne o metodzie. Konsekwencje zastosowa
nia maszyn cyfrowych do geodezyjnego przygotowania ty
czenia

Przewodnią ideą automatyzacji geodezyjnego przygotowa
nia tyczenia projektów jest — jak to już podkreślono we
wstępie — przyspieszenie i ułatwienie tego procesu. Pod
warunkiem posiadania programu i dostępu do maszyny cy
frowej — geodeta, w którego kompetencji leży opracowanie
planu generalnego i tyczenie projektu, ma znakomicie
uproszczone zadanie. Dość żmudne dla człowieka operacje
rachunkowe, takie jak na przykład transformacja współ
rzędnych punktów tyczonych z układu planu generalnego
na lokalne układy wyznaczone poszczególnymi liniami po
miarowymi, wykonywane są bardzo szybko przez odpowied
nio oprogramowaną maszynę. Maszyna ODRA 1204 wykona
ła obliczenia niezbędne do przygotowania tyczenia projektu
pokazanego na rysunku 2 dwoma metodami: ortogonalną i
biegunową w czasie około dwóch minut.
Szkic realizacyjny sporządzony automatycznie dla meto
dy ortogonalnej może być wykorzystany .do kontroli po
prawności opracowania. Ewentualne pomyłki w danych
wejściowych są łatwe do wykrycia przez stykowe porówna
nie szkicu wykonanego na kalce technicznej z odpowiednim
fragmentem planu generalnego projektu. Doświadczenie po
kazuje, że przybliżenie skali szkicu jest dla tego celu wy
starczająco dokładne. Tylko w niektórych przypadkach na
leży liczyć się z drobnymi deformacjami na szkicu kontu
rów projektowanych obiektów; deformacje te związane są
z parametrami Cl i C2 (por. taιbl. 1 i część 3;. Maszynowe
sporządzanie szkicu eliminuje więc prawie zupełnie prace
ręczne, które są czynnością pracochłonną i stwarzającą do
datkową okazję do wkradania się błędów.
Zaletą przedstawionej metody jest również możliwość spo
rządzenia szkiców dokumentacyjnych w dowolnym czasie po
wykonaniu obliczeń. Wystarcza do tego już tylko dalekopis
i taśma perforowana z wynikami obliczeń względnie połą
czenie dalekopisowe z ośrodkiem obliczeniowym.
Tahllca 3. Współrzędne biegunowe punktów. Stanowisko nr 1: T = 1154,73;
Γ = 2249,6β; JZ = 0.002

Xumer punktu

Kąt.

OdIegloW

Azymut

45
23
24
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
34

0,0000
28 4822
31.9433
106.0891
170,7197
149,9225
369,2671
353,3018
319,7576
290,0325
281,0304
246,4088
242,4515
215,1608
295,3952

109.746
40.378
44.811
46,518
30,703
30,790
40,012
39.946
49,412
33,153
47.076
45,913
36,239
46,116
105,858

339,1356
367,6179
371,0789
45,2247
109,8553
89.0582
308,4027
292.4374
258,8932
229,1682
220,1660
185,5444
181,5872
154,2965
234,5308

Uwagi

W opracowaniu tyczenia metodą biegunową kontrolę ele
mentów kątowych stanowią azymuty. Oczywiście j w tej
metodzie pewne usługi oddaje szkic realizacyjny, który jed
nakże — przynajmniej w przedstawionym tu programie —
nie jest sporządzany automatycznie. Można go jednak szyb
ko sporządzić na kopii fragmentu planu generalnego.
W !przykładzie objaśniony w części 3, numery punktów
osnowy były identyczne z oznaczeniami punktów tyczonych;
w praktyce, zwłaszcza w opracowaniach masowych, należy
w miarę możliwości limitowanych objętością pamięci ma
szyny stosować odrębną numerację, która pozwala łatwiej
odróżnić te dwie kategorie punktów w tabelach i szkicach
wynikowych.
Automatyzacja geodezyjnego opracowania planu general
nego może też mieć istotny, chociaż pośredni wpływ na for
mę i konstrukcję osnowy realizacyjnej. Odciążenie geodety
od pracochłonnych obliczeń elementów realizacyjnych ułat
wia odstąpienie od sieci foremnych (kwadratów, prostoką
tów), których założenie, a następnie utrzymanie na placu
budowy przez cały jej cykl jest na ogół mozolne, trudne,
a często wręcz nierealne, na rzecz osnów o dowolnych
kształtach, elastycznych, dobrze dostosowanych do programu
rdbót ziemnych i budowlano-montażowych, a zarazem po
zwalających na uzyskanie dokładności tyczenia nie mniej
szej niż przy korzystaniu z osnowy regularnej.
Pełne geodezyjne przygotowanie tyczenia może być za
pomocą maszyny elektronicznej wykonane szybko; nawet
dla dużego zespołu obiektów w czasie kilku godzin.
Łatwość Obliczenia danych do tyczenia z bieguna wciętego
wstecz pozwala na operatywne zagęszczanie osnowy reali
zacyjnej. Punkty zagęszczające wyznaczone wcięciem wstecz
mogą być oczywiście Wykorzystne także do tyczenia metodą
ortogonalną. W niektórych przypadkach można rezygnować
ze stabilizacji tak wyznaczanych punktów osnowy, wyko
rzystując je tylko do jednokrotnego tyczenia obiektów
w przestrzeni. Tak więc omawiana metoda stwarza wa
runki do minimalizowania liczby Zastabilizowanych punk
tów poziomej osnowy realizacyjnej. Nieduża liczba dogodnie
usytuowanych i sygnalizowanych punktów o znanych
współrzędnych pozwala na wytyczenie obiektu powierzch
niowego położonego na znacznym nawet obszarze. Stosowane
obecnie środki łączności — radiotelefony — pozwalają na
natychmiastowe przekazanie ze stanowiska pomiarowego do
maszyny liczącej danych z obserwacji, potrzebnych do obli
czenia elementów tyczących, które przesłane odwrotnie na
stanowisko umożliwią wytyczenie punktów projektowanych
nawet bez powtórnego ustawiania teodolitu. Rozwój kom
puteryzacji, zwłaszcza wdrażania do geodezji małych kom
puterów potowych (podręcznych) oraz nowe konstrukcje
przyrządów mierniczych (kodowych, laserowych) stwarzają
dla omawianej metodyki tyczenia nowe szerokie możliwości,
przy czym preferują metodę biegunową, minimalizującą
prace terenowe (potowe) przy tyczeniu.
Automatyzacja obliczeń danych do tyczenia ma oczy
wiście znaczenie uniwersalne; dotyczy realizacji geodezyj
nej obiektów różnego typu, jednakże dla niektórych typów
obiektów oraz warunków ich budowy i montażu posiada
zalety szczególne. Na przykład, jeżeli są trudności z prze
noszeniem osnowy wewnętrznej na poszczególne, coraz wyż
sze kondygnacje montowanego wysokościowca (trudności
takie w praktyce dość często występują), wówczas osnowa,
a także poszczególne elementy na różnych poziomach mogą
być łatwo tyczone nawet z jednego stanowiska instrumentu,
dogodnie usytuowanego, wciętego wstecz do punktów osno
wy miejskiej lub sygnałów specjalnie założonych dla obsługi
danej budowy na dachach i ścianach istniejących budynków
sąsiednich.
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Próby zastosowania gwiazdowego interferometru Michelsona
do wyznaczania refrakcji w pomiarach geodezyjnych
1. Wstęp
Ostatnio duże zainteresowanie wzbudziła metoda wyzna
czania współczynnika refrakcji, która wykorzystuje zjawisko
dyspresji światła w atmosferze. Dwie fale świetlne o róż
nych długościach zakreślają w atmosferze dwie różne krzy
we. Ponieważ w ośrodku materialnym współczynnik zała
mania jest odwrotnie proporcjonalny do długości fali, a więc
promienie świetlne od źródła światła do obserwatora prze
biegną różne co do długości drogi, a styczne do tych pro
mieni w punkcie obserwacji utworzą kąt dyspresji <3/1.
O wielkości współczynnika refrakcji można wnioskować
bądź z wielkości kąta dyspersji [1], [8], bądź z różnicy dłu
gości dróg przebytych przez obydwie fale w atmosferze [4].
Ponieważ kąt dyspersji, jak również różnica dróg, jakie
przebiegają dwie różne fale, są wielkościami bardzo małymi
(dla celowej o długości 20 km wielkości te są rzędu 5"
i 20 cm), dlatego· w celu ich określenia zbudowano specjalne
przyrządy [1], [5] bądź podano sugestie, jak w pracy [4],
Opisane instrumenty posiadają szereg wad. Metodę po
miaru kąta dyspresji za pomocą układu Cassagraina, podaną
przez R. Breina, można zaliczyć do laboratoryjnych, kło
potliwych do realizacji w warunkach polowych. Natomiast
określenie różnicy dróg promieni świetlnych w atmosferze
wymaga skomplikowanej aparatury, którą może być zmo
dyfikowany i przebudowany dalmierz świetlny [4] albo przy
rząd opisany w pozycji [5].
Na tle tych trudności na szczególną uwagę zasługuje me
toda interferencyjna, przedstawiona w pracy [2], której
teoretyczne uzasadnienie znajdujemy w [8], Opierając się
na znanej w astronomii metodzie wyznaczania małych kątów
za pomocą interferometru Michelsona, Chwostikow skon
struował nasadkę na teodolit. Metoda ta, mimo niewątpli
wych zalet, posiada kilka ujemnych stron, których można
uniknąć stosując się w praktyce do uwag podanych w pra
cy [6] i {7].

Rys. 1

2. Gwiazdowy interferometr Michelsona
Idea gwiazdowego interferometru Michelsona jest nastę
pująca: z dwóch różnych, blisko siebie położonych źródeł
światła wysyłane są monochromatyczne i równoległe wiązki
promieni, które dostają się do układu Michelsona przez dwie
szczeliny sɪ i S2, a po odbiciu się od zwierciadeł tworzą
w ognisku soczewki E figury interferencyjne (rys. 1).
Powstanie prążków dyfrakcyjnych wywołane jest ugięciem
światła w szczelinach. Kształt figury dyfrakcyjnej zależy
od kształtu szczeliny. W przypadku otworu prostokątnego
obraz dyfrakcyjny składa się z jasnej prostokątnej plamki
świetlnej z przylegającymi do boków prostokąta prążkami.
Natomiast w przypadku otworu kołowego środkowa tarczka
dyfrakcyjna będzie otoczona koncentrycznymi pierścieniami.
Z optyki fizycznej [3] wiadomo, że w przypadku ugięcia
światła w szczelinie powstaje figura dyfrakcyjna o prze
biegu natężenia (rys. 2) wyrażającym się funkcją:
V — [sin u : u]2 w przypadku otworu prostokątnego, a
y = 4 [J,1(u) : u]2 w przypadku otworu kołowego,
gdzie:
u = πD sin φ : λ
D — średnica uginającego otworu,
φ — kąt ugięcia względem normalnej do pierwotnego
czoła fali,
J1 (u) — walcowa funkcja Bessela pierwszego rodzaju,
jej wartości liczbowe należy brać z tablic,
Λ — długość fali uginanego światła.
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Rys. 2. Oznaczenia:
---------otwór prostokątny,------------otwór kołowy

•

Z rozważań wynika, że przeważająca część natężenia świa
tła skupiona jest w centralnej plamce świetlnej (rzędu ze
rowego) figury dyfrakcyjnej. Natężenie przylegających prąż
ków bądź pierścieni dyfrakcyjnych wyższych rzędów szyb
ko maleje w miarę wzrostu rzędu. Oznaczmy przez Θ war
tość kąta, w obrębie którego natężenie spada od wartości
maksymalnej do minimalnej (rys. 3a). Wartość tego kąta
można wyznaczyć ze wzoru:

a Więc obserwacje będą wykonywane przy użyciu prążków
dyfrakcyjnych 28 rzędu, których natężenie jest około 130
razy mniejsze niż prążka zerowego.
W omawianej metodzie największe trudności związane są
z koniecznością pomiaru bazy oraz z uzyskaniem stałości
ustawienia względem siebie luster poruszających się po
określonej bazie. Wymagana jest dokładność rzędu ułamka
mikrona, co jest bardzo trudno do uzyskania w warunkach
polowych.

gdzie:
λ — długość fali,
D — odległość między szczelinami.
Przy ustalonej długości fali świetlnej zmianę wartości kąta
Θ można uzyskać jedynie przez zmianę odległości między
skrajnymi zwierciadłami.
Do interferometru Michelsona wpadają promienie z dwóch
źródeł światła, a więc w płaszczyźnie ogniskowej utworzą
się dwa obrazy dyfrakcyjne przesunięte względem siebie.
Przez zmianę odległości D można uzyskać całkowite wyga
szenie albo koincydencję ciemnych prążków z jasnymi; odpowiada to sytuacji podanej na rysunkach 3a i 3b. Szukany
kąt wyrazi zależność:

3.2. Interferometr ze stałą bazą

"≈(n+⅛)⅛

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że wyznaczanie
refrakcji za pomocą interferometru Michelsona napotyka
w praktyce na poważne przeszkody. Okazuje się [7], że mo
dyfikując metodę Michelsona można uniknąć ciągłego mie
rzenia bazy i prowadzić obserwacje wykorzystając najbar
dziej jasne (zerowe) prążki dyfrakcyjne.
Opisana przez Prilepina nasadka (rys. 4) składa się
z luster 2 i 2', przed -którymi znajdują się filtry Φ, i Φ'2
przepuszczające falę o długości λ2, a przed półprzezroczys
tymi lustrami Iil' znajdą się filtry Φ1 i Φ,1 przepuszcza
jące falę o długości λ1. Z dwóch źródeł światła (rys. 5a),

'a

gdzie:

N= 1,2...
3. Wyznaczenie refrakcji interferometrem Michelsona

3.1. Interferometr ze zmienną bazą
W 1920 roku, posługując się omówionym interferometrem,
Michelson wyznaczył po raz pierwszy średnicę jednej z
gwiazd w gwiazdozbiorze Oriona. Ze względu na specyfikę
pomiarów geodezyjnych, przy bezpośrednim zastosowaniu
interferometru Michelsona jako nasadki na teodolit wystą
piły trudności natury teoretycznej i praktycznej. W do
świadczeniu Michelsona obserwowano również gwiazdy
podwójne, które wysyłały takie samo światło, w związku
z czym uzyskiwane układy prążków dyfrakcyjnych były tej
samej barwy i szerokości. Przy wyznaczaniu refrakcji obser_
wacje należy prowadzić dla dwu różnych długości fali;
uzyskiwane układy prążków dyfrakcyjnych będą się różni
ły barwą i szerokością, ponieważ we wzorze (1) występuje
długość fali światła.
Okazuje się, że budując interferometr o dwu bazach [9],
których długości są tak dobrane, że spełniony jest warunek:
bi__ A
&2

^2

uzyskamy w polu widzenia lunety dwa układy prążków dy
frakcyjnych o jednakowej szerokości. W ten sposób osią
gniemy możliwość praktycznego pomiaru kąta δ∆. Teore
tycznie możemy zmierzyć każdą wielkość kąta dyspersji ód,
lecz praktycznie pomiar bardzo małych i bardzo dużych
kątów dyspersji jest utrudniony. Ze wzoru (2) i rysunku 3
wynika, że najmniejszy kąt dyspersji wyrazi się wzorem:
Λ

^min -~2b

1

,

Przez wydłużenie bazy interferometru można mierzyć co
raz to mniejsze kąty. Z drugiej strony, aby nasadkę można
było stosować w warunkach polowych, baza powinna być
możliwie mała. Przyjmując za maksymalną długość bazy
1 m, λ = 0,4 10-6 m, uzyskamy ðdmɪn = 0,04", co odpowiada
kątowi refrakcji (dla suchego powietrza Δ a≈, 60 δ∆) rzędu
2,5".
Najlepsze rezultaty uzyskuje się w przypadku obserwacji
w pobliżu zerowych prążków dyfrakcyjnych obu systemów,
gdyż posiadają one największą jasność (rys. 2). W przypad
ku wyznaczania refrakcji pionowej przy długości celowej
rzędu 10—15 km wartość kąta refrakcji może osiągnąć wiel
kość rzędu 4" ∞ 5". Dwa obrazy dyfrakcyjne przesuną się
Względem siebie o

N =------ = 56 prążków
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które w położeniu początkowym umieszczone są w hory
zoncie, biegną promienie świetlne do nasadki. Ponieważ
atmosfera jest ośrodkiem dyspersyjnym, promienie świetlne
o różnych długościach fal przy wejściu do nasadki utworzą
kąt dyspersji δ∆. W polu widzenia uzyskamy dwa obrazy
prążków dyfrakcyjnych, z wielkości przesunięcia zerowych
prążków dyfrakcyjnych można wnioskować o kącie dys
persji.
Proponowany przez Prilepina sposób określania wartości
kąta δ∆ polega na przesuwaniu źródła światła dającego
przykładowo falę o długości A1 względem źródła światła λ2
(rys. 5b) tak długo, aż w polu widzenia uzyskamy koincy
dencję zerowych prążków dyfrakcyjnych. Wówczas kąt dys
persji określony będzie przez wzór:

δ∆ = —
D

(3)

Ze względu na bardzo małą wartość kąta dyspersji, pomiar
powinien być przeprowadzony z największą precyzją. Roz
ważmy czy istnieje możliwość określenia kąta z dokładnoś
cią rzędu 0,001". Wzór na błąd średni kąta dyspresji wynika
bezpośrednio ze wzoru (3) i ma następującą postać:

Błędy średnie, z jakimi należy mierzyć odcinek 1 i odle
głość D uzyskamy z rozwiązania następujących nierówności:

0,001" > ɪ

Mgr inż. ZYGMUNT BĄKOWSKI
Akademia Rolnicza — Poznań

Przy długości celowej rzędu 15 km i I = 30 cm otrzymamy
r∏ι <. 0,1 mm i m∏ < 3,8 m. Dokładności te są realne do
osiągnięcia w warunkach polowych i to jest najbardziej
istotną zaletą proponowanej metody. Jedyną trudnością jest
konieczność utrzymywania łączności radiowej lub wizualnej
podczas pomiaru, co jest w dzisiejszych czasach przeszkodą
łatwą do pokonania.
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Lokalna wypukłość terenu jako przyczyna błędów pomiarów

Wśród szeregu czynników wywierających wpływ na zja
wisko pianowej refrakcji atmosferycznej możemy wyróżnić
ukształtowanie powierzchni terenu, nad którą przy pomia
rach instrumentami optycznymi biegnie promień świetlny
od celu do obserwatora. Najsilniejszy wpływ wywierają te
miejsca, w których promień (celowa) wybitnie przybliża się
lub oddala od terenu. Zatem są to lokalne wypukłości
względnie wklęsłości terenu. Szczególnie silny wpływ na
bieg promienia może wywierać lokalna wypukłość, nazywa
na dalej przeszkodą. Właściwości optyczne powietrza bez
pośrednio do niej przylegającego mogą być w poważnym
stopniu zmienione. Wynikiem tego może być odchylenie
promienia świetlnego od prostoliniowości, a to w konsek
wencji obarcza obserwacje błędami. Stopień oddziaływania
przeszkody na celową uzależniony jest również od warun
ków zewnętrznych, w tym głównie od stanu atmosfery.
Przebieg celowej w pobliżu przeszkody, może wywrzeć istot
ny wpływ na dokładność pomiarów, zwłaszcza w przypadku
stosowania długich celowych, jak na przykład przy niwelacji
trygonometrycznej.
Opis badań
Badania miały na celu stwierdzenie, w jakim stopniu obec
ność przeszkody może zniekształcić wyniki niwelacji precy
zyjnej, w zależności od wysokości nad przeszkodą i długości
celowej, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.
Do pomiarów użyto niwelatora typu Ni 004 (nr 105 522)
produkcji Zeissa z Jeny oraz kompletu łat inwarowych ze
stojakami. Spełnienie wymogów różnych wysokości i dłu
gości celowych, wymagało utworzenia w terenie specjalnego
obiektu, nazwanego profilem badawczym. W tym celu wy
korzystano stare fundamenty zniszczonych budynków o gru
bości 0,60 m, w pobliżu których znajdował się nieduży na
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syp ziemny wysokości około 1 m i szerokości korony 1,5 m,
a podstawy około 6 m. Nasyp ten został wykorzystany jako
przeszkoda, natomiast w fundamentach osadzono w jednej
linii repery. Wytyczony prostopadle do przeszkody i fun
damentów profil badawczy miał długość 85 m. Został on
podzielony na trzy odcinki o różnych długościach w ten
sposób, że początek każdego odcinka znajdował się we
wspólnym punkcie C — reperze ziemnym, nazwanym głów
nym, zaś końcami odcinków nr nr 1, 2, 3 były odpowiednie
repery Pj, P„ P3 osadzone w fundamentach i nazwane od
cinkowymi. W połowie długości każdego odcinka oznaczono
stanowiska niwelatora S1, S2, S3 (rys. 1 i 2).
Pomiary wykonane na profilu badawczym obejmowały
wyznaczenie na kolejnych odcinkach różnic wysokości, tak
zwanych odcinkowych, pomiędzy reperem głównym (cel
wstecz) a Teperami odcinkowymi (cele w przód) sposobem
niwelacji ze środka. Różne wzniesienia celowej wstecz nad
przeszkodą (horyzonty) uzyskiwane były przez ustawianie
niwelatora na Odpoiviednich, obliczonych wysokościach.
Użyto przy tym pionu drążkowego z podziałką Centrymetrową, co równocześnie umożliwiało zachowanie równych dłu
gości celowych. Cykl obserwacji obejmował wyznaczenie
trzech kolejnych odcinkowych różnic wysokości, przy trzech
poziomach horyzontu. Oznaczało to, że na każdym stanowis
ku wykonywane były odpowiadające tym horyzontom trzy
pomiary: I, II i III. Podczas pojedynczego pomiaru wykony
wano z łaty wstecz i w przód po cztery odczyty, wyznacza
jąc czterokrotnie różnice wysokości, zwane elementarnymi·
W przypadku otrzymania zbyt dużego rozrzutu wielkości
wykonywano dodatkowo jeszcze dwa wyznaczenia; dwie
najbardziej odbiegające wielkości odrzucano.
Bardzo istotne było uwzględnienie warunków atmosfe
rycznych, czyli scharakteryzowanie w każdym cyklu stanu
atmosfery. Cykle zostały pogrupowane w zależności od tego,
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Rys. 1. Rzut poziomy profilu badawczego; skala 1 :1000
i

w jakich były wykonywane warunkach. Wyodrębniono trzy
charakterystyczne typy pogody.
A — silna operacja słoneczna przy bezchmurnym niebie lub
zachmurzeniu znikowym. Warunki ustalone.
B — nasłonecznienie i zachmurzenie ulegające częstym, wy
raźnie odczuwalnym zmianom. Warunki zmienne.
C — niebo całkowicie pokryte grubą warstwą chmur, ope
rowanie słoneczne nie odczuwalne. Warunki ustalone.
Podczas każdego z przedstawionych typów pogody prze
prowadzono obserwacje oznaczone odpowiednio A, B lub C.
Podczas prac mierzono w sposób ciągły temperaturę po
wietrza oraz zwracano uwagę na takie zjawiska, jak: siła
wiatru, widoczność, wilgotność itp.
Mając na uwadze, że wpływ refrakcji zależy również od
pory dnia, wykonywano obserwacje w dwóch porach dnia:

rano w godzinach 4,30—6, w południe od 11—12,30. W ten
sposób w jednym dniu wykonywane były dwa cykle: po
ranny R i południowy P. Wykonano obserwacje w trzech
cyklach porannych i trzech południowych dla każdego z
wymienionych typów pogody, przy różnych wysokościach
temperatury powietrza.
Wykazanie wielkości wpływu przeszkody na wyniki po
miarów w różnych warunkach wymagało oczywiście znajo
mości najprawdopodobniejszych wartości odcinkowych róż
nic wysokości naszego profilu badawczego. W tym celu
repery profilu zostały kilkakrotnie Zaniwelowane (w odstę
pach tygodniowych) w najkorzystniejszych warunkach. Wy
korzystany do tego ciąg długości około 110 m oczywiście
omijał przeszkodę. Uzyskane z kolejnych pomiarów wyniki
różniły się nieznacznie, co też upewniło o stabilności repestały różnice wysokości wierzchołka przeszkody (punkt W)
i stanowisk instrumentu, potrzebne do określenia wysokości
ustawiania instrumentu.
Wielkości wzniesienia celowych wstecz nad przeszkodą
przyjęto następujące:
w1 = 0,1 m — horyzont i pomiar I
wπ = 0,3 m — horyzont i pomiar II
Wm = 0,6 m — horyzont i pomiar III
Odpowiadająceim celowe nazwano: dolną, pośrednią i gór
ną.
Wielkość wpływu refrakcji spowodowanej obecnością
przeszkody wyrażono za pomocą następujących elementów.
1. Odchyłek pomierzonych elementarnych różnic wysokości
(Jh) od prawdziwych (ZlH) w kolejnych pomiarach i na ko
lejnych odcinkach profilu
v∣l = Zlh — ΔΗ
Odchyłki te były obliczane dla wszystkich spostrzeżeń, na
tomiast w zestawieniu wyników podaje się ich średnie
wartości dla poszczególnych pomiarów, obliczone z czterech
różnic odczytów.
2. Wartości przeciętnych odchyłek, omówionych w punk
cie 1, dla wszystkich trzech odcinków łącznie w każdym
cyklu

irów
3. Błędów średnich pojedynczego spostrzeżenia dla poszcze
gólnych pomiarów, czyli grup po cztery spostrzeżenia
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Oibserwacje zostały przeprowadzone w sezonie letnim
(czerwiec—sierpień).
Zestawienie wyników

W kolumnach od 3—5 tablicy podano uśrednione odchył
ki różnic wysokości z poszczególnych pomiarów. Ponadto
w tablicy podano wartości średnich błędów, pomijając znak
(±) w kolumnach 6—8, oraz charakterystykę warunków at
mosferycznych, w jakich prowadzono obserwacje. Wartości
odchyłek i błędów wyrażono w dziesiątych częściach mili
metra.
Odchyłki przeciętne dla poszczególnych cykli wykonanych
przy trzech typach pogody przedstawiono w postaci wykre
su (rys. 3).
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Rys. 3. Przeciętne odchyłki różnic wysokości: cykle poranne R:
—
pomiar I,
------------------ pomiar Π,------------------pomiar ΠΙ;
cykle południowe P:
— — — — —pomiar I,----------------pomiar Π,
------------- pomiar ΙΠ

Wobec zapewnienia odpowiednich warunków technicznych
prowadzenia obserwacji (sprawdzony sprzęt wysokiej klasy,
właściwa metoda) .można uważać, że błędy pomiarów były
spowodowane głównie przez wpływ przeszkody. Ewentualne
inne błędy zastały przezeń całkowicie zdominowane.
Zgodnie z oczekiwaniami, woływ wzniesienia celowej nad
przeszkodą i warunków atmosferycznych na dokładność po
miaru jest wyraźny. Stwierdzono także zależność dokład
ności pomiarów od pory dnia, w jakiej je wykonywano.
Największe odchyłki otrzymano przy pogodzie typu A.
W tych warunkach atmosferycznych wpływ przeszkody na
celową był stosunkowo silny, zwłaszcza przy bliskim prze-

159

Tablica

Numer i ro
dzaj cyklu

1

»h

Numer od
cinka

2

i

Błędy
m

Odchyłki

Warunki atmosferyczne

w pomiarach

w pomiarach

II

I

II

III

widoczność

III

temperatura
w[∙C]

wiatr

I

inne

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,9
1,0
1,3
0,5
1,3
0,5
2,4
2,0
2,0
8,6
6,2
5,3
5,8
10,1
9,7
4,2
6,1
4,9

0,5
0,4
0,5
2,4
1,5
1,5
0,5
1,7
1,7
3,8
2,8
4,3
4,0
6.1
8,3
4,0
2,9
3,7

17

Umiarkowany

Dobra

20

Slaby

Dobra

14

Umiarkowany

Dość dobra

23

Słaby

Dobra

Dość silna wibracja powietrza

26

W porywach
dość silny

Dość dobra

Silna wibracja
powietrza

18

Umiarkowany

Bardzo dobra

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

0,8
0.9
0,5
1,8
1,5
1.7
2,4
1,6
1,8
6,0
5,0
5,0
5.5
8,0
6,7
8,6
9,0
7,1

13

Umiarkowany

Dobra

17

W porywach
dość silny

Dobra

18

Slaby

Dobra

18

Bezwietrznie

Dość dobra

22

Umiarkowany

Dobra

Chwilami dość
silna wibracja

25

Slaby

Dobra

Lekka wibracja
powietrza

3,2
1,7
0,9
0,8
1,2
1.0
2,3
1,7
1,5
3,9
5,0
1,7
2,8
4,3
7,3
6,0
4,1
3,6

2,4
2,6
1,0
0,9
1.2
1,0
2,1
1,8
. 1,9
4,2
4,3
3,9
3,5
4,3
7,4
6,2
4,6
3,2

13

Umiarkowany

Bardzo dobra

15

Slaby

Bardzo dobra

18

Bardzo słaby

Dobra

17

Umiarkowany

Dobra

23

Dość silny

Dostateczna

Po deszczu

20

Słaby

Bardzo dobra
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Pogoda typu A
1 R

1
2

2 R

3
1
2

3 R

3
1
2

1 P

2 P

3 P

3
1
2
3
1
2
3
1
2

3

-2,2
-1,2
-3,7
-2,8
-3,0
-4,0
-0,2
-0,8
-1,8
+ 19,0
+ 20,5
+ 22,8
+ 18,0
+ 24,2
+ 24,6
+ 14,5
+ 15,2
+ 14,2

-1,4
-1,5
-3,5
-2,8
-2,8
. -3,8
-0,2
0,0
-1,2
+ 10,0
+ 9,5
+ 13,5
+ 10,0
+ 11,0
+ 15,3
+ 8,8
+ 9,0
+ 11,8

0,0
+ 0,2
+ 0,8
-0,5
-0,8
-0,8
+ 0,5
-0,8
-0,8
+ 4,0
+ 5,2
+ 5,2
+ 5,0
+ 7,0
+ 6,8
+ 2,2
+ 2,0
+ 4,2

0,9
1,5
1,5
1,7
1,4
2,2
1,5
0,5
1,6
10,3
7,5
8,6
11,2
9,5
10,2
5,2
7,3
6,2

Po deszczu

Pogoda typu B

1 R

2 R

3 R

1 P

2 P

8 P

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

-1,2
-0,2
-2,0
-0,8
-l,o
-1,5
-1,2
-0,8
-1,8
+ 9,8
+ 10,8
+ 7,8
+ 9,0
+ 8,8
+ 13,5
+ 8,0
+ 9,8
+ 11,5

-0,2
-1,0
-1,5
-1,0
-1,0
-1,0
-1,2
-1,0
-1,8
+ 9,2
+ 8,5
+ 9,0
+ 8,0
+ 10,8
+7,2
+ 8,8
+ 9,0
+ 12,8

-0,8
-1,0
-0,8
— 0,2
0,0
-1,5
-1,5
-1,0
-1,6
+ 7,8
+ 4,8
+ 7,2
+ 5,2
+ 6,0
+ 8,0
+ 5,2
+ 6,0
+ 9,5

0,8
1,0
0,9
2,0
1,2
1,2
2,5
1,9
2,7
5,8
6,7
5,8
7,9
7,5
8,4
10,1
8,8
10,3
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Pogoda typu C

1 R

2 R

3 R

1 P

2 P

3 P

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
8
1
2
3

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

0,0
-0,5
-0,8
-0,2
-1,0

-l,o
-0,2
-0,8
-1,2
+ 3,5
+ 2,2
'+3,8
+ 4,0
+ 4,8
+ 6,2
+ 5,0
+ 3,8
+ 5,2

+ 0,8
-1,2
-0,8
-1,5
0,0
-0,8
-0,5
-0,8
+ 0,2
+ 0,8
+ 1,2
+ 0,2
+ 1,5
+ 0,8
+ 6,0
+ 2,9
+ 1,0
+ 1,9

3,2
3,7
1,1
2,1
1,3

14
1,9
2,0
2,4
4,9
6,2
5,3

4,1
6,2
8,0
5,7
4,6
4,7

biegu celowej (celowa dolna i pośrednia). Dotyczy to jed
nakże cykli pomiarów południowych. Dla cykli porannych,
we wszystkich trzech wariantach uzyskano odchyłki niedu
że i zbliżone do siebie. Natomiast w cyklach południowych
widzimy wyraźne zróżnicowanie. Najlepsze wyniki otrzy
mano przy pogodzie typu C, warunki atmosferyczne nie
wątpliwie zbliżają się tu do warunków optymalnych.
Okazało się, że spośród czynników atmosferycznych naj
większy wpływ wywiera temperatura i nasłonecznienie,
wraz z wywoływanym przez nie zjawiskiem wibracji po
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wietrza. Przy niskich celowych wibracja niekiedy w ogóle
uniemożliwiała prowadzenie obserwacji. Zależność od dłu
gości celowej zaznaczyła się mniej wyraźnie. Wydłużanie
celowej powodowało na ogół wzrastanie odchyłek i błędów.
Sądzić można, iż na zróżnicowanie dokładności pomiarów
miałaby wpływ także zmienna odległość łaty od przeszkody.
Ogólnie można chyba stwierdzić, że poza przypadkami
szczególnie niesprzyjających warunków zewnętrznych, uzys
kane odchyłki wynikające z obecności przeszkody były nie
duże.

WŁADYSŁAW BOROWIEC, ALOJZY DZIERŻĘGA,
ZDZISŁAW MACHOWSKI, JAN PIELOK,
KRYSTYNA SUMERA-MULARZ,
mal∞rzata Szymczyk
Zakład Geodezji Górniczej
i Badań Deformacji Górotworu AGH — Kraków

Testowe badania dalmierza DISTOMAT DI-IO
Wstęp
Nowoczesne przyrządy pomiarowe są w naszym kraju w
coraz większej liczbie wprowadzane do geodezyjnej prak
tyki produkcyjnej. W celu określenia zakresu stosowania
tych przyrządów oraz ich dokładności w różnych warun
kach pomiarowych konieczne jest więc przeprowadzenie
szeregu odpowiednio zaprogramowanych badań j to zarówno
laboratoryjnych, jak i terenowych. Jednym z takich przy
rządów, którego kilka sztuk używanych jest w Polsce, jest
dalmierz elektrooptyczny DISTOMAT DI-10, produkowany
od 1969 roku przez firmę Wild Heerbrugg.
W wielu pozycjach literatury zagranicznej i krajowej
opisane zostały zasady budowy i działania oraz dane tech
niczne tego dalmierza [4], [6], [7], w związku z czym w pu
blikacji niniejszej nie zamieszczono tych informacji. Prze
prowadzone i opisane dotychczas badania dalmierza DI
STOMAT miały na celu określenie jego dokładności oraz
ustalenie wskaźników ekonomicznych przy zastosowaniu go
do Poligonizacji.
Doświadczenia NRF-owskie [7] wykazały, że zamknięcia
liniowe ciągów poligonowych I rzędu, w których boki mie
rzono dalmierzem DISTOMAT DI-IO były 5—10-krotnie
mniejsze od dopuszczalnych, przy czym analizowany ma
teriał obejmował 21 ciągów o długościach od 350 do 3400
metrów.
Sprawozdanie Głównego Urzędu Pomiarów w Austrii, do
tyczące zagęszczenia sieci poligonowej na terenie Wiednia
[2] wskazuje na to, że przy zastosowaniu do tych celów
omawianego dalmierza, zamiast GEODIMETRU Mod. 6,
uzyskano 50% wzrost wydajności pracy przede wszystkim
dzięki temu, że zaistniała możliwość równoczesnego pomiaru
kątów i boków. W tym przypadku materiał porównawczy
Otbejmowal łącznie ponad 400 km ciągów poligonowych, z
których około 25% pcmierzono przy zastosowaniu DISTOMATU.
Z polskich badań należałoby wyróżnić prace Politechniki
Warszawskiej i Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjne
go [1], z których wynika, że zamknięcie poligonów, założo
nych w czworoboku pomiędzy punktami triangulacyjnym’’,
zawierają się w granicach dopuszczalnych w poligonizacji
precyzyjnej. Stwierdzono również, że błąd pomiaru długości
mieści się w dokładności podanej przez -wytwórnię, a więc
w granicach ± 1 cm.
Opisane powyżej wnioski z dotychczas przeprowadzcnych
badań nie wyczerpują całokształtu zagadnienia, dlateso au
torzy niniejszej publikacji przeprowadzili szereg badań tego
dalmierza, mających za zadanie:
1) ustalenie dokładności dalmierza w standardowych wa
runkach polowych:
2) ustalenie wypływu czynników związanych z budową i
działaniem dalmierza na poprawność jego wskazań;
3) ustalenie wpływu czynników zewnętrznych na dokład
ność pomiaru dalmierzem.
Badania przeprowadzono na terenie Kopalni Węgla Ka
miennego „Katowice”, która udostępniła również dalmierz
LiSTOMAT DI-10 do przeprowadzenia tych badań.
Badania dalmierza w standardowych w’arunkach polowych

W celu określenia dokładności dalmierza DISTOMAT
Dl-io przeprowadzono nim pomiar długości boków istnie
jącej, wysoko dokładnej osnowy geodezyjnej. Osnowa ta
składała sie z sieci Inikrotriangulacyjnej oraz z poligoni
zacji precyzyjnej, wyrównanej w oparciu o punkty siatki
mikrotriangulacji. Kąty w sieci mierzone były z podwyż
szoną dokładnością, natomiast baza służąca do jej rozwi

nięcia, jak również wszystkie boki poligonizacji precyzyj
nej mierzone były bezpośrednio drutami inwarowymi. Po
mierzono łącznie 36 długości — tam i z powrotem. Długości
mierzonych boków zawierały się w granicach od 96 do 1226
metrów. Do uzyskanych wyników pomiarów wprowadzono,
zgodnie z instrukcją obsługi dalmierza, poprawki związane
z redukcją do poziomu oraz poprawki wynikające z wpływu
warunków atmosferycznych, a więc temperatury i ciśnienia
atmosferycznego. Wyniki pomiarów’ zestawiono i przeanali
zowano w dwóch grupach, przy czym:
— w grupie I (tabl. 1) podstawą do porównań były boki
poligonowe i bazy mikrotriangulacji, których długości uzys
kano z bezpośredniego pomiaru drutami inwarowymi;
— w grupie II (tabl. 2) podstawą do porównań były od
cinki. których długości zostały obliczone ze współrzędnych
określonych we wspomnianej siatce mikrotriangulacji.
W obydwu grupach obliczono różnice między wartościami
pochodzącymi z pomiarów klasycznych lub wartościami
uzyskanymi z obliczeń a wartościami uzyskanymi z pomia
rów dalmierzem; traktując różnice jako błędy prawdziwe,
obliczono średni błąd pojedynczego pomiaru boku dalmie
rzem. Wartość tego błędu obliczono także z par spostrzeżeń,
porównując ze sobą wyniki pomiarów każdego boku — tam
i z powrotem — wykonane dalmierzem (tabl. 3).
Podczas pomiarów zauważono, że pierwszy pomiar, wyko
nywany z danego stanowiska bezpośrednio po włączeniu
generatora, dawał wynik różniący się systematycznie od po
miarów następnych. Dlatego też średni błąd pojedynczego
pomiaru obliczono z różnic pomiędzy nimi. Zestawione w
ten sposób w tablicy 4 różnice potwierdzają występowanie
czynnika systematycznego przy pierwszym odczycie dalmie
rza. Po zredukowaniu różnic o wyznaczoną wartość czynni
ka systematycznego obliczono błąd pojedynczego pomiaru.
Tablica 1
Długości pomierzone
bezpośred
DistomaLp. nio drutem tem tam i
inwarowym z powrotem

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

£i

εε

Wzory i obliczenia

™=±ł/ĘL±1/f_

L

Di

L-A

600,318
263,901
239,972
215,898
144,077
120,046
120,052
120,023
119,957
119,951
119,945
119,952
119,928
119,901
96,052
96,046
96,035
96,041
95,908

600,308
263,898
239,973
215,898
144,089
120,054
120,044
120,029
119,964
119,949
119,949
119,949
119,929
119,894
96,044
96,044
96,034
96,049
95,909

+ 10
+3
-1
0
-12
-8
+8
-6
-7
+2
-4
+3
-1
+7
+8
+2
+1
—8
-1

100
9
1
0
144
64
64
36
49
4
16
9
1
49
64
4
1
64
1

-4

680

∑

= +)/35,8 = + 5,99

"'Dp = '"D' )z2^= + 8,4 mm
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W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano zestawione
poniżej wielkości średniego błędu pojedynczego pomiaru
długości wykonanego za pomocą dalmierza:

TabUca 2
Długości określone
na podsta
wie pomia
ru Distomatem tam i
z powrotem

«Í

A-

A

Li-Di

1225,754
972,086
883,803
840,978
815,788
791,356
695,970
600,315
576,003
422,037
287,995
239,227
239,123
239,063
215,723
215,240
191,325

1225,755
972,078
883,806
840,976
815,789
791,346
695,977
600,310
575,996
422,033
287,958
239,233
239,122
239,073
215,733
215,228
191,334

-1
+8
-3
+2
-1
+ 10
-7
+5
+7
+4
+ 37
—6
+1
-10
-10
+ 12
-9

1
64
9
4
1
100
49
25
49
16
1369
36
1
100
100
144
81

+ 39

2149

na podsta
Lp. wie rozwi
nięć w sieci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

V

Wzory i obliczenia

cε

ɪ-./ ie«i
mD = ± Ί/

F
=√-⅛

I

= ↑/ 126,4118 =

17

= + 11,2 nim

mDo = 1,42∙11,2 =

dd

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

-3
-1
0
+1
+1
-1
0
0
+1
0
0
+1
-1
-3
0
+1
-1
-1
+1
+1
-1
0
0
+1
+1
+1
0
-2
0
+1
+1
0
—2
+1
+2
0
+1
0
+1
0
+1
0
-1

9
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
9
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
4
0
1
1
0
4
1
4
0
1
0
1
0
1
0
1

Σ

+1

53

1
2

'

Różnica d dwukrotnego
pomiaru tam i z powro
tem
w [cm]

Wzory i obliczenia

md=±Ι∕-------- 1/
p

n

)

Z par spostrzeżeń

Tiaiblica 1

Tablica 2

Tablica 3

Tablica 4

± 8,4 mm

±15,8 mm

± 7,9 mm

± 7,0 mm

Wyniki zawarte w tablicach 1, 3 i 4 są tego samego rzędu
i mieszczą się w granicach błędu podawanego przez wy
twórnię, natomiast zwiększenie wartości błędu w tablicy 2
wynika z sumowania się błędów pomiaru dalmierzem i błę
dów położenia punktów w siatce mikrotriangulacji.

Ustalenie wpływu czynników związanych z budową i dzia
łaniem dalmierza na poprawność jego wskazań

= + 15,8 mm

Tablica 3

Lp.

Z ,błędów prawdziwych

—43

= }/ 1,2326 = ± 1,11 cm

"%=±-7≈=
y2
1,11
= -ł----- — = + 0,79 cm
1,4

Według instrukcji obsługi dalmierza DISTOMAT DI-IO
napięcie baterii powinno wynosić od 13,5—>lil,5 V, celowanie
elektroniczne należy przeprowadzać przy wychyleniu wska
zówki galwanometru ≤ 8 V, stałe powinny odpowiadać
wartościom podanym.
Autorów niniejszej publikacji interesowało między inny
mi, jaki wpływ na mierzoną długość mają podane niżej
czynniki.
1. Spadek napięcia baterii
2. Celowanie elektroniczne
3. Dokładność nastawienia stałych dalmierza (wartości ka
librowanej i startowej)
Ad 1. Pomiary długości wykonano przy napięciu baterii
od 12,9—10,3 V. Uzyskane wyniki wskazują, że spadek na
pięcia baterii poniżej zalecanej wartości nie zniekształca
wyników.
Ad 2. Podczas pomiaru każdorazowo odczytywano kąt po
ziomy i pionowy przy wycelowaniu optycznym i elektronicz
nym. Stwierdzono, że różnice kątowe pomiędzy Celowaniami
są nieregularne, niezależne od mierzonej długości i wahają
się w granicach ± ieɑ. Różnice te spowodowane są występo
waniem luzów na łączu teodolitu z nasadką. W związku
z powyższym do redukcji mierzonej odległości należy przyj
mować kąty odczytane przy celowaniu optycznym.
Ad 3. W badanym przyrządzie wartość kalibrowana (sta
ła C1) wynosiła 99,992, zaś wartość startowa (stała C2) 90,8.
Wpływ niedokładnego ustawienia tych wartości badano mie
rząc te same odległości przy zmianie nastawienia stałej o
określoną wielkość. Uzyskane rezultaty przedstawiono w
tablicy 5. Wynika z nich, że zmiana nastawienia stałej Ci
o określoną liczbę działek powoduje zmianę długości o tę
samą liczbę centymetrów. Natomiast zmiana stałej C2 o
jednostkę powoduje zmianę długości o ± 10 m, bez względu
na mierzoną długość.

Wpływ czynników zewnętrznych na poprawność wskazań
dalmierza
Dla zaprogramowanych i modelowanych na wybranych
bazach pomiarowych warunków pracy dalmierza przepro
wadzono szereg pomiarów mających na celu stwierdzenie,
w jakim stopniu na poprawność wskazań dalmierza wywie
rają wpływ podane poniżej czynniki.
1. Zamglenia i opady atmosferyczne
2. Zmiana temperatury powietrza wzdłuż celowej
3. Pomiar w nocy
4. Stałe i zmienne pole magnetyczne
5. Przeszkody ograniczające szerokość pomiarowej wiązki
światła
Ad 1. Na kilku bazach terenowych o długościach od około
100__ 400 m przeprowadzono pomiary długości podczas po
rannego zamglenia. W rezultacie powyższych prób stwier
dzono, że pomiar podczas zamglenia możliwy jest jedynie
wówczas, gdy przez lunetę teodolitu widoczny jest sygnał.
Silniejsze zamglenia uniemożliwiają przeprowadzenie pomia
rów dalmierzem. Wykonano również serię pomiarów pod
czas silnych opadów śnieżnych, przy czym przyrząd i sygnał
znajdowały się pod dachem. Wyniki tych pomiarów pozwa
lają na stwierdzenie, że opady takie także nie mają wpły-

Tablica 4

Lp.

Różnica dwu
krotnego po
miaru
w [cm]

d'

d

d— σ

0
0
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
+1
0
0
0
+1
+3
+3
+1
+2
0
+1
0
+1
+1
+1
0
+2
0
0

-0,63
-0,63
+ 0,37
+ 0,37
+ 0,37
+ 0,37
-0,63
-0,63
-0,63
-2,63
-0.63
+ 0,37
-0,63
-0.63
-0,63
+ 0,37
+ 2,37
+ 2,37
+ 0,37
+ 1,37
-0,63
+0,37
-0,63
+ 0,37
+ 0,37
+ 0,37
-0,63
+ 1,37
-0,63
-0,63

0,36
0.36
0,16
0.16
0,16
0,16
0,36
0,36
0,36
6,92
0,36
0,16
0,36
0,36
0,36
0,16
5,62
5,62
0,16
1,88
0,36
0,16
0,36
0,16
0,16
0,16
0,36
1,88
0,36
0,36

+ 19

+ 0,10

28,72

1
2

3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

F

d'd'

I

Wzory i obliczenia

I

∑d
19
σ =------ = + — = + 0,63
n
30

md- = ± 1 / 'ʃ
'**

I

1

η —1

/ 28,72
= 1/--------I
29
md' = ± F 0,9993
mrfr = ± 0,99
0.99
"'Dp = ±1,42

mDp = + 0,70 cm

Wu na poprawność wskazań dalmierza, pod warunkiem ist
nienia wzajemnej widoczności.
Ad 2. Podczas prowadzenia optycznych pomiarów dłu
gości zarówno na powierzchni, jak i w kopalni, wzdłuż osi
celowej, szczególnie długich boków, mogą występować miej
scowe duże różnice temperatury powietrza. Ma to miejsce
na przykład przy pomiarze w słoneczny dzień, gdy celowa
przebiega na pewnym odcinku nad łachą piasku lub gdy
przechodzi obok urządzeń, z pracą których wiąże się wy
dzielanie ciepła. Dlatego pomiary przeprowadzono na zało
żonej bazie, podgrzewając pewną niewielką przestrzeń ko
rytarza, w którym przechodziła celowa. Dzięki zastosowania

¡
¡

Długość
w [m]

AD
w [cm]

Stala
C2

+ 18

55,38
55,56

+ 18

90.8
89.8

999,92
999,70

__·>·>

55,38
55,16

— 22

999,92
000,08

+ 16

182,10
182,26

+ 16

999,92
000,82

-10

182,10
182,00

-10

999,92
000.12

+ 20

719,58
719,78

+20

999,92
999,72

-20

719,58
719,38

-20

999,92
000,12

+ 20

802,91
803,11

+ 20

999,92
999,72

-20

802,91
802,71

-20

JC1

999,92
000,10

stępujący.
A.l. Trzykrotny pomiar odległości bez wpływu pola mag
netycznego.
2. Włączenie pola magnetycznego.
120

Tablica 5
Stela C1

piecyków elektrycznych, temperatura powietrza w najbliż
szym otoczeniu, osi celowej wzrastała w granicach cd 40 do
70oC. Przeprowadzone pomiary długości bazy wskazywały,
że zmienna temperatura nie wpływa na poprawność wska
zań dalmierza. Jedynym zaobserwowanym efektem były
wahania wskaźnika gałwanometru rejestrującego natężenie
odbitego impulsu.
Ad 3. Na trzech bazach pomiarowych o długościach około
40, 160 i 180 m przeprowadzono kilka serii pomiarów za
równo w dzień, jak i w nocy. Wyniki pomiarów są do
siebie zbliżone w granicach dokładności poszczególnych serii.
Podczas pomiarów nocnych występowały jedynie trudności
związane z odszukaniem sygnału i optycznym wycelowa
niem na niego. Na podstawie wielu prób stwierdzono, że
światło latarki kieszonkowej, skierowane ze stanowiska i z
wysokości osi lunety w przybliżeniu w kierunku sygnału,
znacznie ułatwia odszukanie sygnału. Na lustrach sygnału
występuje wtedy silny refleks świetlny doskonale widoczny
ze stanowiska Obserwacyjnego. Natomiast oświetlenie latar
ką elektryczną luster na stanowisku sygnału nie było do
strzegalne dla obserwatora.
Ad 4. Badanie wpływu pola magnetycznego obejmowało:
— określenie wpływu pola magnetycznego na wysłaną
wiązkę promieni podczerwonych;
— określenie wpływu pola magnetycznego na głowicę diStomatu (dioda);
— określenie wpływu pola magnetycznego na agregat
(przyrząd mierzący).
Badania prowadzono w oparciu o bazę pomiarową o dłu
gości 55,38 m, wolnej od wpływów ubocznych (drgania, pole
magnetyczne), przy stałej temperaturze i prędkości prze
pływu prądu powietrza równej zero. W czasie badań przy
rząd, jak i SygnaUustawiony był na tej samej wysokości.
Do wytwarzania pola magnetycznego zastosowano układ 2
cewek powietrznych połączonych szeregowo i zamocowanych
trwale do podstawy (rys. 1). Układ taki wykazuje szereg
korzystnych własności:
a) pole magnetyczne w przestrzeni otaczającej środek
układu jest praktycznie jednorodne, a linie sił pola są rów
noległe do osi cewek, co w łatwy sposób pozwala określić
kierunek pola;
b) ze względu na liniowość układu obowiązuje zależność
ściśle proporcjonalna pomiędzy natężeniem pola w danym
punkcie a natężeniem prądu przepływającego przez cewki.
Natężenie pola pomiędzy cewkami mierzone było za po
mocą sondy Iiallotronowej połączonej z pomiarową apara
turą elektroniczną. Badania te prowadzono w polu magne
tycznym o natężeniu od 0 do 280 ʌ ɪ Tok badań był na

Długość
" [nɪ J

JD
w [m]

0,0
-1,0

55.39
45.39

0,0
-10,0

88.8
78.8

-2,0
-3,0

35.39
25.39

-20,0
-30,0

91.8
92.8

+ 1,0
+ 2,0

65.39
75.39

+ 10,0
+ 20,0

90.8
89.8
88.8

0,0
-1,0
-2,0

802.90
792.90
782.90

0.0
-10,0
-20,0

91.8
92.8

+ 1,0
+ 2,0

812.90
822.90

+ 10,0
+ 20,0 i

90.8
91.8
92.8

0,0
+ 1,0
+ 2,0

719.58
729.58
739.58

0.0
+ 10,0 i
+ 20,0 I

89.8
88.8

-1,0
-2,0

709.58
699.58

-10,0
-20,0

JC2

Rys. I. Uklad dwóch cewek powietrznych połączonych szeregowo,
zamocowanych na stałe do podstawy

Tablica 6

Kierunek działania
pola

Natężenie

Natężenie

AD
w [mm]

0?

+ 25

60S

+ 24

1008

70

+ 20

+1
*

140

Natężenie
'[ʌ]

AD
w [mm]

AD
w [mm]

Natężenie
-[■]

AD
w [mm]

+ 45

+ 70

+ 85

+ 40

+ 40

+ 70

+ 30

210

+ 37

280

+ 40

2008

+ 15

+ 30

+ 50

250≡

+ 15

+ 29

+ 30

+ 45

3008

+ 15

+ 26

+ 40

+ 48

Uwagi

Do = 55,38 m przy
natężeniu pola równemu zero

+ 80

Tablica 7
Natężenie
Kierunek działania
pola

0—200
IOO-300
20—200

+1
70

Natężenie

AD
w [mm]

+ 10
+5
+ 17

+]
140

Natężenie

AD
w [mm]

+ 30
+ 15
+ 34

3. Trzykrotny pomiar odległości przy działającym polu
magnetycznym (kalibracja i pomiar).
4. Trzykrotny pomiar odległości bez wpływu pola magne
tycznego.
B. Te same czynności co w punkcie A, z tą różnicą, że
kalibracja wykonana była bez wpływu pola, a sam pomiar
przy działającym polu magnetycznym.
Taki tok badań zachowany był przy określaniu wpływu
każdego z badanych natężeń pola na mierzoną odległość.
Badania przeprowadzone według podanego wyżej sche
matu wykazały, że pole magnetyczne stałe, jak i zmienne,
o natężeniu od 0 do 280 ^—]≥ 3,5 [Oe], działające na wiązkę

+1
210

AD
w [mm]

+ 52
+ 30
+ 60

Natężenie

+1
280

AD
w [mm]

+ 80
+ 50
+ 90

Uwagi

Do = 55,38 lii

pomiarowa jest ograniczona, przeprowadzono szereg pomia
rów, podczas których celowa przechodziła blisko przeszkód
lub przez niewielkie prześwity pomiędzy przeszkodami. Na
wymienionej w poprzednim punkcie bazie pomiarowej
(55,38 m) w różnych odległościach od przyrządu zbudowano
przeszkody, tak aby istniała możliwość zmiany prześwitu
w przeszkodach. Przeszkody rozmieszczono w odległościach
5, 10, 28, 36 i 48 m od przyrządu, wykonując trzykrotny
pomiar bazy przy każdym ustawieniu. W wyniku tych po
miarów stwierdzono, że przy szerokości prześwitu większej
niż 4,0 cm przeszkody nie wywierają wpływu na wartość
mierzonej odległości. W przypadku zmniejszania szerokości
szczeliny ograniczającej wiązkę pomiarową na galwanometrze następuje spadek impulsu odbitego. Przy szerokości
szczeliny 1,6 cm odczyty różnią się w granicach około
10 cm, tym niemniej średnia ze skrajnych odczytów odpo
wiada mierzonej długości bazy w granicach błędu serii po
miarowej.

promieni podczerwonych wysyłanych przez diodę DI-10, jak
i na samą diodę, nie powoduje zmian mierzonej odległości.
Z badań prowadzonych w zakresie wpływu pola magne
tycznego na przyrząd pomiarowy (agregat) wynika, że zmia
na mierzonej odległości następuje w zależności od tego, czy
kalibracja odbywa się w polu magnetycznym czy nie. I tak,
dla kalibracji wykonanej w polu magnetycznym i przy po
miarze w tym samym co do wielkości polu długość mierzo
na jest poprawna. Gdy jednak kalibracja wykonana jest
bez wpływu pola magnetycznego lub w polu o innym na
tężeniu niż przy pomiarze, to następuje zmiana mierzonej
długości zależna od wielkości natężenia pola i od kierunku
jego działania w stosunku do położenia agregatu. Zmiana
ta występuje dla stałego i zmiennego pola magnetycznego.
Wielkości zmian mierzonej odległości, w zależności od kie
runku działania pola magnetycznego i jego natężenia, po
dano w tablicach 6 i 7, a także na rysunkach 2 i 3.
Ad 5. W celu rozważenia możliwości stosowania dalmierza
w pomiarach podziemnych, gdzie często robocza przestrzeń

1. Przeprowadzone badania, podobnie jak badania wcześ
niejsze, w pełni potwierdziły, że dokładność dalmierza za
wiera się w granicach podanych przez producenta, to zna
czy ± 1 cm.
2. Konieczne jest nastawianie wartości stałych zgodnie
z instrukcją obsługi, natomiast w wyjątkowych przypadkach
można wykonać pomiar przy napięciu baterii niższym od
podanego, bez obawy uzyskania błędnych lub niedokładnych
wyników.
3. Pomiar podczas zamglenia i opadów atmosferycznych
możliwy jest jedynie wówczas, gdy między dalmierzem i
sygnałem istnieje widoczność.

Rys. 2. Odchylenia wskazań DISTOMATU DI-IO w zależności od na
tężenia i kierunku działania stałego pola magnetycznego

Rys. 3. Odchylenie wskazań DISTOMATU DI-IO w zależności od
natężenia i kierunku działania zmiennego pola magnetycznego 50 Hz
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Wnioski

4. Zmiany temperatury powietrza wzdłuż osi celowej nie
wywołują błędów w wynikach.
5. W przypadku pomiarów nocnych pulsujące źródło
światła, skierowane ze stanowiska instrumentu w przybli
żeniu w kierunku luster, ułatwia odszukanie stanowisk lus
ter w terenie.
6. Stałe i zmienne pole magnetyczne powoduje zmianę
wyniku pomiaru jedynie wówczas, gdy kalibracja wykona
na jest w polu o innym natężeniu niż pomiar.
7. DISTOMAT DI-ΊΟ powinien znaleźć szerokie zastoso
wanie zarówno w geodezji górniczej, jak i przemysłowej.
Przemawiają za tym prostota obsługi, szybkość wykonywa
nia pomiarów, pewność uzyskiwanych wyników i ich do
kładność.
8. Przeprowadzone badania w pełni potwierdziły przydat
ność dalmierza do prowadzenia pomiarów poligonizacji pre
cyzyjnej oraz w sieciach liniowych i liniowo-kątowych.
9. DISTOMAT DI-IO może oddać ogromne usługi przy
pracach fotogrametrycznych związanych z okresowymi po

miarami postępu robót górniczych w kopalniach odkrywko
wych, pozwalając na bardzo szybki i wystarczająco dokład
ny pomiar sieci punktów kontrolnych.
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Maroko

>

Polowe i kameralne opracowanie przekrojów poprzecznych rzeki
o wysokich, prawie pionowych skarpach
Cechą charakterystyczną rzek marokańskich (i nie tylko
marokańskich) jest niestałość ich łożysk, strome prawie
pionowe skarpy oraz prawie zupełny brak dolin rzecznych —
typowych dla naszych szerokości geograficznych.
Czynnikami warunkującymi ukształtowanie koryta rzeki
są przede wszystkim struktura gleby oraz klimat. W krajach
subtropikalnych, do których należy Maroko, gleby otwartych
równin są przeważnie pochodzenia eolicznego, a więc po
siadają strukturę jednolitą o dominującej zawartości części
Pylistych. Gleby takie są bardzo podatne na erozję. Pełen
kontrastów klimat Suibtropiku sprawia, że rzeka będąca
Przez większość roku prawie sucha i niegroźna, nagle wzbie
ra i często wylewa, powodując znaczne zmiany linii brze
gowej. Wody powodziowe, wytworzone z topniejącego w gó
rach śniegu oraz z opadów w porze deszczowej, zabierają
ɪ niosą ze sobą duże ilości drobnych cząstek gleby, które
następnie pozostawiają opadając. Powoduje to zauważalną
zmianę rzeźby terenów bezpośrednio przyległych do rzeki.
Bywa, że znak geodezyjny, osadzony przed powodzią równo
z poziomem gruntu, odszukiwany jest po powodzi na dnie
dołu metrowej głębokości.
W krajach o podobnym klimacie jak Maroko istnieje
stosunkowo niewiele rzek, które posiadają wodę przez cały
rok. Jeśli jednak takie rzeki istnieją, to wokół nich właśnie
skupia się życie i jedynie one warunkują rozwój życia, do
starczając 'bezcennej wody w najtrudniejszym okresie po
suchy (trwa średnio od marca do października). Jedną z ta
kich rzek jest Sebou (czytaj Sebu). Płynie ona ze wschodu
na zachód przez centralne Maroko, wpada do Oceanu
Atlantyckiego i stanowi bazę dla opracowanego przez ONZ
Projektu nawodnienia terenów położonych wzdłuż jej koryta.
Realizacja projektu, zwanego tu krótki Mission Sebou,
wiąże się z wieloma ciekawymi zagadnieniami technicznymi.
Jednym z nich jest wykonanie przekrojów poprzecznych ko
ryta rzeki. Przekroje poprzeczne, o których mowa, stanowią
integralną część dokumentacji technicznej sporządzanej dla
celów związanych z projektowaniem stacji pomp. Projekt
ogólny przewiduje przybliżone położenie przyszłej stacji,
jednakże nie precyzuje tego dokałdnie. Należy wykonać
Pomiar sytuacyjno-wysokościowy wycinka terenu położonego
bezpośrednio przy rzece (długość około 500 m i szerokość

około 100—150 m, licząc od linii brzegowej) oraz 5 lub 6
przekrojów poprzecznych rzeki (jeden przekrój co 100—120
m). Mapa sytuacyjno-wysokościowa skartowana w skali
1 :500 oraz profile poprzeczne będą materiałem wyjściowym
do opracowania Ostatecznego projektu lokalizacji stacji
i obliczenia jej parametrów eksploatacyjnych. Najodpowied
niejszą porą roku do wykonania przekrojów jest późne
lato, a więc miesiące: sierpień—wrzesień, wtedy bowiem
stan wody w rzekach Maroka jest najniższy.
Prace połowę rozpoczynamy od stabilizacji krótkiego ciągu
ABCDE (rys. 1), który zakładamy po tej stronie rzeki, po
której będzie budowana stacja. Wierzchołki poligonu stabili
zujemy w sposób trwały i niezibyt blisko skarpy (około
10—15). Trwała stabilizacja tych punktów jest konieczna
ze względu na możliwość powodzi oraz ze względu na ich
późniejsze wykorzystanie jako reperów niwelacyjnych. Jeśli
sytuacja terenu na to pozwala, punkty bazowe ABCDE
zakładamy w ten sposób, aby tworzyły linię łamaną w przy
bliżeniu równoległą do linii skarpy i żeby odległości między
nimi były w przybliżeniu równe szerokości rzeki. Ponieważ
rzeki marokańskie bardzo rzadko posiadają szerokość więk
szą niż 100 m, więc w takim układzie każdy z punktów
bazowych będzie jednocześnie punktem początkowym profilu
poprzecznego. Punkty bazowe muszą posiadać współrzędne

Rys. 1. Oznaczenia: sk. - skarpa; 1. w. — Unia wody
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X, Y, Z, obliczone w obowiązującym dla danego państwa
układzie. Ta sprawa nie jest jednak przedmiotem niniej
szego opracowania. Dla naszych celu wystarczy znać te
współrzędne w jakimkolwiek układzie lokalnym.
Tyczenie przekrojów rozpoczynamy od ustawienia teodo
litu w punkcie bazowym i odłożenia na Iimbusie kąta
zawartego między sąsiednim punktem bazowym a kierun
kowym przekroju. Kąt ten zakładamy jako prosty, jeśli
ciąg jest prostoliniowy i równoległy do skarpy, bądź obli
czamy jako dwusieczną kąta zawartego między sąsiednimi
bokami ciągu bazowego, który i w tym wypadku powinien
być w przybliżeniu równoległy do linii brzegu. Nie muszę
chyba zaznaczać, że ze względu na pomiar kąta w jednym
położeniu limety, należało uprzednio usunąć jak najdokład
niej błąd kolimacji poziomej (błąd ekscentryczności alidady
nie ma praktycznego znaczenia przy zastosowaniu nowo
czesnych instrumentów i przy niewielkich odległościach).
Po odłożeniu odpowiedniego kąta wbijamy pod teodolit czte
ry kołki drewniane: pierwszy: a — na samej skarpie, jed
nakże tak, aby można było w miarę potrzeby ustawić nad
nim teodolit: drugi: c — po przeciwległej stronie rzeki,
nieco powyżej linii wody; trzeci: d — na przeciwległej
skarpie i czwarty: e — na przeciwległym brzegu około 10
do 15 m od palika d. Pozostał nam jeszcze do wytyczenia
palik b, ale w tym celu musimy przenieść teodolit nad
palik a, gdyż z punktu bazowego z reguły niewidoczne jest
miejsce położone tuż nad linią wody po stronie ciągu bazo
wego, gdzie należy umieścić kolej b. Aby wytyczyć punkt b
na prostej A (lub B, lub C itd.), celujemy e z punktu a
na tyczkę ustawioną w punkcie d lub e.
W taki sam sposób wyznaczamy pozostałe przekroje.
Chcialbym się chwilę zatrzymać nad celowości właśnie
takiego a nie innego stabilizowania przekrojów. Stabilizując
trwale aż pięć punktów bazowych, postępujemy nieco roz
rzutnie, ale, jak wykazała praktyka, rozrzutność ta jest
uzasadniona. Po pierwsze — chcemy zapewnić sobie prze
trwanie osnowy geodezyjnej potrzebnej do późniejszego
wyniesienia stacji i obsługi jej budowy. Po drugie — naj
bliższa powódź może zniszczyć niektóre punkty, nigdy (lub
prawie nigdy) nie niszczy wszystkich. Po trzecie — nie
znając dokładniej lokalizacji przyszłej stacji, nie wiemy,
które z punktów będą zniszczone w trakcie robót budowla
nych. Po czwarte wreszcie — punkty bazowe wyznaczane
są z reguły z dość dużą dokładnością (służą jako punkty
sytuacyjne i repery początkowe betonowych kanałów na
wadniających wychodzących ze stacji) i ich wznawianie
kosztuje dużo drożej niż najtrwalsza nawet stabilizacja.
Punkty a posłużą jako stanowiska robocze teodolitu, gdyż
tylko z tych punktów widoczne są obie skarpy, a więc
wszystkie konieczne do zdjęcia punkty przekrojów. Punkty
b i c pozwolą na dokładne usytuowanie w linii przekrojów
liny rozciągniętej wzdłuż rzeki, wzdłuż której przesuwać
się będzie łódź, oraz mogą służyć jako repery do dokład
nego określenia wysokości zwierciadła wody lub przepływu.
Punkty d wyznaczają linię skarpy po przeciwnej stronie
rzeki. Punkty e stanowią zakończenia przekrojów i służą
jako punkty, na których kontrolujemy prawidłowość po
miarów i obliczeń zarówno sytuacyjnych, jak i wysokościo
wych.
Mając wyznaczone przekroje i ich punkty główne możemy
przystąpić do pomiaru. Na przeciwległym brzegu rzeki po
zostawiamy jednego robotnika zaopatrzonego w łatę ɪ dwie
tyczki ze stojakami, natomiast dwóch innych, po umocowa
niu liny na metalowym palu wbitym w pobliżu kołka Ec,
przepływa łodzią na naszą stronę umocowując drugi koniec
liny — napinając ją możliwie mocno na drugim metalowym
palu wbitym przy kołku Eb. Rozpoczynamy pomiar od
przekroju E, ponieważ przenoszenie liny na sąsiedni prze
krój będzie znacznie ułatwione, jeśli odbywać się będzie
zgodnie z kierunkiem prądu (rys. 1).
W opisywanej metodzie zdjęcie przekroju wykonujemy
z reguły z punktu a przekroju sąsiedniego, odczytując na
pionowej łacie lub specjalnie przygotowanej tyczce nitkę
środkową teodolitu, a na kołach pionowym i poziomym od
powiednie kąty. Wysokości poszczególnych punktów obli
czamy za pomocą wzorów tachimetrycznych, natomiast od
ległości poziome zarówno profilu, jak i te konieczne do
obliczenia przewyższeń obliczamy z przecięć odpowiednich
prostych lub bierzemy graficznie z pierworysu mapy (rys. 2).
W celu zdjęcia przekroju E ustawiamy teodolit w punk
cie Da. Kolejne przekroje zdejmujemy odpowiednio: przekrój
D z punktu Ea, przekrój C z punktu Da, przekrój B
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Rys. 3

z punktu Ca, przekrój A z punktu Ba. Ponieważ całość
obserwacji wykonujemy tylko po jednej stronie rzeki, więc
w celu kontroli niektóre punkty położone na przeciwległym
brzegu należy obserwować podwójnie. Aby uniknąć omy
łek lub opuszczenia którejś z celowych, wygodnie jest za
pamiętać następującą regułę: z każdego stanowiska teodo
litu, z którego wykonujemy przekrój poprzeczny, celujemy
najpierw na sąsiednie punkty bazowe, odczytując kąty po
ziome, następnie na sąsiednie punkty e, odczytując kąty
pionowe i poziome. Tak więc, stojąc w punkcie Da wycelu
jemy najpierw na punkty E i C, odczytując koło poziome,
a następnie na punkty Ei i Ce, odczytując oba koła. Wy
jątek stanowią stanowiska krańcowe, a więc w przypadku
przedstawionym na rysunku 1 — Ea i Aa, z których celo
wać będziemy tylko na jeden punkt bazowy (D dla Ea
i B dla Aa) oraz na punkty e, z tym jednak, że jeden z nich
nie jest punktem sąsiednim, lecz należy do przekroju, w
którego punkcie a stoimy. Kąty pionowe w punktach e
odczytujemy, celując nitkę środkową teodolitu na wierzchoł
ki tyczek o znanej dokładnie długości.
W załączonym do niniejszej pracy wzorze dziennika
obserwacyjnego (tablica) umieszczono zaledwie kilka punk
tów charakterystycznych dla danego przekroju, dlatego
uwidoczniono tam tylko jeden punkt bazowy, niektóre
punkty stabilizowane (a i e) oraz niektóre inne punkty
przekroju (1, 2 i 12). Zrozumiałe jest, że pozostałe (nie
umieszczone w tym wzorze) punkty mierzy się i oblicza
analogicznie. Punkty 2 i 12 są punktami położonymi na
styku zwierciadła wody i skarpy i są bardzo istotne dla
całej pracy, gdyż dają pewność, że instrument nie został
poruszony na stanowisku w trakcie najtrudniejszej do wy
konania części pomiaru, bo przy zdejmowaniu dna rzeki.
Punkty przekroju leżące na skarpach zdejmujemy za
pomocą łat czterometrowych, natomiast punkty leżące po
niżej poziomu wody (i leżące na krawędzi wody) zdejmuje
my za pomocą specjalnie przygotowanej tyczki. Tyczka taka
(rys. 3) zrobiona jest z beleczki drewnianej o przekroju
kwadratowym, o wymiarach 7 × 500 cm, od spodu zaopa
trzona jest w kołnierz metalowy o średnicy 12—15 cm,
połączony z krótkim, również metalowym ostrzem. Począw
szy od kołnierza, w odstępach metrowych namalowane są
na obwodzie tyczki poprzeczne czerwone kreski — opatrzo
ne odpowiednią cyfrą. Tak przygotowana łata—tyczka ma
tę zaletę, że jest łatwa w obsłudze, pozwala na dokładny
pomiar rzędnej dna, gdyż kołnierz metalowy zabezpiecza
ją przed zagłębianiem się w mule, a ostrze zabezpiecza
przed przesuwem po dnie, gdy prąd wody jest silny; jest
ją łatwo przesuwać we własnym zakresie.
Oprócz tyczki musimy przygotować również sondę na wy
padek, gdyby głębokość rzeki przekraczała miejscami 4 m.
Sondę otrzymujemy, uwiązując na mocnym sznurze (dłu
gości 10—15 m) metalowy, płaski ciężarek.
Pomiar przekroju rozpoczynamy od nastawienia na Iimbusie odczytu 0,00 i wycelowania na środek łaty ustawionej
w punkcie bazowym. Odczytujemy kąt pionowy, celując —
najlepiej nitką poziomą — na wysokość instrumentu. Na
stępnie odsyłamy robotnika z łatą do punktu a i czytamy
oba kąty. Robotnik schodzi w kierunku punktu b i jeśli
zachodzi potrzeba, ustawia łatę w punkcie pośrednim skarpy.
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H

A

__

—

11,02
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-0,27
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28,57

16,8

-11,92

22,10

120,0

69,2

-12,00

...
22,02
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115,40

-1,53
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1

2000

4,99

102,59

109,0

2

1000

9,90

106,99

108,0

12

1000

38,61

100,38

e

1000

57,02

101,92

Punkt ten otrzymuje nr 1. Dalej postępujemy analogicznie,
z tym że począwszy od punktu leżącego na krawędzi zwier
ciadła wody, wymieniamy łatę na opisaną wyżej tyczkę.
Łódź umocowana jest do liny, przeciągniętej w poprzek
rzeki, za pomocą dwóch metalowych kółek przytwierdzo
nych do dziobu i rufy. W łodzi znajduje się dwóch robotni
ków, z których jeden zajęty jest tylko przesuwaniem jej,
natomiast drugi ustawianiem tyczki—łaty Iuib sondowa
niem dna. Odległości między zdejmowanymi punktami prze
kroju nie są stałe, lecz zależą od spadku dna. Są one usta
lane na oko przez obserwatora i wahają się od 2—10 metrów.
Na przeciwległym brzegu rzeki postępujemy identycznie,
tylko w zmienionej kolejności. Najpierw odczytujemy punkt
na krawędzi zwierciadła wody, później punkt c, następnie
ewentualny pośredni na zboczu skarpy, potem punkt d
i kończymy przekrój w punkcie e. Wszystkie pośrednie, nie
stabilizowane punkty otrzymują numerację arabską od 1
do n, wzrastającą z kierunkiem pomiaru. Gdy ze względu
na zbyt dużą głębokość rzeki musimy użyć sondy, wtedy
celujemy środkiem krzyża nitek na przecięcie się sznura
sondy ze zwierciadłem wody i odczytujemy tylko kąt po
ziomy. Po wydobyciu sondy robotnicy w łodzi mierzą głębo
kość jej zanurzenia za pomocą ruletki, a wynik pomiaru
podają ustnie obserwatorowi.
Pomiary przekrojów poprzecznych rzeki, o których mowa,
najlepiej jest wykonywać tachimetrem typu Wild RDS lub
Wild Tl-A, a odczyty notować w dzienniku przygotowanym
według wzoru zawartego w tablicy.
Dane liczbowe zamieszczone w niniejszej pracy zaczerp
nięte zostały z konkretnej dokumentacji technicznej. W te
renie wypełniamy rubryki od 1 do 5 i ewentualnie 11, po
zostałe wypełniamy w biurze. Rubryki 2, 7, 8 i 10 stanowią
podstawę do wykreślenia profilu. W analogiczny sposób
mierzymy wszystkie pozostałe przekroje.
Mając Zastabilizowane i pomierzone punkty bazowe, dobry,
zgrany zespół, potrzebny sprzęt i umiejętnie organizując
pracę, możemy w ciągu dnia roboczego (8 godzin) wy
konać 6—8 przekrojów poprzecznych, łącznie z ich wyzna
czeniem.
Całość opisywanego tu postępowania dotyczy — jak to już
zaznaczałem — pomiaru dokonywanego z jednej tylko stro
ny rzeki, nie szerzej niż 100 m. W warunkach marokańskich
i przy konkretnym zamówieniu (stacje pomp) osiągane do
kładności są zupełnie wystarczające. Gdyby jednak zacho
dziła potrzeba jednakowo dokładnego wyznaczenia punktów
Po obu stronach rzeki lub gdyby ona była znacznie szersza,
można oczywiście metodę rozszerzyć. Należałoby wtedy pra
cować jednocześnie dwoma teodolitami z dwóch brzegów
(jednym do połowy rzeki, od połowy — drugim), linę
konopną czy jedwabną zamienić na stalową naciąganą
specjalnie zakotwiczonymi kabestanami.
Może się zdarzyć, że skarpa jest zupełnie pionowa lub
tak urwista, że nie ma możliwości ani wbicia palika b
(lub c), ani zakotwiczenia liny, ani możliwości wycelowania
lunety na styk skarpy i zwierciadła wody. W takim wy
padku łódź utrzymywana jest na linii przekroju przez ro
botnika znajdującego się po drugiej stronie rzeki i widzą
cego punkt a (lub bazowy); rzędne dna mierzy się w sto
sunku do zwierciadła wody, a odległości poziome za pomocą
długiej tyki zaopatrzonej w pion sznurkowy i wysuwanej
nad wodą z punktu a (rys. 4). Taki pomiar odległości do
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tyczy oczywiście tylko kilku (2—3) punktów położonych
tuż przy brzegu. W tym ostatnim wypadku, lina utrzymują
ca łódź trzymana jest przez robotników znajdujących się
na szczycie skarpy.
Prace kameralne rozpoczynamy od obliczenia współrzęd
nych X, Y, Z punktów bazowych, a następnie obliczamy
współrzędne punktów a, jako leżących na prostych o zna
nych parametrach (odległości Aa, Ba, Ca itd. mierzymy
ruletką bezpośrednio). Następnie obliczamy współrzędne
punktów e. Dokonujemy tego, stosując wyrażony w sym
bolach pomocniczych prof. Hausbrandta wzór na do
wolne wcięcie w przód *). Na przykład (rys. 1) współrzędne
punktu De obliczymy, mając dane: X, Y punktu Ca; X, Y
punktu Ea; kąty: D Ca De (lub B Ca De) i D Ea De oraz
azymuty: Ca D (lub Ca B); Ea D. Jako kontrolę możemy
przyjąć porównanie odległości między punktami e zmierzo
nych na gruncie (przez robotników znajdujących się po dru
giej stronie rzeki) oraz obliczonych ze współrzędnych. Mając
współrzędne punktów bazowych ABCDE ...) oraz punktów
a i e kartujemy je na papierze kreślarskim, a następnie za
i) Wzór ten jest niczym innym, jak ujętym w formy rachunkowe
profesora Hausbrandta wzorem na przecięcie się dwóch prostych
zorientowanych, opracowanym przez mnie przy pisaniu broszury
w języku francuskim: Symbole pomocnicze prof. Hausbrandta i ich
zastosowanie w rachunkach geodezyjnych, przeznaczonej dla tech
nicznego personelu marokańskiego.
Jeśli przyjmiemy oznaczenia, jak podano na rysunku, oraz
tg (AC) = mA, tg (BC) = mD, to będzie on miał postać:
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pomocą nanośnika kątowego wykreślamy wszystkie kierunki
celowych wychodzących z danego punktu a na wszystkie
punkty danego profilu. Teraz możemy już wziąć graficznie
wszystkie potrzebne nam odległości: zarówno potrzebne
do obliczenia przewyższeń, jak i potrzebne do wykreślenia
samego profilu. Wszystkie te odległości można także wy
liczyć analitycznie, ale osiągnięte przez to zwiększenie do
kładności obliczeń i wykresu nie ma praktycznego znaczenia.
Na zakończenie opisu tej metody zdejmowania przekrojów
poprzecznych rzeki o pionowych skarpach należałoby się
zastanowić nad dokładnością uzyskiwanych rezultatów.
Wprawdzie nie przeprowadzono szczegółowej analizy do
kładności, jednakże na podstawie przeszło stu wykonanych
profili stwierdzono, że:
1) różnice między długościami analitycznymi i z bezpo
średniego pomiaru oddzielającymi punkty e nie przekra
czały 30 cm;
2) różnice między rzędnymi zwierciadła wody wyznaczo
nymi w kilku punktach tego samego przekroju (lub na
przekrojach sąsiadujących) nie przekroczyły 10 cm (przy
pomiarze graficznym wszystkich długości służących do obli
czenia przewyższeń).
Wydaje się, że powyższe liczby charakteryzują dokładnościowo położenie wszystkich ważniejszych punktów leżą
cych na przekrojach, z tym że punkty b, c, d nie są kon
trolowane (jak i pozostałe punkty przekrojów) i przy od
czytywaniu nitki i kół tachimetru trzeba zachować szcze
gólną ,uwagę. Zrozumiałe jest, że chcąc posiadać niezależną

tadeusz bychawski

Warszawa

Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Globusów
Kraków, IT—20 października 1912

Z całej Europy zjechali do Krakowa miłośnicy globusów,
aiby wziąć udział w sympozjum zorganizowanym dla ucz
czenia potrójnego jubileuszu: zbliżającej się 500 rocznicy
urodzin Mikołaja Kopernika, 100 rocznicy założenia Polskiej
Akademii Umiejętności oraz 20 rocznicy istnienia Między
narodowego Towarzystwa Miłośników Globusów imienia
V. Μ. Coronelli’ego.
Towarzystwo zawiązało się z inicjatywy naukowców
i kolekcjonerów austriackich ɪ skupia liczną grupę geogra
fów, kartografów, historyków sztuki i nauki; zajmuje się
badaniem i ewidencjonowaniem zabytkowych instrumentów
geograficznych i kartograficznych, głównie globusów —
jako dokumentów historii sztuki i rozwoju nauki.

Sympozjum krakowskie jest już czwartym z rzędu zjaz
dem członków Towarzystwa. Ze względu na uroczysty jego
charakter, protektorat nad sympozjum objęli: dr Hertha
Firnberg — minister Nauki i Badań Republiki Austria
ckiej i prof, dr Jan Kaczmarek — minister Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki PRL. Miejscem obrad
była piękna aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloń
skiego, gdzie prof, dr Kazimierz Maślankiewicz po
witał zebranych w imieniu organizatorów. Po przemówie
niach powitalnych, wśród których zabrał głos także rektor
UJ — Jego Magnificencja prof, dr Mieczysław Karaś,
rozpoczęto obrady sympozjum.
Referat inauguracyjny na temat: 20 lat Międzynarodowego
Towarzystwa Miłośników Globusów imienia Coronelli’ego —
spojrzenie wstecz i perspektywy — wygłosił przewodniczący
MTMG — prof, dr Ernst Bernleithner.

Dalsze referaty, których było 22, można podzielić na dwie
grupy: 6 referatów okolicznościowych i 16 referatów zwią
zanych z tematyką prac prowadzonych przez Towarzystwo.
W pierwszej grupie wygłoszono następujące referaty:
— Osiągnięcia Polskiej Akademii Umiejętności w zakresie
prac kartograficznych — dr Stanisław Czarniecki, Kra
ków;
— Retyk jako uczeń i przyjaciel Mikołaja Kopernika —
prof, dr Ernst Bernleithner, Wiedeń;
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kontrolę, należy powtórzyć pomiar całego profilu lub co
najmniej czytać koła przy dwóch nacelowaniach na różne
wysokości łaty (lub wspomnianej wyżej specjalnie przy
gotowanej tyczki—łaty).
Pozostaje jeszcze do omówienia wpływ wygięcia liny
utrzymującej łódź na wartość rzędnej punktu położonego
na środku rzeki. W czasie wykonywania zdjęć przekrojów
stwierdzono wychylenie łodzi od prostej wyznaczającej profil
na skutek działania prądu rzecznego i niemożność ideal
nego napięcia liny. Wychylenia te dochodziły na niektórych
profilach do ca 2 m. Jeśli rzeka posiada dno płaskie, to nie
ma powodu do obaw, gdyż punkty położone w pobliżu środ
ka rzeki będą na rysunku nieco przesunięte w stosunku do
rzeczywistości, a ich rzędne pozostaną praktycznie bez zmian.
Jeśli jednak rzeka nie jest płaska lub spodziewamy się dna
o rzeźbie urozmaiconej, należy wtedy polecić robotnikom
utrzymanie łodzi idealnie w linii przekroju. Liny nie napina
się źbyt mocno, tak aby robotnicy będący po obu stronach
rzeki, ciągnąc ją w kierunku przeciwnym do prądu, mogli
skorygować położenie łodzi i naprowadzić ją na prostą
na podstawie wskazówek pomocnika stojącego w punkcie b
(lub c) i widzącego tyczkę ustawioną w jednym z punktów
tego samego przekroju, położonym na ibrzegu przeciwległym.
Opracowanie i zastosowanie omówionej metody spotkało
się z uznaniem geodetów marokańskich i użytkowników
powstałej w ten sposób dokumentacji technicznej. Metoda
okazała się szybka, wystarczająco dokładna i natychmiast
znalazła naśladowców.

— Mikołaj Kopernik i geografia — doc. dr Józef Babicz,
PAN, Warszawa;
— Gemma Frisius i Mikołaj Kopernik — dr Antoine de
Smet, szef Departamentu w Królewskiej Bibliotece im.
Alberta I, Bruksela;
— Albrecht Dürer i życie naukowe w Norymberdze w
okresie Odrodzenia — prof, dr Günther Hamann, Wiedeń,
— Sebastian von Rotenhan — współczesny Kopernikowi
— dr Walter Μ. Brod, Würzburg.
Na grupę drugą złożyły się niżej wymienione referaty:
— Wiedeński globus Gemmy Frisiusa — ass. dr Johannes
Dorflinger, Wiedeń;
— Globusy nawigacyjne w epoce Kopernika oraz niektóra
globusy i sfery armilarne w Narodowym Muzeum Morskim
— David Watkin Waters R. N. — kurator Wydziału
Nawigacji i Astronomii w Narodowym Muzeum Morskim,
Greenwich;
— Opis budowy globusa niebieskiego, astrolabium sfe
rycznego i astrarium, znanych w Krakowie w XV wieku —
Grażyna Rosińska, Kraków;
— Budowa globusów w XVI wieku — ass. dr Alfred
Kohler, Wiedeń;
— Mapa świata i globus Johannesa Hontera (1498—1549)
— prof, dr Gerhard Engelmann, Potsdam;
— Globus niebieski Tilemanna Stelli z Weissenburga w
Bawarii oraz nowe wydanie globusa Johannesa Oterschadena — dyr. dr Alois Fauser, Bawarska Biblioteka Pań
stwowa, Monachium;
— O globusach ziemskich Schonera i Mercatora ze zbio
rów Salonu — dyr. Helmut Grotzsch, Państwowy Salon
Matematyczno-Fizyczny ;
— Zegar kołowy z końca XVI wieku z przedstawieniem
anomalii Księżyca na podstawie epicykli Kopernika — prof,
dr Hans von Bertele-Grenadenberg, Politechnika,
Wiedeń;
— Globusy Eugeniusza Romera w świetle jego koncepcji
kartograficznych — dr Henryk Kot, Katowice;
— Badanie gotajskiego globusa marmuroιvego — dr We
ner Horn, Gotha;

— Profil ziemski Lingga jako część globusa — dypl. geogr.
Helmut Arnhold, Lipsk;
— Globusy ziemskie i niebieskie we Francji — Gaibrielle
Duprat, główny konserwator Biblioteki Narodowej, Paryż;
— Stare globusy w Związku Radzieckim — Tamara Matwiejewa, Towarzystwo Geograficzne ZSRR, Leningrad;
— Historia i lista globusów czeskich — ass. dr Ludwik
Mucha, Instytut Geografii w Uniwersytecie Karola, Praga;
— Historia i lista globusów węgierskich — dr Zoltan
« Ambrus-Fa 11 enbüchl, Biblioteka Państwowa, Bu
dapeszt.
W referatach pierwszej grupy zebrano materiał przyczynkarski i biograficzny o osobach związanych z Kopernikiem
lub jemu współczesnych. W referatach drugiej grupy, z któ
rych większość była ilustrowana barwnymi przeźroczami,
przedstawiono całe bogactwo i piękno zabytkowych globusów
przechowywanych w licznych muzeach i bibliotekach za
granicą. Niektóre z pokazanych globusów, ze względu na
artystyczne wykonanie rysunku kuli ziemskiej lub gwiazdo
zbiorów na globusach niebieskich oraz podstaw, na których
są osadzone, można zaliczyć do wybitnych dzieł sztuki.
Inne, w których wmontowano różne przemyślne mechanizmy
zegarowe, służące do poruszania kuli globusa, są majster
sztykami mechaniczno-zegarmistrzowskimi. Pokazano też
globusy-miniatury, ziemsko-niebieskie; mała kula, na której
znajduje się obraz Ziemi jest schowana w puzderku, na
którego wewnętrznej powierzchni wyobrażono konstelacje
niebieskie. Opisywano także globusy-olbrzymy, których
wnętrze pełniło rolę współczesnego planetarium.
W pierwszym dniu sympozjum uczestnicy zwiedzili Mu
zeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdujące się w gma
chu Collegium Maius, oprowadzani przez prof, dr Karola
Estereichera — dyrektora i twórcę Muzeum. Goście
przeszli przez schody rektorskie do wspaniałej auli ozdo
bionej portretami królów polskich i rektorów Uniwersy
tetu, a następnie przez szereg izb — dawniej mieszkań pro
fesorskich, przez skarbiec, który na tę okazję otwarto
i wspaniale oświetlono, do tak zwanej stuba communis,
w której Uniwersytet podejmował gości lampką wina. Z ko
lei zwiedzono librarię. gdzie z okazji sympozjum zorganizo
wano wystawę zabytkowych globusów przechowywanych
w Bibliotece Jagiellońskiej.
Kolekcja globusów liczy 35 sztuk; największą sławą wśród
nich oieszy się mały globus metalowy skryty wewnątrz
sfery armilarnej. Na kuli ziemskiej wyryto mapę z zazna
czeniem kontynentu Ameryki i napisami: America noviter
reperta oraz Terra Brezil. Pięknymi zabytkami są także:
astrolabium, torquetum i globus zapisany Uniwersytetowi
w 1492 roku przez astronoma królewskiego — Marcina

B y 1 i c ę z Olkusza. Następnie globus niebieski z osadzonym
na nim astrolabium, służący głównie dla celów astrologicz
nych. Dwa globusy: Ziemi i nieba sporządzone na przełomie
XVI i XVII wieku przez słynnego kartografa niderlandz
kiego Wiilema Blaeu;, na globusie ziemskim można prze
czytać Terra Australis Magellani, na globusie niebieskim
przykuwają wzrok piękne barokowe rysunki alegoryczne
gwiazdozbiorów.
Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie gości, którzy
dłuższy czas spędzili na oglądaniu i omawianiu zabytków.
W ostatnim dniu sympozjum gości zawieziono do Wielicz
ki, a następnie pokazano im Zamek Wawelski. Wieczorem
organizatorzy żegnali ich lampką wina w piwnicy pod
wieżą ratuszową na Rynku.
Wypada napisać kilka słów o patronie Międzynarodowego
Towarzystwa Miłośników Globusów. Vincenzo Maria Coron e l 1 i (1650—‘1718) był Wenecjaninem. We wczesnej młodości
wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych i po studiach w Rzymie
osiadł w rodzinnym mieście, opuszczając je tylko na krótkie
wyprawy po Półwyspie Apenińskim i za granicę. Interesował
się kosmografią, geografią i kartografią. Uzyskawszy w 1965
roku tytuł Kosmografa Republiki Weneckiej, w tym jeszcze
roku założył pierwsze na świecie towarzystwo geograficzne,
nadając mu patetyczną nazwę Accademia degli Argonauti
Cornelli był twórcą wiekiej nowoczesnej encyklopedii
Biblioteca universale sacro-profana, która miała się skła
dać z 45 tomów; niestety, wydano tylko 7 tomów, pozostałe
rękopisy zostały z czasem rozproszone i zagubione. Opra
cował i wydał także Coronelli około 400 map. które połączył
w dwa atlasy: Atlante Veneto i Arcipelago. Mapy jego były
jednak tylko kompilacjami bez większej oryginalności.
Najbardziej znany jest Corcnelli jednak ze swych globu
sów. Wykonał ich sporo, wśród nich dwa kolosy o średn!cy
około 5 metrów (15 stóp), zbudowane w 1683 roku na za
mówienie króla francuskiego Ludwika XIV. Sporządzał też
pierwsze globusy oklejane wycinkami papierowymi z na
drukowaną na nich treścią. Był więc prekursorem dzisiej
szych metod produkcji globusów.
Coronelli był także płodnym pisarzem. Napisał ponad sto
dzieł o treści kosmograficznej, geograficznej i historycznej.
Większość tyah pism spotkał ten sam los, co i jego wielką
■encyklopedię.
Organizatorem sympozjum w Krakowie był Zakład Hi
storii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. W Zakła
dzie tym (Warszawa, Pałac Staszica. Nowy Swiat 72) oraz
w bibliotece Instytutu Geodezji i Kartografii (Warszawa,
ul. Jasna 2/4) można zaznajomić się ze skrótami referatów
wygłoszonych na sympozjum.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za styczeń 1973 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z odziałów SGP do Zarządu
Głównego w styczniu 1973 roku wy
niosły sumę 36 322 złote.
W styczniu 1973 roku wypłacono
7 zapomóg pośmiertnych na sumę
70 000 złotych *).
W okresie objętym niniejszą infor
macją zmarli następujący koledzy:
Stanisław Szpindor z Warszawskiego
Oddziału SGP, lat 34, zmarł 20 grud
nia 1972 roku (zawiadomienie nr 990);
Ludwik Frąckiewicz z Łódzkiego Od
działu SGP, lat 82, zmarł dnia 30 grud
nia 1972 roku (zawiadomienie nr 991);
Paweł Tumolski z Oddziału SGP w

Białymstoku, lat 79, zmarł 20 paździer
nika 1972 roku (zawiadomienie nr
992) *♦); Antoni Nozdryno-Plotnicki z
Oddziału SGP w Krakowie, lat 79,
zmarł 22 grudnia 1972 roku (zawiado
mienie nr 993); Aleksander Wnuk
z Oddziału SGP w Olsztynie, lat 68,
zmarł 2 stycznia 1973 roku (zawiado
mienie nr 994); Ksawery Glomski z
Oddziału SGP w Gdańsku, lat 77,
zmarł 3 stycznia 1973 roku (zawiado
mienie nr 995); Jakub Assanowicz z
Oddziału SGP w Olsztynie, Iat 61,
zmarł 14 stycznia 1973 roku (zawiado
mienie nr 996) **
);
Stanisław Szubra
z Oddziału SGP w Krakowie, lat 78,
zmarł 22 grudnia 1972 roku (¡zawia
domienie nr 997).

KASA ZAPOMOGOWA

W styczniu 1973 roku wypłacono
3 zapomogi bezzwrotne na łączną su
mę 4500 złotych, w tym: 2 zapomogi
kolegom z Oddziału SGP w Poznaniu
il — koledze z Oddziału SGP w
Opolu.
♦) W tym wypłacono zapomogę po zm<>rIym koledze Józefie Kotlihskim (zawiado
mienie nr 958);

»·) Do zawiadomień 992 i 996 nie złożono
w okresie sprawozdawczym odpowiedniej
dokumentacji.

169

stawi
z dni
bywa
Zar
lanie
ności
nej 2
Upow
"ego
dla c
nych
Zar
jęcier

Z ZYCIA ORGANIZACJI
i z ⅛∕∣r~z∕r∖M

Prace bieżące Zarządu Głównego SGP
W dniu 8 grudnia 1972 roku odbyło
się w Warszawie zebranie Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
Obrady poprzedzono uroczystym wrę
czeniem odznaczeń państwowych i me
dali Za zasługi dla obronności kraju.
Odznaczenia wręczali: prezes Główne
go Urzędu Geodezji i Kartografii —
mgr inż. Borys Szmielew i szef Za
rządu Topograficznego Sztabu Gene
ralnego WP — gen. Wiktor Kozak
(lista odznaczonych została podana w
nr 12/1972 roku Przeglądu Geodezyjne
go).
Po tej uroczystości przystąpiono do
dyskusji nad sprawozdaniem Prezy
dium Zarządu Głównego SGP z dzia
łalności za okres od 28.IX. do 8.XII.
1972 roku. W omawianym okresie pro
wadzono następujące prace.
■ Główna Komisja Ekonomiki Prac
Geodezyjnych zorganizowała w dniu
28.XI.1972 roku w Warszawie spotka
nie z kierownikami służb resortowych,
w którym oprócz członków Komisji
wzięli udział: dyrektor Departamentu
Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rol
nictwa — mgr inż Jan Kłopotow
ski, główny geodeta resortu leśnictwa
— mgr inż. Wojciech Wilkowski,
główny geodeta Centralnego Zarządu
Dróg Publicznych — mgr inż. Wła
dysław Skoczek, przedstawiciel re
sortu górnictwa — mgr inż. Jerzy
Irzyniec oraz przedstawiciel resor
tu IjudawniiCtwa — mgr inż. Maria
Brokman.
Tematem spotkania były następują
ce zagadnienia:
— informacja ze strony Prezydium
7G SGP o ważniejszych pracach pod
jętych przez Stowarzyszenie, która
wygłosił sekretarz generalny — mgr
inż. J. Kasowicz;
— przedyskutowanie metod współ
działania organów państwowej służby
Ceodezyinej i kartograficznej, przepływiɪ informacji pomiędzy centralnym
organem tej służby (GUGiK) a służba
mi resortowymi i odwrotnie oraz koC-4Vnacia poczynań.
Po Orzedyskutowaniu wymienionych
zagadnień postanowiono spotkać sie
Donownie w celu ustalenia dalszej
ʤ`wəlnosei w tym zakresie.
■ W dniach 20—21.XI.1972 roku od¼v>∏ sie w Warszawie kolejne X Svm—’ium dla naczelnych inżynierów z
Cirvodeiebiorstw i biur geodezyjnych,
nə Hiirvm referaty nwgłosiln:
— dc inż. Janusz Śledzić ski —
yo-≠n.c∩jnα∏ie sztucznych satelitów dla
celó·"' ppodezyinuch i ostatnie osiągnię
cia w tpi dziedzinie:
— dr Andrzej C i oł kosz — Tele
detekcja powierzchni Ziemi;
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— dr inż. Wiktor Grygorenko —
Ogólne zasady automatyzowania prac
kartograficznych;
— dr inż. Jerzy Butowtt — Ogól
ne wiadomości o holografii i możliwoś
ci zastosowania jej w fotogrametrii;
— mgr Adam Dubik — Holografia
w automatyzacji procesu fOtointerpretacji;
— dr inż. Adam Linsenbarth —
Relacje z XIl Międzynarodowego
Kongresu Fotogrametrycznego;
— doc. dr hab. inż. Zdzisław Ada mczewski — Miejsce państwowego sy
stemu informacji geodezyjno-kartogra.Hcznych TEREN w krajowym systemie
informatycznym.
Impreza ta zyskała uznanie naszych
gości, o czym świadczą wypowiedzi w
ankiecie oraz rekordowa liczba ucze
stników (około 80 osób).
■ Zgodnie z poprzednimi ustalenia
mi, II Sesja na temat :Aktualne zagad
nienia geodezji odbędzie się w maju
1973 roku, miejscem obrad będzie No
wy Sącz. Tematyka Sesji obejmie na
stępujące zagadnienia:
— fotogrametria w różnych dziedzi
nach gospodarki narodowej (fotograme
tria dla celów Iiietopograficznych);
— geodezia w krajowym systemie
informatyki;
— udział geodezji w planowaniu
Orzestrzennym.
Do zorganizowania Sesji powołano
komitet, któremu przewodniczy prof.
Michał
Odlanick i-P o c z o b u 11.
ς°kτetarzem naukowym jest kol. Je
rzy Jasnorzewski, a sekretarzem
organizacyjnym — kol. Zygmunt Kar
wowski.
■ Powołano Komitet Organizacyiny
Dlanowanej Konferencji Naukowo-Te
chnicznej na temat: Geodezia inżynierujna w procesie inwestycji i eksplo
atacji zakładów przemysłowych i bu
dowli inżynierskich, która odbędzie się
w Opolu w 1973 roku. Przewodniczą
cym Komitetu Organizacvinego został
kol. W. Janusz, a sekretarzem — kol.
J. Martusewicz.
■ Prezydium Zarządu Głównego za
twierdziło tematykę, skład Komitetu
Organizacyjnego oraz Dreliminarz pjanowanei narady na temat: Technika
nlanowania Oneratuwneao w wykona
wstwie aeodezyjnym. Orientacyinv ter*v>∏,∏ narady — czerwiec 1973 roku w
Warszaw'°. Na Drzewodniczacego Ko*τvt°t∏ Dryaniizacyinego powołano kr>l.
Μ. M a łk a. na sekretarza — kol. J.
S z y m o ń s k i e g o.
■ Z Iniciatvwy
Sekcii
ct°°,d°zii
]VΓiαiςι∣r∏<>τ n1n!∏ViP sɪip ∙7 nr p,ppΙ,7θ∏χrp ¡np n
'" U kwartale 1973 roku, w Bvd<
*
* cc·
"’V nara∣dv na temat· Przuaotowanie
terenów pod budownictwo. Celem im

prezy będzie przedstawienie trudności
występujących w zakresie geodezyjno-prawnego przygotowania terenów dla
celów budownictwa i wskazanie moż
liwości usprawnienia i skrócenia cyklu
wykonywania tych robót. Przewodni
czącym Komitetu Organizacyjnego zo
stał kol. J. Zieliński, sekretarzem
— kol. B. Grzechnik.
■ W dniu 7 listopada 1972 r. odby
ło się w Warszawie Siootkanie członków
Narządu Głównego SGP z członkami
delegacji Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Jugosławii.
W związku z rozwijająca się współ
pracą istnieje potrzeba podpisania po
rozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem
Geodetów Polskich a Savez GeodetEikih Inżenjera i Geometara Jugoslavije.
■ Stowarzyszenie Geodetów Niemie
ckich zorganizowało w dniach 27—28.
X.1972 roku w Weimarze ósmą dorocz
ną konferencję Towarzystwa Fotogra
metrycznego NRD. Stowarzyszenie na
sze reprezentował kol. Jerzy
B utowtt (Warszawa). Wyjazd nastąpił
w ramach wymiany bezdewizowej.
■ W dniach 22—26.XI.1972 r. odbyła
∏ie w Vmjacka Banja (Jugosławia) na
gada na temat: Automatyzacja prac
geodezyjnych. Z ramienia SGP w obra
dach udział wzięli koledzy: St. Klusk a (Łódź), St. Zaremba (Lublin).
■ W dniach 6—8.XII.1972 r. odby
ła się w Budapeszcie narada na te
mat: Rola i znaczenie man topografi
cznych w gospodarce narodowej.
Po przyjęciu sprawozdania, kol. RCichosz omówił potrzebę podjęcia
v-zez Zarząd Główny SGP uchwały
odnośnie zagadnień:
— zwolnienia kobiet, będących na
boZDlatnym urlopie macierzyocv*im
oraz żołnierzy służby czynnei z °b°wiaziku płacenia składek członkowskich
SGP;
— powołania Zespołu Rzeczoznaw
ców SGP oraz
— powołanie Komisji Kwalifikacyjn°i SGP.
Po
przedyskutowaniu
projektów
uchwał i wprowadzeniu poprawek,
członkowie Zarządu Głównego SGP za
twierdzili je w następującym brzmie
niu:
Na podstawie 5 20 statutu Stowarzy
szenia Geodetów Polskich, Zarząd
Główny SGP uchwala:
1) zwolnienie członków SGP, odby
wających zasadnicza służbę wojskowa
od obowiązku płacenia składek człon
kowskich — w okresie trwania teł
służby;
2) ustalenie składki Czlonkoinskipi
wysokości 1 złotu dla członkiń SGP
■ Olaszajacych korzystanie z beznłafrego urlopu macierzyńskiego na pod
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stawie uchwały nr 13 Rady Ministrów
z dnia 14.1.1972 r. — w okresie prze
bywania na tym urlopie.
Zarząd Główny SGP uchwala powo
łanie wyodrębnionej jednostki działal
ności gospodarczej Stowarzyszenia zwa
nej Zespołem Rzeczoznawców SGP i
upoważnia Prezydium Zarządu Głów
nego do podjęcia niezbędnych kroków
dla dopełnienia formalności wymaga
nych przy zalegalizowaniu Zespołu.
4
Zarząd Główny, w związku z pod
jęciem kroków zmierzających do roz

winięcia działalności gospodarczej w
formie Zespołu Rzeczoznawców SGP,
powołuje Komisję Kwalifikacyjną SGP
do wydawania
decyzji w sprawach
przyznawania członkom Stowarzysze
nia tytułu rzeczoznawcy SGP1 w skła
dzie:
— przewodniczący — kol.
Henryk
Lesniok;
— członkowie koledzy: Wiktor Grygc~enko, Wiesław Januszko, Czesław
Kamela, Mieczysław Małek, Janusz
Niezgoda, Paweł Niemczyk, Ludmiła
Piesków.

Następnie kol. R. Cichosz zrefe
rował II redakcję projektu regulaminu
oddziałowych komisji d.s. pozwoleń na
roboty geodezyjne — po wprowadzeniu
uwag nadesłanych przez zarządy od
działów SGP. Po dyskusji — regula
min jednogłośnie zatwierdzono.
Na zakończenie kol. Μ. S z y m a ńs k i złożył serdeczne podziękowanie
wszystkim Uczestaikom za udział w ze
braniu.
KT

Problemy współczesnej metrologii geodezyjnej
Sympozjum naukowe Stowarzyszenia
Geodetów Polskich na temat: Proble
my współczesnej metrologii geodezyj
nej, zorganizowane z inicjatywy Głów
nej Komisji Techniki SGP przy współ
udziale PKPA, odbyło się w dniu 4
grudnia 1972 r. w gmachu NOT w
Warszawie, z udziałem około 70 uczest
ników.
Obrady otworzył wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego SGP doc. dr inż.
Stanisław Pachuta. Na przewodni
czącego obrad powołano prof. Czesła
wa K a m e 1 ę, a do Prezydium — Ko
mitet Organizacyjny Sympozjum w
osobach: Wacław Grądzki, Jerzy
Jasnorzewski, Stanisław Telechun, Ferdynand Wloczewski,
Władysław Barański i Wojciech
Miinnich. Do Komisji Wnioskowej
Powołano kolegów: Władysława B arańs kiego i Wojciecha Miin ni
ch a.
Wygłoszono następujące referaty:
— Współczesny stan metrologii geo
dezyjnej w Polsce — doc. dr J. J a sDorzewski;
— Podstawy metrologii geodezyjnej
— dr inż. W. Grądzki;
— Podstawy metrologii na usługach
geodezji — mgr inż. A. Mazur;
— Nowe metody metrologii geode
zyjnej — dr inż. W. Grądzki;
— Metrologia geodezyjna ogólna —
mgr inż. J. Cisak;
— Metrologia nowych przyrządów w
pracach geodezyjnych — dr inż. W.
Grądzki.
Po referatach miała miejsce dyskus
ja.
Doc. dr Jerzy Jasnorzewski w
referacie swoim wskazał na potrzeby
polskiej metrologii geodezyjnej, tak
opóźnionej w stosunku do innych spe
cjalizacji metrologicznych w gospodar
ce, przemyśle i nauce.
Mgr inż. A. Mazur zwrócił uwagę
na wielkie znaczenie, jakie w geodezji
ma eliminacja błędów systematycznych.
Jest ona nieodzowna we wszystkich
przypadkach różnych rodzajów pomia
rów. Wskazuje to na znaczenie nauki
Podstaw metrologii podającej teorię i
sposoby eliminacji błędów systema
tycznych w nawiązaniu do dowolnego
procesu pomiarowego.
Dr Wacław Grądzki uzasadnił po
trzebę rozpoczęcia intensywnej akcji
szkolenia w zakresie metrologii geode

zyjnej nie tylko w dziedzinie prac la
boratoryjnych, ale również teoretycz
nych, rozwijających intelekt pracow
nika, gdyż metrologia jest to dziedzina
wymagająca stałego poszukiwania no
wych koncepcji. Podnoszenie poziomu
prac z dziedziny metrologii geodezyj
nej wiąże się z poziomem prac metro
logicznych w innych dziedzinach fizyki
i ogólnym poziomem pokrewnych nauk,
takich jak: teoria niezawodności, teo
ria masowej obsługi, teoria rozpozna
wania obrazów geometrycznych itp.
Mgr inż. Jan Cisak uzasadnił zna
czenie, jakie w całokształcie prac geo
dezyjnych ma stosowanie metrologii
geodezyjnej ogólnej.
W uzupełnieniu, doc. dr Stefan
Przewłocki, w referacie Problemy
metrologii
geodezyjno-budowlanej
przedstawił i zobrazował zagadnienia,
które występują na pograniczu metro
logii budowlanej geometrycznej (geode
zyjnej) i fizykalnej. Całokształt me
trologii fizykalnej opiera się na wyni
kach metrologii geometrycznej geode
zyjnej i odwrotnie — wyniki pomiarów
budowlanych geometrycznych nie dają
istotnych rozwiązań praktycznych, o ile
nie sa znane wyniki opartych na fi
zyce badań dostarczających wartości
granic tolerancji wymiarów elementów
budowlanych. Dopiero połączenie wy
ników obu rodzajów pomiarów może
być wykorzystane podczas montażu bu
dowlanego do wykonania obliczeń
związanych z procesem analizy zmien
ności elementów gotowych budowli.
Metrologia
geodezyjno-budowlana
obejmuje pomiary samej budowli, po
miary wiążące budowlę z terenem oraz
Domiary zmian wymiarów i kształtu
budowli w okresie eksploatacji.
Po przedstawieniu referatów przewi
dzianych porządkiem obrad w dyskusji
zabierali głos: W. Krzemiński, R.
KoScielewski, J. Jasnorzews ki. W. Grądzki, R. Jabłoński,
Cz. KameIa.
Profesor Czesław Kamela wskazał
na konieczność prowadzenia prac roz
wojowych z dziedziny metrologii geo
dezyjnej w takim kierunku, aby stwo
rzyć warunki porównywania wyników
pomiarów wykonywanych różnymi me
todami i narzędziami pomiarowymi.
Mgr inż. Wojciech Krzemiński
zwrócił uwagę na konieczność wyko
rzystania istniejącej aparatury metro
logicznej.

Ryszard KościeIewski podkre
ślił, że przeprowadzenie prac rozwojo
wych umożliwi adaptację w pracach
geodezyjnych nowych narzędzi i środ
ków pomiarowych.
Mgr inż. Ryszard Jabłoński
stwierdził
konieczność uzgodnienia
słownictwa metrologicznego w dwóch,
tak bliskich tematycznie kierunkach
metrologicznych, jak geodezyjny i me
chaniki precyzyjnej.
Po referatach i dyskusji przyjęto
podane niżej wnioski:
1. Metrologia geodezyjna obejmuje
następujące działy (specjalizacje):
a) wzorców długości i kąta;
b) przymiarów długości;
∣c) instrumentów kątomierczych;
d) instrumentów a Utomatyzacyjnych;
e) przyrządów fotogrametrycznych;
f) przyrządów do opracowań kame
ralnych;
g) przyrządów pomiarowych do prac
w zakresie wyspecjalizowanych dzia
łów geodezji, na przykład: inżynienyjno-przemysłowej, gospodarczej, budo
wlanej itd.;
h) kartograficzno-poligraficzną ;
i) przyrządów pomiarowych unikal
nych, nietypowych oraz eksperymentu
naukowo-badawczego i rozwojowego.
Problematyka metrologii geodezyjnej
obejmuje zarówno narzędzia pracy
geodezji naziemnej, jak i podziemnej,
to jest miernictwa górniczego.
2. Hierarchia potrzeb w dziedzinie
metrologii geodezyjnej jest następu
jąca:
a) metrologia wzorców długości i
kąta;
b) metrologia instrumentów geode
zyjnych i przyrządów fotogrametrycz
nych;
c) metrologia przyrządów do opra
cowań kameralnych oraz do prac w
zakresie geodezji specjalistycznej;
d) metrologia prac geodezyjnych nie
typowych i rozwojowych.
Należałoby również uznać za słuszne
rozważenie celowości utworzenia:
a) laboratorium metrologii: wzor
ców, przyrządów unikalnych i niety
powych oraz eksperymentu naukowo-badawczego i rozwojowego. Labora
torium to — jako centralne — objęło
by również swoim zakresem działania
metrologię prac geodezyjnych wszyst
kich dziedzin gospodarki narodowej:
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b) laboratoriów, stacji, narzędzi sto
sowanych w terenowych pracach geo
dezyjnych o charakterze masowym
(laboratoria rejonowe);
c) laboratoriów
specjalistycznych
obejmujących prace w zakresie jed
nego lub kilku związanych ze sobą
działów (specjalizacji) metrologii geo
dezyjnej.
Ponadto, dla realizacji prac w dzie
dzinie metrologii geodezyjnej i innych
dziedzin pomocniczych należy uznać za
celowe:
a) zorganizowanie wykładów z me
trologii na wydziałach geodezyjnych
wyższych uczelni, w zakresie:.

— metrologii ogólnej;
— metrologii dotyczącej podstawo
wych wielkości występujących w po
miarach geodezyjnych, jak: długość,
kąt i czas; oraz wielkości pomocni
czych, jak: temperatura, wielkości
elektryczne i inne w takich dziedzinaoh, jak: geodezja podstawowa, geo
dezja górnicza, fotogrametria; w dzie
dzinie poligraficzno-kartograficznej oraz
w innych wyspecjalizowanych działach
geodezji;
|b) zorganizowanie kursów dokształ
cających dla pracujących w geodezji,
z uwzględnieniem hierarchii potrzeb
w zakresie:

— metrologii wzorców;
— metrologii przyrządów do prac
polowych;
— metrologii przyrządów do prac
kameralnych.
Zamykając obrady, prof. Cz. Kame1 a podziękował zebranym za żywą
i pożyteczną dyskusję zakończoną
wnioskami, które będą miały wpływ
na postęp w metrologii geodezyjnej —
dziedziny tak ważnej dla dalszego roz
woju prac w zakresie geodezji.

Dr inż. Wacław Grądzki
Warszawa

Spotkanie poświęcone organizacji muzeum geodezji i kartografii

Obradujący w Łodzi w dniach 14—15
kwietnia 1972 roku XXIV Zjazd Dele
gatów Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich podjął uchwałę o zorganizowaniu
w Radomiu muzeum geodezji i karto
grafii. Artykuł na temat muzeum, za
mieszczony w Przeglądzie Geodezyj
nym, dał ogólny pogląd celu i zadań
takiej placówki. Artykuł ten i różne
inne wzmianki z pewnością nie wy
czerpały całkowicie problematyki zwią
zanej z tak poważnym zamierzeniem,
dającym szansę zachowania i groma
dzenia znacznego dorobku geodezji pol
skiej, wnoszącej pokaźny wkład do
kultury materialnej kraju. Ponadto w
środowisku geodezyjnym widoczna i od
czuwalna stała się potrzeba zorganizo
wania muzeum i związanego z nim
ośrodka naukowego inicjującego i ko
ordynującego badania nad historią i
rozwojem geodezji i kartografii. Do
wodem tego było wielkie zaintereso
wanie wystawą map z XVIII i XIX
wieku, eksponowanych w Radomiu w
1971 roku, i to nie tylko środowiska
geodezyjnego, ale również środowiska
urbanistów,
historyków, geografów
i młodzieży.
Początkowo odosobniony i wydawa
łoby się nieśmiały projekt utworzenia
muzeum geodezji i kartografii, prze
istoczony w uchwałę XXIV Zjazdu
Delegatów SGP, zaczyna nabierać real
nych kształtów.
W dniu 10 stycznia 1973 roku zorga
nizowano oficjalne spotkanie przedsta
wicieli Zarządu Głównego SGP oraz
Muzeum Techniki NOT z władzami
Radomia w sprawie uzgodnienia sta
nowisk i trybu pracy przy organizacji
muzeum.
W spotkaniu tym ze strony władz
mieiskich udział wzięli: mgr Eugeniusz
Jędrzejewski — Wiceprzewodni
czący Prezydium Miejskiej Rady Na
rodowej. mgr Tomasz Palacz — kie
rownik Wydziału Kultury, mgr Anna
Apanowicz — dyrektor Muzeum
Resionalnego w Radomiu, mgr inż.
arch. Konrad Brejtkon — przedsta
wiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycz
nej. Muzeum Techniki NOT TeDrezentował Hr Jerzv Jasiuk. zaś Stowa
rzyszenie Geodetów Polskich: mgr inż
Jan Kasowicz — sekretarz gene
ralny, mgr inż. Wojciech Krzemiń
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ski — przewodniczący Głównej Ko
misji Muzeum i Wystaw, mgr inż.
Feliks Banaś kiewicz — przewo
dniczący Zarządu Oddziału w Kielcach,
mgr inż. Tadeusz Lipiec — członek
Głównej Komisji Muzeum i Wystaw
i mgr inż. Stanisław Napora —
wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału
w Kielcach i członek Głównej Ko
misji Muzeum i Wystaw.
Koncepcja zlokalizowania muzeum
geodezji i kartografii na terenie Ra
domia uzyskała pełną aprobatę prze
wodniczącego PMRN — mgr E. J ędrzejewskiego. W wyniku dys
kusji na temat organizacji muzeum
ustalono, co następuje:
1. PMRN przekaże do użytku mu
zeum geodezyjno-kartograficznemu bu
dynek dwupiętrowy, o powierzchni
użytkowej około 430 m2, położony w
Radomiu na terenie Miasta Kazimie
rzowskiego przy ul. Rynek 9, wraz
z działką o powierzchni 480 m2.

2. Do połowy 1974 roku z przekaza
nego budynku będą wykwaterowane
instytucje państwowe i osoby prywat
ne zajmujące w nim lokale.
3. Budynek będzie wyremontowany
i przystosowany dla muzeum.
4. Tworzące się muzeum powinno
być placówką stanowiącą oddział Mu
zeum Techniki NOT w Warszawie,
związaną bezpośrednio z Głównym
Urzędem Geodezji i Kartografii i Na
czelną Organizacją Techniczną, pod
patronatem Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
5. Muzeum powinno być placówką
naukową i oświatową.
6. W najbliższym czasie powołany
będzie komitet organizacyjny muzeum
w liczbie około 20 osób, który opracuje
plan pracy i przydzieli poszczególnym
członkom odpowiednie zadania.
Stanisław Napora
Radom

Seniorzy obradują
Z inicjatywy Zarządu Oddziału Wo
jewódzkiego Stowarzyszenia Geode
tów Polskich w Poznaniu zwołano ze
branie rencistów i emerytów z terenu
miasta i województwa poznańskiego.
Na zebraniu tym utworzono Koło Se
niorów i wybrano władze tego Koła.
Kierownik Wydziału Wymiaru Rent
miejscowego
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych wygłosił obszerny referat
w sprawie niezawieszalności rent i
emerytur, ze specjalnym uwzględnie
niem specyfiki naszego zawodu. Nie
które zasady i fragmenty referatu
warte są — moim zdaniem — aby
podać je do wiadomości szerszemu ogółowi kolegów.
Wykonywanie pomiarów geodezyj
nych i sporządzanie na tej podstawie
dokumentacji geodezyjnej, na zlecenie
osób fizycznych, zalicza się do usług
świadczonych dla ludności.
Usługi
świadczone dla ludności rolniczej są

specjalnie preferowane. Renta względ
nie emerytura nie ulega zawieszeniu,
jeśli podatek dochodowy i obrotowy
(łącznie) z przychodu uzyskanego z ty
tułu świadczeń (usług geodezyjnych)
na rzecz ludności rolniczej nie prze
kracza 2000 złotych w stosunku rocz
nym. Gdyby podatki te miały prze
kroczyć sumę 2000 złotych, ZUS może
na wniosek zainteresowanego zawie
sić wypłatę połowy renty i emerytury
i wówczas odpadają ograniczenia wy
nikające z przepisów o zawieszalności
świadczeń ZUS. Praktycznie więc po
zostałyby tylko ograniczenia wynika
jące z przepisów Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, dotyczące tak
zwanego przerobu prac wykonywa
nych na podstawie zezwoleń. Należy
jednak z całym naciskiem podkreślić,
że ulgi dotyczą tylko tych rencistów
i emerytów, którzy opłacają podatki
obrotowe i dochodowe.

Oprócz przychodów uzyskiwanych z
prac będących świadczeniami dla lud
ności i łącznie z tymi dochodami, ren
cista i emeryt może otrzymywać za
robki podlegające opodatkowaniu po
datkiem od wynagrodzeń. Generalną
zasadą przy otrzymywaniu zarobków
z tego źródła jest ograniczenie tych
zarobków do 750 złotych miesięcznie,
z tym że w poszczególnych . miesią
cach mogą one przekroczyć tę sumę,
nie przewyższając jednak 1500 złotych
miesięcznie; rocznie jednak nie po
winny przewyższać sumy 9000 zło
tych. W przypadku przekroczenia 9000
złotych w stosunku rocznym, renta
lub emerytura może ulec zawieszeniu,
chyba że zainteresowany przekaźe uzyskaną nadwyżkę na Fundusz Odbu
dowy Zamku Królewskiego w Warsza
wie. Przepisy te dotyczą wszystkich
prac wykonywanych na zlecenie władz
ɪ instytucji, o ile są one opodatkowa
ne podatkiem od wynagrodzeń. Doty
czą one również prac geodezyjnych
wykonywanych w ramach czynności
biegłego sądowego. Nie wyjaśniono do
tychczas sprawy odliczania od tych
przychodów kosztów uzyskania zarob
ków.
Oddzielnym problemem są zarobki

uzyskiwane przez inżynierów zatrud
nionych w przedsiębiorstwach i insty
tutach naukowych. Zarobki te mogą
kształtować się, w zależności od pod
stawy wymiaru renty lub emerytury
i mieścić się w przedziale 2000—3000
złotych netto miesięcznie. Wyjaśniono
przy tym, że przepisy nie dotyczą in
żynierów zatrudnionych w radach na
rodowych.
Przepisy o niezawieszalnośoi rent i
emerytur są trudne i skomplikowane.
Dlatego wydaje mi się, że częste oma
wianie tych spraw, jest potrzebne.
Przy omawianiu prac Koła Seniorów
warto podkreślić następującą ciekawą
inicjatywę. Koło Seniorów, jako koto
weteranów pracy geodezyjnej, uważa
się za powołane do opracowania norm
etycznych, które powinny obowiązy
wać w zawodzie geodety. Zawód ten,
dzięki zakresowi zadań, jakie ma do
spełnienia w służbie społecznej, korzy
sta z bardzo szerokiego zaufania spo
łecznego. Dokumenty geodezyjne są
objęte rękojmią wiary publicznej. Stąd,
wymagania etyczne stawiane temu za
wodowi powinny być bardziej rygo
rystyczne od powszechnie obowiązu
jących. Zawody o podobnej randze

społecznej (służba zdrowia, prawnicy)
dopracowały się już kodeksów etyki
zawodowej i ukształtowały organa
społeczne (sądy dyscyplinarne, komi
sje ochrony zawodu) powołane usta
wowo do kontroli przestrzegania tych
norm.
Koło Seniorów, z tytułu szerokiego
i wszechstronnego doświadczenia za
wodowego i życiowego jest najbar
dziej powołane do opracowania wy
tycznych kierunkowych dla kodeksu
etyki zawodowej. W pracy tej powin
ni wziąć udział wszyscy członkowie
zrzeszeni w kolach seniorów, a mate
riały powinny być przekazane oddzia
łom wojewódzkim SGP w celu sfina
lizowania tych prac i nadania im obo
wiązujących norm. Koło Seniorów
przy Oddziale Wojewódzkim SGP w
Poznaniu powzięło uchwałę, aby włą
czyć do swych zadań opracowanie te
go zagadnienia i opracowanie ankiety,
która zaktywizuje wszystkich człon
ków Koła do pracy nad tym zagad
nieniem. Koło zamierza zwrócić się
również do wszystkich kół na terenie
kraju, aby podjęły podobne prace.
Ignacy Bucholc
Poznań

Z prac Sekcji Geodezji Miejskiej SGP
Komisja Geodezji Miejskiej SGP —
Oddział w Krakowie zorganizowała w
dniu 21.XII.1972 roku odczyt doc. inż.
Ignacego Rabczuka (Katedra Pla
nowania i Urządzenia Terenów Wiej
skich — Akademia Rolnicza) pt. No
woczesny kataster gruntów (część I).

Autor odczytu przedstawił doświad
czenia austriackie opracowane przez
inż. F. Hollrigla w publikacji Dal
sze prowadzenie operatu pisemnego
katastru gruntowego przy zastosowa
niu maszyn do dziurkowania kart
(1956 r.). Omówiono zagadnienia za

łożenia i prowadzenia operatu kart
dziurkowanych, przeprowadzono po
równanie metod tradycyjnego i zme
chanizowanego prowadzenia katastru
gruntów.
K. Wałacha, A. Gralak
Kraków

Z PRAC GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Zadania geodezji w realizacji budowy autostrad i. dróg państwowych
Rola i udział geodezji w zakresie
realizacji uchwał VI Zjazdu PZPR i
opartego na nich programu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju znala
zły ponowne potwierdzenie w decyzji
Rządu z marca 1972 roku, dotyczącej
Prac przygotowawczych do budowy
autostrad. Zakres tych prac i ogrom
przedsięwzięcia już na etapie stu
diów, założeń, a następnie projektów
technicznych wymaga zastosowania
nowoczesnych metod geodezyjnych, w
szczególności wykorzystania techniki
fotogrametrycznej, fotointerpretacji i
informatyki.
W wyniku szczegółowych ustaleń
roboczych w dniu 20 stycznia 1972 r.
Podpisane zostało pomiędzy ministrem
Komunikacji a prezesem Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii szcze

gółowe kilkuletnie porozumienie, określające zadania i formy realizacji
wspomnianego przedsięwzięcia, a ma
jącego duże znaczenie gospodarcze.
Główny Urząd zobowiązał się do
wykonania na zlecenie określonych
jednostek organizacyjnych Minister
stwa Komunikacji następujących prac:
·— wykonania niezbędnych badań w
zakresie zastosowania fotogrametrii,
fotointerpretacji i informatyki oraz
wdrożenia wyników tych ibadań przy
projektowaniu i budowie autostrad i
dróg państwowych;
— pełnej obsługi geodezyjnej dla ce
lów projektowych i budowy, przygo
towania podkładów geodezyjnych dla
celów wywłaszczeniowych oraz prze
prowadzenia inwentaryzacji powyko
nawczej ;

— wykonywania zdjęć lotniczych
dla potrzeb fotointerpretacji hydrologiczno-geologicznej terenów projek
towanych autostrad i dróg państwo
wych.
Ministerstwo Komunikacji zobowią
zało się, poza finansowaniem badań
i prac pomiarowych, do zabezpiecze
nia niezbędnych środków dewizowych
potrzebnych na zakup sprzętu fotogra
metrycznego i informatycznego.
Wspomniane porozumienie określa
również zasady współdziałania obu
resortów przy szkoleniu kadr w kra
ju i za granicę w specjalności obję
tej porozumieniem, jak również usta
la jednostki organizacyjne odpowie
dzialne za prawidłową realizację ca
łości przedsięwzięcia.
J. S.
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Zadanie nr 113 nie było zbyt trud
ne, toteż liczba odpowiedzi była zna
czna, gdyż nadesłano 35 rozwiązań.
Prawidłowa odpowiedź jest następu
jąca:

T = 1,53 cm
R — 3,06 cm
OS ==4,83 cm

Rozwiązanie zadania
nr 113

R = 2r =

Promień koła
ADC wynosi:

16
3+√5

ale
CA2 = AD2 + DC2 = 16 + 64 = 80

OS2 = 9r2-f-r2 = IOr2

A oto proste rozwiązanie nadesłane
przez Kamila Kasprzyckiego z Biel
ska-Białej.

W trójkącie prostokątnym ADC
DC2 = AD-BD
DC2 = 4 ∙ 16 = 64
DC = 8

Trójkąty ADC i CDB są podobne, 0
stosunku podobieństwa 1:2, a więc:

8 j/10

δ) = 6

OS =

r VlO =---------- —
3 + √5

8
6 + 2 √5

3 + √5

wpisanego w trójkąt

Nagr-odę główną od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w postaci wydaw
nictwa Zarys historii organizacji spo
łecznych geodetów polskich w wyniku
losowania otrzymał kolega Andrz⅛j
Tokarz z Wierzawic, powiat Leżajsk.
Nagrody dodatkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w postaci ksią
żek wylosowali koledzy: Józef Chociej z Grajewa, Marian Borowicz z
Lublina, Andrzej Pachuta z Warsza
wy, Dzierżysław Lipniacki z Lublina,
Tadeusz Gąsowski z Siedlec.
St. J. T.

Rozwiązanie zadania nr lis nadesłali:
Ryszard Szostek (Wrocław), Hieronim Roszak (Inowrocław), Andrzej Nowak (Olsztyn),
Witold Kucklewlcz (Warszawa), Jan Galler
(Świnoujście), Józei Choclej (Grajewo), Wik
tor Pietrulan (Szczecin), Marek Franczak
(Kraków), Włodzimierz Kuberka (Poznań),
Kamil Kasprzycki (Bielsko-Biała), Paweł
Bednarz (Kozienice), Florian Romanowski
(Pasłęk), Józef Kosiński (Gdynia), Marian

Borowicz (Lublin). Oswald Rudze (Wrocław),
Jacek Rajch (Łódź), Stefan Tyllński (Pu
stelnik II k. Warszawy), Andrzej Pachuta
(Warszawa), Zygmunt Piętka (Niewodnica
Kościelna, p. Trypucie, pow. Łapy), Henryk
Liberek (Jarocin Poznański), Saturnin Zyg
munt (Bytom), Andrzej Tokarz (Wierzawice
pow. Leżajsk), Stanisław Nurek (Lublin),
Andrzej Stanoszek (Opole), Dzierżyslaw Llp-

niacki (Lublin), Tadeusz Gąsowskl (Siedlce),
Teresa Rosa (Kielce), Marian Szymański
(Poznań),
Witold
Frąckiewicz
(Giżycko),
Andrzej Myłka (Szczecin), Edmund Musial
(Radomsko), Jan Sliz (Welecz. p. Busko-Zdrój), Leszek Mosor (Szczecin), Stanisław
Hetnal (Wrocław), Zbigniew Zagłoba (Prud
nik).

Nagroda

Zadanie nr 118
Pole ma kształt trapezu 0 p od stawach α = 17 i b = 7. Należy podzielié to pole na połowy prostą równoległą do podstaw.

Obliczyć, w jakim stosunku ta prosta musi podzielić wysokość trapezu.
Zadanie nadesłał kol. Roman Arab
ski z Łodzi.

Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 10 Iipca 1973 roku.
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Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagro
da główna w postaci wydawnictwa Zarys
historii organizacji społecznych geodetów
polskich — od Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
UWAGA!

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadania do rozwiązania proszeni
są 0 nadsyłanie takich zadań łącznie z roz
wiązaniami.
Projekty
zadań
przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, są honorowane ryczałtem w
wysokości 300 złotych.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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GANSZIN W. N., RIEPAŁOW i. μ.:
Gieodeziczeskije raboty pri Stroitielstwie i ekspłuatacji podkranowych putiei (Prace geodezyjne przy budowie
i eksploatacji torów poddźwignicowych).
Izdatielstwo NIEDRA, Moskwa 1972.
Str. 109, tablic 16, rys. 40, poz. bibl. 49,
Książka składa się z trzech roz
działów.
Rozdział pierwszy zawiera informa
cje o różnych rodzajach dźwignic i
torów poddźwignicowych (suwnice mo
stowe, dźwigi wieżowe, dźwigi kozło
we i dźwigi portalowe, mosty prze
ładunkowe, dźwigi linowe). Podano
także obszerne informacje na temat
warunków geometrycznych, jakie mu
szą spełniać dźwignice i ich tory dla
prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji
oraz informacje na temat zakresu i
częstotliwości pomiarów kontrolują
cych spełnienie tych wymagań. Zwra
ca uwagę to, że podane odchyłki do
puszczalne dotyczące torów podsuwnicowych są większe niż dopuszczają
Polskie Normy i przez to są bardziej
zbliżone do odchyłek osiąganych przy
budowie i eksploatacji torów.
Rozdział drugi omawia prace geo
dezyjne związane z budową torów.
Podano w nim szczegółowo technikę
tyczenia i kontroli słupów, belek pod
torza i szyn oraz zasady ustalania do
kładności prac pomiarowych. Podkre
ślić należy wnikliwe ujęcie zagadnie
nia doboru właściwych dokładności
prac, z uwzględnieniem dopuszczal
nych odchyłek budowlanych i wielko
ści prawdopodobieństwa poprawności
wyniku pomiaru.
W rozdziale trzecim omówiono pra
ce pomiarowe w okresie eksploatacji
dźwignic i ich torów. Podkreślono po
trzebę dopasowania geometrii torów
do geometrii dźwignic, w związku z
czym warunek zgodności torów z wy
maganiami projektu pełni rolę drugo
rzędną. W rozdziale trzecim omówio
no także różne metody pomiarów kon
trolujących odchyłki torów. Omówio
no więc metody pomiaru rozstawu
szyn: metodę wcinania w przód punk
tów na obu szynach z ciągu poligono
wego biegnącego między szynami lub
z punktów założonej między szynami
sieci
Inikrotriangulacyjnej,
metodę
bezpośrednich domiarów szyn
do
punktów czworoboku geodezyjnego,
jak i metody i przyrządy do bezpo
średniego pomiaru rozstawu. Obszer
nie przedstawiono także próby auto
matyzacji pomiaru rozstawu szyn, po
dając opis rejestratora mechaniczne
go opracowanego w Instytucie Geode
zji i Kartografii w Warszawie oraz
rejestratora elektrooporowego PO-50
konstrukcji I. Μ. Riepalowa, oPracowanego w Leningradzkim Insty
tucie Inżynieryjno-Budowlanym. Do
datkowo omówiono rejestrator szero
kości główek szyn. W zakresie metod
pomiaru odchyleń szyn od prostoliniowości omówiono szczegółowo: metodę
i przyrządy do pomiaru względem
struny naciągniętej wzdłuż
szyny
(praktycznie na odcinkach do około
40 m), metodę optycznej stałej pro
stej, jak i metodę pomiaru strzałek
za pomocą przyrządu z czujnikiem
zegarowym. Ponadto w rozdziale tym
omówiono metody wyznaczania od
chyłek wysokościowych przy użyciu

/fi ⅛SEOP KSIAZEIĆ
wę&umiutu

⅛⅝I<⅞m, »
niwelacji trygonometrycznej (z zie
mi), niwelacji geometrycznej i niwe
lacji hydrostatycznej. W zakończeniu
podano sposoby opracowania wyników
pomiarów, zwracając szczególną uwa
gę na poprawność określenia układu
odniesienia dla wyznaczanych odchy
łek, to jest wpasowania tak zwanych
linii wyrównawczych.
W zakończeniu należy wspomnieć,
że książka zawiera interesujące ujęcie
zagadnienia dopuszczalnych odchyłek,
polegające na zróżnicowaniu ich przy
montażu torów (odchyłki mniejsze) i
przy eksploatacji (odchyłki większe ze
względu na przewidywane wpływy od
kształceń konstrukcji podtorza i wpły
wy osiadań podłoża słupów nośnych).
W. Janusz
PRACA ZBIOROWA: Fotogrametria
analityczna. Pod redakcją T. Wysz
kowskiego. PPWK, Warszawa 1972.
Str. 172, rys. 74, tab. 21, cena 18 zł.

Książka przeznaczona jest zarówno
dla słuchaczy uczelni technicznych, jak
i inżynierów zatrudnionych w pro
dukcji. Celem jej jest zapoznanie czy
telników z niektórymi nowymi kierun
kami badań z zakresu fotogrametrii
analitycznej, których znajomość jest
niezbędnym elementem wykształcenia
fotogrametry, i możliwościami prak
tycznego stosowania tych metod.
W pierwszych rozdziałach książki po
dano informacje z zakresu podstaw
zadań fotogrametrycznych, niektórych
pojęć algebry liniowej, elementów ra
chunku krakowianowego i macierzo
wego oraz zasad geometrii rzutowej —
umożliwiające zrozumienie omawianych
dalej zagadnień.
Ponieważ metody analityczne znaj
dują coraz szersze zastosowanie w
opracowaniach fotogrametrycznych w
różnych dziedzinach gospodarki i nau
ki na całym świecie, a ostatnio rów
nież i w Polsce, zatem ukazanie się
tego rodzaju pozycji na półkach księ
garskich należy powitać z dużym za
dowoleniem.
Książka zawiera następujące opra
cowania:
Rozdział 1. Tadeusz Wyszkowski
— Elementy rachunku wektorowego
i rachunków tablicowych.
Rozdział 2. Aleksandra Bujakiewic z — Przekształcenia liniowe i rzu
towe.
Rozdział 3. Leonard Pęczek —
Błędy systematyczne w fotogrametrii
analitycznej.
Rozdział 4. Wojciech Bychawski
— Opracowania analityczne w fotogra
metrii naziemnej.
Rozdział 5. Michał Galda — Opra
cowanie analityczne fotogrametrii lot
niczej.
Rozdział 6. Michał G a ł d a — AeroMangulacja przestrzenna.

Rozdział 7. Stanisław Dąbrowski
•— Wyrównanie aerotriangulacji.
Rozdział 8. Czesław Wajrak —
— Urządzenia i instrumenty stosowa
ne w fotogrametrii analitycznej.
Opracowanie poprzedzono przedmo
wą doc. dr T. Wyszkowskiego,
a na końcu każdego rozdziału umiesz
czono bibliografię.
Geodeticky a Kartograficky Obzor

Nr 8 — sierpień 1972 r.: Μ. M ar
ti n e k — Położenie i zadania karto
grafii w ogólnej informacji — Μ. M i kSzovsky — Rozwój automatyzacji
opracowania map w dużych skalach
w CSSR. — J. Neumann — Pod
stawowe zagadnienia racjonalizacji
opracowania map w średnich skalach.
— I. Haverlik, I. Krcho — Szkic
teoretyczny koncepcji K. I. Su (Karto
graficznego Systemu Informacji) ze
stanowiska ogólnej teorii systemów in
formacji. — Μ. Hajek — Zagadnie
nia systemu generalizacji kartograficz
nej w warunkach zautomatyzowanych.
Nr 9 — wrzesień 1972 r.: L. Kub a c z e k — Ocena błędu rzeczywiste
go. — Μ. Herda — Określenie geo
metrycznych zależności oraz wielkości
rektyfikacyjnych szyn torów podsuwnicowych. — L. V. Prikryl - Mikovini, pionier triangulacji. — A. Gotz
— Zobrazowanie miejsc zasiedlonych
na mapie świata w skali 1 : 2 580 000.
— K. Kuczera — Dokładność ciągu
poligonowego o bokach pomierzonych
dalmierzem elektrooptycznym.
— P. Vyskoczil — Podstawowe
trendy pionowych ruchów skorupy
ziemskiej obserwowanych współcześnie
na terytorium Czechosłowacji.
Nr 10 — październik 1972 r.: Μ. B u rs z a — Współczesne praktyczne rezul
taty geodezji satelitarnej. — J. Szolc
— Dokładność dalmierza nitkowego. —
F. Szilar — Interpolacja wysokości
przy zastosowaniu cyfrowego modelu
terenu. — Μ. Horova — Zastosowa
nie systemu selekcyjnego w karto
grafii.
Mgr inż. Wł. Barański

Bolletino di Geodesia e Scienze Affini
Nr 1 — styczeń—luty—marzec 1972 r.‘.
O. Manferti — Działalność Wojsko
wego Instytutu Geograficznego w 1971
roku. Program prac na 1972 rok. —
F. Jeanrichard — Przyczynek do
badań pionowych ruchów Alp. — A.
Murri — Prawdopodobny wzór ana
lityczny na powstawanie chmury. —
Μ. Caputo, G. Folloni, L. Pieri,
Μ. Unguendoli — Trilateracja
przestrzenna satelitarna przy zastoso
waniu pomiarów laserem.
Mgr inż. Wł. Barański
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ZBΠ≡IL,
POLSKIEGO TOWARZYSTWA1 FOTOGRAMETRYCZNEGO I

Mgr inż. JANUSZ SYPNIEWSKI
Warszawa

Zastosowanie komputerów w obliczeniowych pracach fotogrametrii lotniczej
Teoretyczne podstawy analitycznych metod w fotogra
metrii były opracowane już w pierwszych etapach jej roz
woju. Właściwa tym metodom pracochłonność była przesz
kodą w ich praktycznym stosowaniu. Skonstruowanie kom
puterów umożliwiło w znacznie krótszym czasie i dokładniej
rozwiązywać numeryczne prace fotogrametryczne. Pierw
sze prace analityczne z obliczeniami wykonanymi na kom
puterach pojawiły się w końcu lat czterdziestych naszego
stulecia. W zasadzie dotyczyły one prac związanych z katas
trem. Obserwacje wykonano na Stereokomparatorze w Cam
bridge, a obliczenia na komputerach IBM.
Z czasem pojawiały się nowe informacje o stale rozsze
rzających się możliwościach stosowania różnych kompute
rów do obliczeniowych prac w fotogrametrii lotniczej. Zna
ne przedsiębiorstwa budujące przyrządy fotogrametryczne
zaczęły udoskonalać swe autografy, aby współpraca auto
grafu z komputerem była maksymalnie szybka i aby udział
człowieka w wielu pośrednich procesach pracy mógł być
eliminowany.
Nasi fotogrametrzy z chwilą umożliwienia im stosowania
komputerów rozpoczęli prace, które od szeregu lat przy
noszą znaczne korzyści przy rozwiązywaniu różnych zadań
metodami analitycznymi. Trudno wyliczyć wszystkie prace
z zakresu fotogrametrii, w których mogą znaleźć zastosowa
nie komputery. Przytoczę tylko niektóre algorytmy i pro
gramy, które zostały opracowane i praktycznie sprawdzone.
I. Zastosowanie komputerów w pracach obliczeniowych
przy projektowaniu nalotów dla celów fotogrametrycznych,
od którego w znacznym stopniu zależy dalszy cykl produk
cyjny, a więc dokładność opracowań, pracochłonność i eko
nomika wykonanej pracy. Same obliczenia wykonywane
były dotychczas stosunkowo prosto, jednak nie uwzględnia
ły wszystkich elementów, które powinny być brane pod
uwagę, jak optymalne warunki lotu samolotu, optymalna
skala zdjęć lotniczych, prognozowanie dokładnościowe oraz
szereg elementów ekonomicznych.
Przedstawiony program komputera ODRA 1003 uwzględ
nia wszystkie możliwe dane i analizuje je pod względem
optymalizacji warunków technicznych oraz ekonomicznych.
W programie wykorzystano znane w fotogrametrii zależ
ności matematyczne. Program realizuje:
— obliczenie bazy podłużnej bɪ, Bx;
— obliczenie bazy poprzecznej by, By;
— obliczenie skali zdjęć lotniczych mz;
— obliczenie wysokości fotografowania hf, hf max!
— obliczenie absolutnej wysokości fotografowania ha;
— obliczenie krycia podłużnego zdjęć lotniczych px;
— obliczenie krycia poprzecznego zdjęć lotniczych py;
— obliczenie dopuszczalnego (minimalnego) czasu ekspo
zycji;
— obliczenie czasu (minimalnego) pomiędzy zdjęciami ∆t;
— obliczenie optymalnej, minimalnej i maksymalnej licz
by zdjęć w szeregu Ni, N2, N3;
— obliczenie liczby szeregów M;
— obliczenie liczby zdjęć lotniczych na rejon fotografo
wania;
— obliczenie kilometrażu na rejon;
— obliczenie niezbędnej ilości błony filmowej;

— Obliczenie czasu na fotografowanie;
— obliczenie różnic paralaks (maksymalnych);
— obliczenie liczby szeregów na arkusz mapy, przy lotach
wschód—zachód Λf1 lub północ—południe M2;
— obliczenie błędu średniego z deniwelacji;
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Rys. 1. Schemat programu - obliczenie projektu nalotu
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Rys. 2. Schemat ogólny programu wyrównania blokowego

— obliczenie błędów średnich z aerotriangulacji tprognozowanie);
— obliczenie średniego błędu pomiaru na modelu dla
metody numerycznej, analogowej i orograficznej.
W programie przewidziano następujące ograniczenia i
kontrole:
— wysokość fotografowania musi być większa od pięcio
krotnej maksymalnej deniwelacji terenu (niedopełnienie te
go warunku powoduje ponowne obliczenie wysokości foto
grafowania i skali zdjęć lotniczych):
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— średnie różnice paralaksy podłużnej nie mogą prze
kraczać 15 mm; jeśli warunek ten nie jest spełniony, auto
matycznie obliczona zostaje nowa skala zdjęć lotniczych
i wysokość fotografowania.
Opracowywanie projektów nalotów fotogrametrycznych za
pomocą komputera znacznie skraca czas oraz zwiększa moż
liwość przeprowadzenia analizy wykonanej pracy. Prak
tyczne stosowanie omawianego programu wykazało jego peł
ną przydatność oraz umożliwiło analizę dokładnościową i
ekonomiczną całego zadania już w etapie projektowania na
lotów.
II. Program łączenia obserwacji Stereogramow wykony
wanych przy różnych ułożeniach fotogramów na stereokomparatorze umożliwia na przykład przy aerotriangulacji roz
dzielną w czasie obserwację punktów określanych i punk
tów osnowy geodezyjnej (fotopunktów), umożliwiając rów
noległe wykonywanie obserwacji i dowiązywanie zdjęć lot
niczych i następnie doobserwowanie nieznacznej liczby
punktów. Program pozwala w oparciu o pomiary znaczków
tłowych, wykonanych przy różnych ułożeniach fotogramów
w czasie pomiaru, łączyć je dla obu ułożeń w jeden wspól
ny układ. W przypadku konieczności uzupełnienia pomie
rzonego już materiału dodatkowymi punktami umożliwia on

178

ograniczenie pomiaru tylko do tych punktów, bez potrzeby
ponownego pomiaru całości. Warto nadmienić, że wynika
jące ze stosowania programu obniżenie dokładności w aero
triangulacji jest niewielkie i mieści się w przedziale błędów
przypadkowych.
III. Ogólnie znane są algorytmy i programy rozwijania
szeregowej aerotriangulacji analitycznej z wykonywaniem
obliczeń na komputerach. W naszym programie przyjęto,
że aerotriangulacja powinna być rozwijana szeregowo i każ-

dy szereg powinien posiadać minimum 6 fotopunktów ziden
tyfikowanych na zdjęciach lotniczych o znanych współrzęd
nych X, Y, Z. Punkty te powinny być oznaczone na diapo
zytywach lub negatywach przed pomiarem przyrządami
typu PUG Wilda lub TRANSMARK Zeissa (Jena). W opra
cowaniu niniejszym ograniczono się tylko do omówienia
niektórych cech programu mających charakter indywidual
ny. Program przystosowany jest do korzystania z pojedyn
czych i dwukrotnych obserwacji na Stereokomparatorze.
Istnieje możliwość rozwijania aerotriangulacji przy minima
lizowaniu podczas orientacji wzajemnej następujących ele
mentów:
1) objętości równoległościanów utworzonych w wyniku
Hiekomplanarn ości bazy i promieni homologicznych;
2) najkrótszych odległości pomiędzy promieniami homo
logicznymi;
3) paralaks poprzecznych;
4) kątów Wichrowatosci promieni homologicznych.
Sterowanie realizacją obliczeń przy wymienionych mody
fikacjach strojenia i korzystania z pojedynczych lub dwu
krotnych obserwacji dokonywane jest za pomocą sterowa

nia zewnętrznego na komputerze. Budowa sieci fotograme
trycznej oparta jest na modelach częściowo zależnych.
Orientacja wzajemna oraz przekazywanie skali nie są wy
konywane łącznie. Realizacja obliczeń we wszystkich eta
pach przewiduje samoczynną eliminację wielkości błędnych,
¡które uzależnione są od parametrów. Wartości parametrów
można zmieniać zgodnie z wymaganiami. Program został tak
zbudowany, że następuje samoczynna informacja o elimi
nowaniu wielkości błędnych. W czasie liczenia wyprowadza
ne są informacje w następującej kolejności:
— numery fotogramów tworzących aktualnie strojony ste
reogram;
— numery punktów wyeliminowanych przy strojeniu, z
podaniem odpowiednika szczątkowej niedopuszczalnej paralaksy poprzecznej;
— numery punktów wyeliminowanych przy obliczaniu
współczynnika przekazania skali, z podaniem niedopuszczal
nej różnicy w stosunku do współczynnika średniego;
— numery wyeliminowanych punktów potrójnego pokry
cia (przekazania skali) przy uśrednianiu, współrzędnych, z
podaniem nazwy współrzędnej i wielkości różnicy niedo
puszczalnej;
— numery punktów, nazwy współrzędnych i wielkości
niedopuszczalnych różnic przy eliminowaniu punktów do
stosowania podczas transformacji sieci fotogrametrycznych
na układ geodezyjny.
Transformacja sieci fotogrametrycznej na układ geode
zyjny wykonywana jest wielomianami drugiego lub trzecie
go stopnia, dostosowanymi do występujących w sieci znie
kształceń oraz do liczby i położenia punktów dostosowania.
Z kilkuletnich danych statystycznych wynika, że błędy
średnie określanych punktów łączących szeregi wynoszą 40
mikronów dla wszystkich trzech współrzędnych w skali
zdjęć lotniczych. Czas liczenia za pomocą ODRY 1003 wy
nosi dla jednego Stereogramu do 3 minut, łącznie z wpro
wadzeniem danych ɪ wyprowadzeniem wyników.
Stosowanie szeregowej aerotriangulacji analitycznej zwięk
sza prawie dwukrotnie. dokładność opracowań w porówna
niu z triangulacją półanalityczną lub analogową oraz znacz
nie obniża koszty z uwagi na mniejszą liczbę fotopunktów
i Drzyspieszenie prac przez zastosowanie komputera.
IV. Znacznie większe korzyści z zastosowania szybkich
komputerów o dużej pamięci operacyjnej może dawać sto
sowanie aerotriangulacji blokowej, pozwalającej na równo
czesne wyrównywanie sieci Wielkoszeregowych. Program ta
ki został opracowany i zastosowany w Draktyce. Schemat
ogólny programu przedstawiono na rysunkach.
Budowa sieci fotogrametrycznej i jej wyrównanie opar
te jest na metodzie niezależnej wiązki promieni, przy wy
korzystaniu ścisłych zależności pomiędzy punktami tereno
wymi a ich odpowiednikami odwzorowanymi na fotogra
mach. Układ równań normalnych rozwiązywany jest meto
da Iteracyjna opartą na opracowaniach prof. A. N. Loba
nowa. której istotą jest podział zmiennych niezależnych
na dwie grupy. Pierwsza gruña zawiera elementy Orientaoii
zewnętrznej Doszczegolnych fotogramów. druga — współ
rzędne punktów określanych wyrównywanej sieci.
Prosram przystosowany jest do danych wyjściowych ze
Stereokomparatora. Pomiar może bvć Dojedynczy lub dwu
krotny. Drugi pomiar w stosunku do pierwszego może mieć
dowolna kolejność na Stereogramie. Przv obserwacjach dwu
krotnych w DrzyDadku ewentualnych błędów w numerach
(na przykład inny numer punktu w pierwszej i drugiej
obserwacji) wprowadzane sa informacje z podaniem nume
ru Stereogramu i punktu. W podobny sposób Wyprowadzan "
sa informacje o rozbieżnościach przekraczających założona
wielkość Domiedzy nierwsza i druga obserwacja. Na żadan;''
moga bvć wprowadzone wszystkie różnice, bez względu pa
ich wielkości; Punkty główne moga być l`ezone jako środki
ciężkości znaczków tłowych lub iako nrzeciecia Drostycv>
łączących przeciwległe znaczki tłowe. Przewidziano dwi··>
możliwości usytuowania znaczków tłowych na fotogramie:
a) w narożnikach fotogramów,
b) w połowie krawędzi fotogramów łączących kolejne
znaczki tłowe.
Można również zażądać, by program przewidywał ustale
nie iaki wariant znaczków tłowych występuje na fotogra
mach.
Zmodyfikowano stosowane często łączenie połówek foto
gramów. Mianowicie, przy łączeniu połówek fotogram=’
znajdowane jest takie wzajemne usytuowanie otrzymanych
z różnych pomiarów tych samych znaczków tlo,wych. aby
suma kwadratów odległości pomiędzy znaczkami jedno-
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imiennymi była minimum. Praktycznie — zdaniem autora
— takie rozwiązanie daje lepsze rezultaty.
Na żądanie (sterowaniem zewnętrznym) współrzędne tłowe mogą być poprawione o wpływ skurczu dystorsji i re
frakcji. Skurcz usuwany jest drogą afinicznej transformacji,
wykonanej w oparciu o cztery znaczki tłowe. Poprawki
eliminujące wpływ dystorsji otrzymywane są drogą inter
polacji wielomianowej z wielkości określającej dystorsję
kamery lotniczej. Dotyczy to zarówno dystorsji symetrycz
nej, jak i niesymetrycznej. Usuwanie wpływu refrakcji at
mosferycznej oparte jest na wzorach Achenbrennera. Wpływ
krzywizny Ziemi nie występuje, gdyż wyrównnaie bloku
wykonywane jest w prostokątnym przestrzennym układzie
współrzędnych.
Uruchomienie programu i przeprowadzone obliczenia wy
kazały jego pełną przydatność praktyczną. Należy jednak
podkreślić, że ścisłe wyrównanie blokowe aerotriangulacji
analitycznej jest ograniczone możliwościami posiadanych
komputerów. W ogólnym przypadku, ścisłe wyrównanie blo
kowe aerotriangulacji wymaga rozwiązywania równań nor
malnych wysokiego rzędu. Dlatego też ten sposób rozwią
zania blokowej aerotriangulacji może stwarzać trudności w
praktycznym stosowaniu, gdyż nie zawsze fotogrametrzy
dysponują dostatecznie szybkimi komputerami.

V. Do sprawdzenia programów aerotriangulacji potrzeb
ne są dane wejściowe o dużej dokładności. Opracowano więc
program, zadaniem którego jest opracowanie wspomnianych
wyżej danych, zależnie od założonych:
a) współrzędnych punktów terenowych;
b) bezwzględnych elementów orientacji fotogramów;
c) odległości obrazowej i formatu zdjęć.
Program umożliwia budowanie makiet fotogramów z do
wolną dokładnością. Wyniki wyprowadzane są w takiej for
mie, w jakiej otrzymuje się dane ze Stereokomparatora,
i do której dostosowane są wejśoia programów z aerotrian
gulacji. Umiejętnie dobierane makiety, zawierające na przy
kład określone zniekształcenia, mogą być bardzo przydatne
do wyrobienia sobie poglądu na dokładność sieci w sposób
empiryczny, bez zawiłych niekiedy i skomplikowanych, dłu
gich obliczeń.
Jak widać, zastosowanie komputerów w pracach rachun
kowych fotogrametrii lotniczej jest ogromne i znacznie
zwiększa dokładność opracowań, .skraca czas wykonywa
nych prac oraz umożliwia szerokie stosowanie metod ana
litycznych w pracach naukowo-badawczych, przyczyniając
się do optymalnego rozwiązania praktycznych zadań foto
grametrycznych.

Popularyzacja fotogrametrii w Krakowie
Na kolejnym zebraniu Komisji Foto
grametrii Stowarzyszenia Geodetów
Polskich — Oddział w Krakowie, które
odbyło się 31 maja 1972 r., mgr inż.
Ryszard Florek wygłosił ilustrowa
ny przeźroczami odczyt na temat: Fo
togrametria filmowa Szybkozmiennych
przemieszczeń i odkształceń dynamicz
nych.
Referent przedstawił metodykę po
miarów Szybkozmiennych wychyleń i
skręceń osiowych metalowych wieź
oświetleniowych o wysokości 58 m,
zainstalowanych na stadionie piłkar
skim T.S. WISŁA w Krakowie. Po
miary wykonano specjalnie zaadopto
waną kamerą filmową KRASNO
GORSK 16 mm (f = 250 mm), usta
wioną na płycie fundamentu wieży
przy prawie pionowej osi kamery. Po
obróbce fotochemicznej wykonano na
filmie pomiary za pomocą stereokomparatora, a następnie obliczano na ma
szynie GEO-2 transformacje współ
rzędnych z układu Stereokomparatora
do układu terenowego. Uzyskano do
kładność pomiaru sygnalizowanych
punktów wieży rzędu 0,005 mm w
płaszczyźnie tłowej filmu.
Wyniki pomiaru potwierdziły tezę,
źe niebezpieczne dla konstrukcji drga
nia powodowane są wirami Karmana.
Przy prędkościach wiatru około 6 m/s
i kierunku w przybliżeniu prostopad
łym do części reflektorowej, częstotli
wość drgań własnych wieży pokrywa
się z częstotliwością drgań wymuszo
nych przez ścieżkę wirową Karmana
i dochodzi do rezonansu drgań para
metrycznych. W najbliższym czasie na
wieżach zostana zamontowane turboIizatory, które tłumiąc wiry Ka-mana
pozwolą, być może, na zaniechanie sto
sowania odciągów linowych zabezpie
czających wieże przed nadmiernymi
drganiami.
Po referacie wywiązała się ożywiona
dyskusja, w której udział wieli: A.
Majde, Μ. Żak, Μ. Pieronek,
J. Jachimski. R. Florek. Podkreś
lono wysokie dokładności, jakie można
osiągnąć metodami fotogrametrii fil
mowej, a także szerokie możliwości
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stosowania tej metody do pomiarów
przemieszczeń Szybkozmiennych i od
kształceń dynamicznych.
Zwrócono również uwagę na potrze
bę zbadania wpływu ewentualnych ru
chów fundamentów powodowanych
drganiem wież na wyniki pomiaru tra
jektorii drgań wieży wykonane kame
rą filmową ustawioną na płycie fun
damentowej.
Kol. A. Majde przedstawił wyniki
własnych pomiarów trajektorii bloków
skalnych w czasie odstrzału. Pomiary
te wykonano również metodą fotogra
metrii filmowej.
W dniu 14 czerwca 1972 roku na
kolejnym zebraniu Komisji Fotogra
metrii SGP wygłoszony został przez
mgr Ewę M u s i a ł (Instytut Geodezji
i Kartografii — Warszawa) i mgr inż.
Andrzeja Rymarowicza (Państwo
we Przedsiębiorstwo Fotogrametrii —
Warszawa) odczyt na temat: Aerotriangulacja analityczna z niezależnych
modeli i jej praktyczne zastosowanie.
Prelegenci omówili opracowane w
IGiK i PPF metody aerotriangulacji.
które ujęte w formie kompletnych
technologii znajdują zastosowanie głów
nie do kameralnego zagęszczania osnów
fotogrametrycznych przy opracowa
niach
Wielkoskalowych,
pomiarach
związanych z badaniem odkształceń
powierzchni terenu oraz określeniu
współrzędnych punktów terenowych
przeznaczonych do dalszych prac geo
dezyjnych (Poligonizacja) i potrzeb
ewidencji gruntów.
__
Szczegółowo
omówiono
metodę
AEROBLOK, polegającą na równoczes
nym wyrównaniu blokowym dowolnie
zorientowanych modeli przestrzennych
utworzonych analitycznie lub analo
gowo. Przedstawiono metodę półanalityczną polegającą na wyrównaniu w
bloku w przybliżeniu zorientowanych
bezwzględnie
niezależnych
modeli
utworzonych na autografach. Przed
stawiono ponadto wiele przykładów
praktycznego zastosowania przez IGiK
i PPF omówionych metod aerotrian
gulacji oraz uzyskanych dokładności
Cm0 = + 0,06 m na fOtopunktach).

W dyskusji, która wywiązała się po
referacie, głos zabrali: J. Jachimski,
T. Budzyński, A. Rymarowicz,
A. Wolniewicz, W. Mierzwa.
Omawiano problemy związane z możli
wościami, jakie daje aerotriangulacja,
zwłaszcza przy opracowaniu map miast.
Dyskutowano również celowość wyko
nywania w Polsce zdjęć lotniczych ka
merami formatu 23 X 23 cm zamiast
18 X 18 cm, a także możliwość wyko
nywania zdjęć z dwu pułapów (overfly)
— osobno dla osnów, a osobno dla
opracowań szczegółowych.
»

Na następnym zebraniu Komisji Fo
togrametrii SGP w dniu 27 listopada
1972 r. mgr inż. Lidia Stankiewicz
i inż. Franciszek Matuszek wygło
sili odczyt na temat: Dokumentacja
opracowania autogrametrycznego map
Wieloskalowych w OPM Katowice.
W referacie przedstawiono stosowaną
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Mier
niczym w Katowicach technologię wy
konywania map Wielkoskalowych z za
stosowaniem autografu WILDA A-8, ze
szczególnym uwzględnieniem prac wy
konywanych w pracowni stereometrycznej. Autorzy przedstawili również
swój pogląd na temat optymalnego wy
posażenia nowoczesnych pracowni stereometrycznych.
Po referacie wywiązała się dyskusja,
w której głos zabierali: J. Jachims k i, F. Matuszek, A. Wolniew i c z, J. Niemczuk, A. Ziółkow
ski, J. Różycki, Μ. Teodoro
wie z, J. Olech. Omówiono między
innymi sprawy ekonomiki opracowania
autogrametrycznego, problemy zwią
zane z celowością ewidencjonowania
k-ounktów, stanowiących podstawę po
miaru uzupełniającego, celem umożli
wienia ich późniejszego wykorzystania.
Przedmiotem dysikusji było również
zagadnienie określenia miejsca metody
kombinowanej w procesie opracowa
nia map Wielkoskalowych.
J. Jachimski, W. Mierzwa
Kraków

BIULETYN

KARTOGRAFICZNY
Mgr inż, HENRYK GAŁACH
Instytut Fotogrametrii i Kartografii
Politechniki Warszawskiej

Jednokapielowa obróbka materiałów fotoreprodukcyjnych
(Dokończenie)

Analiza wyników badań Sensytometrycznych

Analizując wpływ rodzaju wywoływacza utrwalającego na
uzyskanie odpowiednich wartości określonych parametrów
Sensytometrycznych wywoływanych materiałów światłoczu
łych, badane kąpiele podzielono na 5 grup, z uwagi na ro
dzaj reduktora wchodzącego w ich skład:
— kąpiele hydrochinonowe (K la, K Ib i K lc);
— kąpiele pirokatechinowe (K 2a, K 2b i K 2c);
— 'kąpiele amidolowe (K 3a i K ab);
— kąpiele metolowo-hydrochinonowe (K 4 i K 5);
— kąpiele hydrochinonowo-fenidonowe (K 6a, K 6b, K 7,
K 8, K 9, K 10a, K 10b, K Ila i K llb).
Czas obróbki w tych kąpielach (tablice 2—6) jest znacz
nie krótszy niż przy obróbce dwukąpielowej, jeśli stosuje
się materiały niskoczułe i twarde. Jedynie w kąpieli amidolowej skrócenie czasu obróbki jest zaledwie 4—6χ. W ką
pielach hydrochinonowych poważne skrócenie czasu obróbki
obserwujemy jedynie w przypadku zastosowania materiałów
FU 5 i FO 5, a w kąpielach Pirokatechinowych i metolowo-hydrochinonowych — dla materiałów FU 5, FO 5, FU 2
i KODALITH, natomiast w kąpielach hydrochinonowo-fenidonowych — w przypadku wszystkich badanych materiałów.
Największe skrócenie czasu obróbki występuje w kąpieli
hydrochinonowo-fenidonowych i pirokatechinowych dla ma
teriałów: KODALITH, FO 5 i FU 5, a w kąpieli metolowo-Lydrochinonowych dla KODALITHU.
W przypadku materiałów bardziej czułych i miękkich
czas obróbki jednokąpielowej jest przeważnie niewiele
krótszy niż czas obróbki dwukąpielowej, trwa on na ogół
zaledwie 2 razy krócej. Największe skrócenie czasu obróbki
materiałów miękkich i wysokoczułych obserwujemy w ką
pielach hydrochinonowo-fenidonowych i pirokatechinowych
(dla FU 2 jest ono 20—25x).
To, że czas obróbki w procesie jednokąpielowym jest
znacznie krótszy w przypadku stosowania materiałów twar
dych i niskoczułych niż przy materiałach miękkich i bar
dziej czułych, można wytłumaczyć inną strukturą i gruboś
cią ich warstw światłoczułych. Warstwy o większej światłoczułości są grubsze i zawierają większe kryształy halogen
ków srebra, co powoduje, że dyfuzja cząsteczek kąpieli w
głąlb warstwy trwa dłużej niż w przypadku warstwy o
mniejszej grubości, a większe kryształy soli srebrowych
również przedłużają proces wywołująco-utrwalający.
Gęstość optyczna zadymienia D0 materiałów poddanych
obróbce jednokąpielowej jest na ogół wyższa od gęstości
uzyskanej w obróbce porównawczej, ale w wielu przypad
kach tylko nieznacznie, bo nie przekracza wartości dopusz
czalnych dla danego typu materiału. Najbardziej zadowala
jące wyniki, jeśli chodzi o Do, obserwujemy podczas obrób
ki w kąpielach amidolowych, hydrochinonowo-fenidonowych
ɪ pirokatechinowych. Niektóre z uzyskanych wyników są
■nawet lepsze niż podczas obróbki dwukąpielowej (na przy
kład materiał FU 2 w kąpielach amidolowych).
Maksymalna gęstość optyczna Dmax materiałów światło
czułych uzyskana w obróbce jednokąpielowej jest niewiele
niższa od uzyskanej w obróbce porównawczej i w wielu
Przypadkach przekracza wartość 3,0. Wyniki zadowalające
uzyskano podczas obróbki prawie we wszystkich badanych

kąpielach, z wyjątkiem amidolowych, a najlepsze — w
kąpielach hydrochinonowo-fenidonowych i pirokatechino
wych.
Sytuacja przedstawia się podobnie, jeśli chodzi o współ
czynnik kontrastowości γ materiałów światłoczułych uzys
kany w procesie wywołująco-utrwalającym. Jest on na ogół
niewiele niższy niż uzyskany w obróbce porównawczej, a w
niektórych przypadkach nawet wyższy, na przykład w ką
pielach hydrochinonowo-fenidonowych dla materiałów
FO 41, G 3 i GEVATONE; w kąpielach pirokatechinowych
— dla FO 41 i GEVATONE; w hydrochinonowych — dla
FO 41 i G 3; a w metolowo-hydrochinonowych — dla ma
teriałów G 3, GEVATONE i KODALITH. Dość duży spa
dek kontrastowości występuje w przypadku materiałów bar.
dzo twardych (FO 5, KODALITH), zwłaszcza w kąpielach
amidolowych, hydrochinonowych i metolowo-hydrochinono
wych.
W procesie jednokąpielowym obserwuje się również pew
ne obniżenie światłoczułości materiałów w porównaniu z
wykazywaną podczas porównawczej obróbki dwukąpielowej.
W większości przypadków spadek jest stosunkowo niewiel
ki, przeważnie nie większy niż dwukrotny, ale można tak
że zaobserwować nawet wzrost światłoczułości w stosunku
do uzyskanej w Obróbce porównawczej. I tak, światłoczułość wzrasta w kąpielach hydrochinonowo-fenidonowych dla
prawie wszystkich badanych materiałów; w pirokatechino
wych — dla materiałów FU 5, FO 41, FU 2 i GEVATONE;
w hydrochinonowych — dla FU 2 i G 3; w metolowo-hy
drochinonowych — dla G 3 i w amidolowych dla FO 41.
Uzyskiwanie podczas obróbki jednokąpielowej wyższych
wartości gęstości optycznej Do, niższych wartości Dmax i
współczynnika kontrastowości γ oraz wykazywanie przez
materiały niższej światłoczułości niż w obróbce zwykłej spo
wodowane jest tym, że utrwalanie w wywoływaniu utrwa
lającym kończy się zazwyczaj zanim proces redukcji dopro
wadzi do uzyskania maksymalnych wartości Dmax i ymax,
jakie można uzyskać na tym materiale podczas zwykłej ob
róbki dwuroztworowej. Analogicznie tłumaczymy spadek
światłoczułości nominalnej materiału, która w procesie jed
nokąpielowym również nie zostaje wykorzystana w pełni.
Natomiast wzrost gęstości optycznej zadymienia Do tłuma
czy się tym, że używane w procesie jednokąpielowym re
duktory posiadają dużą energię wywoływania i mały okres
indukcji i wskutek tego, nawet w obecności w kąpielach
tak zwanych antyzadymiaczy, następuje wzrost gęstości op
tycznej w miejscach nie naświetlonych materiału zanim
jeszcze rozpocznie się utrwalanie.
Zjawisko spadku gęstości Dmax i współczynnika y —
większe w przypadku materiałów niskoczułych i kontrasto
wych niż przy materiałach bardziej czułych i mniej kon
trastowych — tłumaczy się strukturą i grubością warstwy
światłoczułej materiałów. Materiały twardsze posiadają
warstwę światłoczułą cieńszą i drobniejsze ziarno, co po
woduje, że proces utrwalania w kąpieli wywołująco-utrwalającej kończy się szybciej, niż przy materiałach miękkich,
a uzyskiwane wartości Dmax i współczynnika γ są nieco
niższe.
Rozważając wpływ substancji redukujących na własności
wywoływaczy utrwalających, dochodzimy do wniosku, że
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Tablica 8. Esztaltowanie się wielkości czasu obróbki r, w zależności od zawartości
tiosiarczanu sodowego w kąpieli

Nr
kąpie
li

Zawartość
tiosiarcza
nu sodu
w Γg∕l]

FU 5 FO 5 FO 41

Nr
kąpieli

Gevatone

G 3

Kodalith

1,0
1,9
3,8

1,0
1,2
1,4

1,0
1,4
1,4

1,0
—

1,0
• 1,4
1,75

1,0
1,8
2,4

—

FU 2 FP 1

Tablica 10. Kształtowanie się wartości gęstości optycznej -Dmax w zależności od
zawartości tiosiarczanu sodowego w kąpieli

Zawartość
tiosiarcza
nu sodu
w [g/l]

FU 5 FO 5 FO 41

G 3

Kodalith

FU 2

FP 1

Gevatone

—

! '

: kić

100
125
150

1,0
1,3
1,5

1,0
1,2
1,2

1,0
2,4
3,0

1,0
3,0
6,0

K 2a
K 2b
K 2c

40
80
120

l,o
1,5
2,2

1,0
1,8
2,1

1,0
1,6
2,1

—
—

K 3a
K 3b

25
50

1,0
1,4

1,0
1,3

1,0
1,5

1,0
1,1

1,0
1,6

—

K 6a
K 6b

60
110

1,0
1,25

1,0
1,2

1,0
1,5

1,0
1,5

1,0
1,25

1,0
1,3

1,0
1,35

K IOa
KlOb

75
125

1,0
1,5

1,0
1,4

1,0
1,4

1,0
1,0

1,0
1,3

1,0
1,7

1,0
1,3

K Ila
K Ilb

60
120

1,0
1,8

1,0
1,6

1,0
1,8

1,0
1,4

1,0
1,4

1,0 1,0
1,6 , 1,7

K la
I Klb

—

—
—

—

K la
K Ib
¡ K Ic

100
125
150

3,0
2,5
2,35

2,75
o 7
2,5

3,0
3,0
3,0

3,0
3.0
3,0

3,0
3,0
2,6

2,20
2,15
2,10

1,98
1,95
1,78

1,0
1,3
1,75

K2a
I K 2b
K 2c

40
80
120

3,0
2,8
9-,ə5

3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0

—

—
—

3,0
3,0
3,0

2,20
2,10
1,70

—
—
—

3,0
2,8
2,5

K 3a
l K 3b

25
50

2,10
1,15

2,5
1,65

2,6
1,8

2,0
1,30

2,6
1,85

1,20
0,00

0,00
0,00

1,55
0,85

1,0
1,8

K 6a
K 6b

60
110

3,0
2,6

3,0
3,0

3,0
2,9

3,0
5,0

3,0
3,0

2,6
22

2,00
1,82

3,0
3,0

1,0
1,3

K IOa
K IOb

75
125

2,8
2.4

3,0
3,0

3,0
2,6

3,0
3,0

3,0
27

2,35
1,71

1,80
1,45

3,0
2,40

K Ila
K Ilb

60
120

3,0
2,35

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0
2,9

3,0
2,7

2,5
1,75

2,10
1,40

3,0
3,0

I

l,o , I
1,3

i

1,0
2,0

I

—

j

najbardziej przydatne w fotoreprodukcji są kąpiele zawie
rające hydrochinon z fenidonem i pirokatechinę.
W celu stwierdzenia wpływu stężenia tiosiarczanu sodo
wego w wywoływaczu utrwalającym na własności sensytometryczne wywoływanych materiałów, skład niektórych ba
danych kąpieli różni się tylko zawartością tiosiarczanu so
dowego (tablica 1).
Wpływ wielkości stężenia tiosiarcznu sodowego na czas
obróbki wywoływanych materiałów ilustruje tablica 8. Licz
by przedstawione w tablicy mówią ile razy krótszy jest
czas obróbki danego materiału w kąpielach o większej za
wartości tiosiarczanu sodowego niż w kąpieli o najmniej
szej jego zawartości. Widzimy zatem, że zwiększenie za
wartości tiosiarczanu sodowego w kąpieli prowadzi do skró
cenia czasu obróbki materiału światłoczułego. Zwiększenie
stężenia tiosiarczanu jest możliwe tylko do pewnych granic;
nie można dopuścić do przewagi kinetyki procesu utrwala
nia nad kinetyką redukcji, gdyż wtedy proces wywołująco-utrwalający przestałby zachodzić.
Skrócenie czasu obróbki materiału światłoczułego jest
różne dla poszczególnych jego rodzajów. Skrócenie czasu
obróbki jest większe w przypadku materiałów o większej
światłoczułości, a mniejsze dla materiałów mniej czułych,
na przykład dla materiału FO 41 w kąpielach K 1 obserwu
jemy aż 3x skrócenie czasu obróbki, a dla materiału FU 5
w tychże kąpielach — tylko l,5χ.
Stopień skrócenia czasu obróbki przez zwiększenie za
wartości tiosiarczanu sodowego w kąpieli zależy również
od reduktora wchodzącego w skład wywoływacza utrwa
lającego. Największe skrócenie czasu obróbki obserwujemy
w kąpielach hydrochinonowych (K 1) od 1,5—6χ oraz pirokatechinowych (K 2) od 1,75—2,4χ, a najmniejsze w kąpie
lach amidolowych (K 3).

Wplyw zmiany stężenia tiosiarczanu sodowego w wywo
ływaczu utrwalającym na gęstość optyczną D0 i Dmax oraz
.contrastowość wywoływanych materiałów ilustrują tablice
9—>11.
Jak widzimy, wzrost zawartości tiosiarczanu w kąpielach
prowadzi do zmniejszenia gęstości optycznych Do i Dmax
prawie we wszystkich przypadkach. Największy spadek gę
stości Do występuje podczas obróbki w kąpielach pirokaJechinowych (K 2) i hydrochinonowo-fenidonowych (K 6).
Poza tym większy spadek Do obserwuje się przy materia
łach bardziej kontrastowych. Spadek Dmax dla poszczegól
nych badanych kąpieli kształtuje się na ogół rozmaicie.
W wielu przypadkach' zaobserwowano, że jest on większy
również dla materiałów twardych, na przykład dla FU 5
w kąpieli K 1 spada o wartość 0,65, a w kąpieli K3 — aż
o 0,05.
Prawie we wszystkich przypadkach obserwujemy również
spadek współczynnika kontrastowości materiałów wywoły
wanych w kąpielach o wzrastającym stężeniu tiosiarczanu
sodowego. Największy spadek kontrastowości występuje
podczas obróbki w kąpielach amidolowych (K 3) i pirokaIechinowych (K 2), a stosunkowo najmniejszy w hydrochi
nonowo-fenidonowych (K 6, K 10 i K 11). Stosunkowo naj
bardziej obniżają swoją kontrastowość materiały twarde.
Wpływ zmiany natężenia tiosiarczanu sodowego w wywo
ływaczach utrwalających na światłoczułość wywoływanych
materiałów ilustruje tablica 12. Podane w niej liczby uka
zują zmianę światłoczułości badanych materiałów w posz
czególnych grupach kąpieli wywołująco-utrwalających, przy
założeniu, że w kąpieli o najmniejszej zawartości tiosiar
czanu sodowego światłoczułość danego materiału wynosi 1,0.
Zaobserwowano, iż większa zawartość składnika utrwalają
cego w kąpielach prowadzi w większości przypadków do

Tablica 9. Kształtowanie się wartości gęstości optycznej Do, w zależności od za
wartości tiosiarczanu sodowego w’ kąpieli

Tablica 11. Kształtowanie się wartości współczynnika γ, w zależności od zawartości
tiosiarczanu sodowego w kąpieli

Nr
; kąpieli

j K la

Zawartość
tiosiarcza
nu sodu
w [g/ł]

FU 5 FO 5 FO 41

G 3

Kodalith

FU 2 FP 1

Zawartość
tiosiarcza
nu sodu
w [g/l]

FU 5 FO 5 FO 41

G 3

Kodalith

FU 2

FP 1

2,2
1,7

1,0
1,0
0,8

1,3
1,0
0,9

1,9
2,1
1,7

1,2
0,9
0,7

—

Gevatone

—

. K la
, K Ib
i K Ic

100
125
150

3,3
3,1
2,8

1,7
1,5
1.5

3,1
3,0
2,4

3,2
2,9
2,8

0,38
0,27
0,25

40
80
120

4,8
4,2
3,8

3,3
2,5
2,9

3,2
2,6
2.1

—
—

I

K 2a
i K 2b
K 2c

0,12
0,10

I
j

K Sa
i K 3b

25
50

3,0
1.4

2,0
1,7

1,7
1,1

2,4

1,8
1,2

0,6
__

—

2,4

1.1

—

0,72

i

3,6
3,3

3,2
2,9

2,0
2,0

2,0
2,1

1.3
1,8

1,1
0,8

0.9
0,8

I

I

60
110

1,1
2.0

0,40

K 6a
K 6b

0,13
0,11

0,34

I

0,17

I

K IOa
K IOb

75
125

4,2
3,6

3,2
3,0^

2,4
2,1

2,5
2,5

1,4
1,7

1,2
0,9

0,8
0,5

-J
2,5
2,5

I
I

0,16
0,10

0,40
0,18 j

K Ila
Kllb

60
120

4,4
3,4

3,4
3.1

2,7
2,1

2,9
2,3

1,9
1,6

1,9
0,9

0,9
0,6

2,9
2,3

;
I

K Ib
I K Ic

100
125
150

0,27
0,20
0,17

0,46
0,36
0,30

0,48
0,45
0,41

0,10
0,11
0,10

0,26
0,20
0,16

0,26
0,28
0,28

0,20
0,16
0,14

K 2a
K 2b
; K 2c

40
80
120

0,43
0,23
0,19

0,42
0,30
0,22

0,57
0,40
0,27

—
—
—

0,44
0,18
0,14

0,36
0,33
0,26

—
`

K 3a
; K 3b

25
50

0,09
0,11

0,10
0,13

0,13
0,12

0,07
0,07

0,08
0,06

0,07

■ K 6a
K 6b

60
110

0,53
0,27

0,67
0,42

0,70
0,55

0,19
0,12

0,49
0,25

0,27
0,27

0,23
0,19

K IOa
K IOb

75
125

0,24
0,11

0,25
0,18

0,28
0,21

0,06
0,06

0,24
0,21

0,10
0,08

K Ila
K Ilb

60
120

0,32
0,12

0,32
0,20

0,34
0,20

0,07
0,06

0,23
0,12

0,13
0,11
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Nr
kąpieli

Gevatone

—

—

—
—
■

2,1
1,2
1,0

Obniżenia światłoczułości materiału. W wielu wypadkach
spadek światłoczułości jest nieznaczny bądź w ogóle nie
występuje, a w niektórych przypadkach obserwujemy na
wet wzrost światłoczułości. Więcej przypadków Oibnizenia
światłoczułości zaobserwowano dla materiałów bardziej czu
łych oraz podczas obróbki w kąpielach amidolowych.
Zjawisko skracania czasu obróbki, spadku gęstości optycz
nych Do i Dmax i kontrastowości oraz obniżenia światłoczu
łości wraz ze wzrostem stężenia tiosiarczanu sodowego w
roztworze tłumaczy się zwiększeniem w procesie wywołująco-utrwalającym kinetyki reakcji utrwalania w stosunku
do redukcji. Prowadzi to do skrócenia czasu obróbki, po
nieważ w kąpieli o większej zawartości tiosiarczanu proces
utrwalania ulega wcześniejszemu zakończeniu, co z kolei
powoduje osiągnięcie mniejszych wartości D0, Dmax i y, a
także światłoczułości niż w kąpieli o mniejszej zawartości
Składnika utrwalającego. Uzyskiwanie mniejszych wartości
tych parametrów dla materiałów bardziej kontrastowych
tłumaczy się tym, że warstwy światłoczułe cieńsze i o drob
niejszym ziarnie utrwalają się szybciej.
Rozważmy teraz wypływ zawartości w wywołaczach utrwa
lających tak zwanych antyzadymiaczy na właściwości senSytometryczne materiałów uzyskiwane podczas obróbki.
Zaobserwowano, że chociaż obecność antyzadymiaczy w ką
pielach wywołująco-utrwalających jest pożyteczna z uwagi
na zmniejszenie wartości Do, to jednak w ogólnym bilansie
ich działanie jest raczej niekorzystne, ze względu na rów
noczesne znaczne obniżenie gęstości optycznej Dmax, kon
trastowości i światłoczułości wywoływanych materiałów.
Opóźniając redukcję soli srebrowych w miejscach nie na
świetlonych materiału, antyzadymiacze opóźniają również
redukcję w miejscach naświetlonych, zmniejszając tym sa
mym kinetykę procesu wywoływania w stosunku do kine
tyki procesu utrwalania.
Spośród badanych wywoływaczy utrwalających kąpiele
z zawartością antyzadymiaczy K 1 i K 3 (z bromkiem po
tasowym) oraz K 4, K 5 i K 6 (z benzotriazolem) wykazały
stosunkowo niską użyteczność do obróbki materiałów fotoTeprodukcyjnych.
Ocena przydatności wywoływaczy utrwalających w fotoTeprodukcji kartograficznej

Wyniki badań wykazały, że poszczególne wywoływacze
utrwalające oddziałują na ogół odmiennie na różne ma
teriały fotoreprodukcyjne. Z tego względu, ocenę przydat
ności tych kąpieli do obróbki określonych materiałów świa
tłoczułych należy przeprowadzić oddzielnie dla każdego ma
teriału względnie rodzaju czy grupy materiałów.
Za kryterium przydatności wywoływaczy utrwalających
przyjęto wartości gęstości optycznych minimalnej i maksy
malnej, uzyskane dla każdego materiału w poszczególnych
kąpielach. Wymagania gęstości optycznej minimalnej i
maksymalnej stawiane negatywom ɪ diapozytywom kres
kowym i półtonowym, wywoływanym drogą zwykłej obrób
ki dwukąpielowej, określają odpowiednie normy i obowią
zująca Tymczasowa instrukcja technologiczna dla fotografii
reprodukcyjnej opracowana w CLP. Normy te przedstawia
ją się następująco:
— dla negatywów i diapozytywów kreskowych:

Tablica 12. Kształtowanie się wartości względnego wskaźnika światłoczułości Sw
w zależności od zawartości tiosiarczanu sodowego w kąpieli
I

Nr
kąpieli

Zawartość
tiosiarcza
nu sodu
W [g/i]

K la
K Ib
K Ic

100
125
150

1,0
1,0
l.o

1,0
0,9
0,9

1,0
1,3
1,1

1,0
1.1
0,9

1,0
0,9
0,8

1,0
1,1
1,5

1,0
1,7
1,5

K 2a
K 2b
K 2c

40
80
120

1,0
1,0
l.o

1,0
1,1
0,6

1,0
1,2
1,0

—

1,0
0,5
0,35

—
—

—

1,0
0,9
0,65

K 3a
K 3b

25
50

1,0
0,5

1,0
0,5

1,0
0,7

1,0
0,5

1,0
0,4

—

K 6a
K 6b

60
110

1,0
1,0

1,0
1,0

l,o
1,4

1,0
0,9

K IOa
K IOb

75
125

1,0
1,0

l.o
0,75

1,0
0,85

K Ila
K Ilb

60
120

1,0
0,9

1.0
0,85

1,0
0,8

FU 5

FO 5 FO 41

ɑ 3

Kodalith

FU 2 FP 1

Geva- i
tone

—
—

—

1,0
0,7
0.5

—

—

1,0
0,3

1,0
0,75

1,0
0,85

1,0
1,3

1,0
0,75

1,0
0,8

1,0
0,6

1,0
0,7

1,0
0,7

1,0
0,4

1,0
0,7

1,0
0,4

1,0
0,7

1,0
0,35

1,0
0.6

Tablica 13. Przydatność badanych kąpieli do obróbki materiałów kreskowych

Nr
kąpie-

FU 5

FO 5

K la
K Ib
K Ic
K2a
K 2b
K2c
K 3a
K 3b
K4
K5
K 6a
K 6b
K7
K8
K 9
K IOa
i KlOb

(-)
( + ) 55 s
( + ) 45 s
(-)
(-)
( + ) 30 s
( + ) 5 min

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
( + ) 40 s
( + ) 4 min 45 s

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
( + ) 50 s

K Ila
K Ilb

(-)
( + ) 40 s

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
( + ) 55 s
(-)
(+) 1 min

FO 41

Kodalith

G 3

»
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
( + ) 13 min

( + ) 37 min
( + ) 12 min
(+) 6 min

(-)
(+) 6 min
(+) 3 min

(-)
(-)
(+) 35 a
(-)
( + ) 30 a
(-)
( + )3 min 25 8
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
( + ) 3 min 30 s (-)
(-)
(+) 2 min 15 s (-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(4-)3min 30s∣(-)
(-)
( + )2min 05sl( + )lmin 50s ( + ) 45 S
( + )3min 15 s·( — )
(-)
(÷)2min 05st( + )2min 15sl'( + ) 55 8
·

Tablica 14. Przydatność badanych kąpieli do obróbki materiałów półtonowych

Dmin = 0,1 — 0,2

Dmax = 2,2 — 2,4

— dla negatywów i diapozytywów półtonowych:
Dmin = 0,35 — 0,50
Dmax = 1,8 —2,0

Opierając się na tych kryteriach, dla materiałów kresko
wych (FU 5, FO 5, FO 41, G 3 i KODALITH) wybrano
wszystkie przypadki, gdzie w procesie wywołująco-utrwalającym uzyskano
*
wartości:
Dmm '⅛ 0,2

Dmax

2,2

oraz dla materiałów półtonowych (FU 2, FP 1 i GEVATONE), gdzie uzyskano wartości:
Dmin ≤ 0,50

Dmax Ξi
* 1,0

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

la
Ib
Ic
2a
2b
2c
Sa
3b
4
5
6a
6b
7
8
9
IOa
IOb
Ila
Ilb

FP 1

FU 2

Nr kąpieli

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)

13 min 30 s
11 min 30 S
9 min 30 s
1 min 40 a
55 s

(+) 10 min
(+) 7 min
(+) 7 min

2 min 10 s

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)

2 min 30 s

(-)
( + ) 3 mln 45 s

1
1
1
1

min 05 s
min 10 s
min 20 s
min

35 s

(-)

3 min
4 min
2 min 10 s

40 s
3 min 15 8

Gevatone
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

3 fl∏n 30 i
2 min 45 s
2 min

3 min
3 min
1
2
1
1
2
1
2
1

min
min
min
min
min
min
min
min

15 a
15 s

30
55
35
15

8
a
s
s

I
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Przypadki te są oznaczone w tablicach 13 i 14 znakiem (+).
Dla wybranych przypadków tablice podają również czas ob
róbki materiału uzyskany w danym wywoływaczu utrwala
jącym. Taiblica 13 wykazuje przydatność badanych kąpieli
do obróbki materiałów kreskowych, natomiast tablica 14 —
do obróbki materiałów półtonowych.
Jak widzimy, dla wszystkich badanych materiałów kres
kowych kryteria gęstości optycznych Dmin i Dmax są speł
niane tylko podczas obróbki w kąpielach hydrochinonowo-fenidonowych — K IOb i K lib. Dla większości materiałów
kreskowych do obróbki nadają się również kąpiele hydro
chinonowe — K Ib i K lc, kąpiel Pirokatechinowa K 2c
oraz kąpiel amidoIowa K 3a. Jednakże, spośród tych ostat
nich może być brana pod uwagę tylko kąpiel pirokatechinowa — K 2c, w której czas obróbki materiałów nie prze
kracza 1 minuty, podczas gdy obróbka w pozostałych kąpie
lach trwa niewiele krócej niż zwykła obróbka dwukąpielowa.
Do obróbki materiałów kreskowych nie nadają się w ogó
le kąpiele metolowo-hydrochinonowe — K 4 i K 5, kąpiel
Pirokatechinowa — K 2a, amidoIowa — K 3b i kąpiele hydroehinonowo-fenidonowe — K 7, K 8 i K 9.
Spośród wywoływaczy utrwalających do obróbki materia
łów kreskowych kwalifikują się najbardziej kąpiele hydrochinonowo-fenidonowe, tym bardziej że czas obróbki w tych
kąpielach waha się w granicach 40 s — 2,15 min.
W przypadku materiałów półtonowych (tabl. 14) kryte
rium gęstości optycznych dla wszystkich badanych materia
łów jest spełnione podczas obróbki w kąpielach hydrochinonowo-fenidonowych — K IOa i K Ila oraz w kąpieli metolowo-hydrochinonowej — K 4. W powyższych przypad
kach czasy obróbki wahają się w granicach 1 min 05 s —
3 min 45 s. Kąpiele amidolowe (K 3a i K 3b) nie wykazały
przydatności do obróbki materiałów półtonowych. Pozostałe
kąpiele w mniejszym lub większym stopniu nadają się do
obróbki poszczególnych materiałów, przy czym najmniej
przydatne okazały się tu również kąpiele hydrochinonowe —
K la, K Ib oraz K lc, które chociaż spełniają postawione
kryteria dla materiałów — FU 2 i FPl, to jednak ich czas
obróbki jest niewiele krótszy od czasu zwykłej obróbki.
Wytłumaczyć to można małą energią wywoływania hydro
chinonu jako reduktora.
Ogólnie biorąc, większość spośród przebadanych wywo
ływaczy utrwalających może być stosowana z powodzeniem
do celów fotoreprodukcyjnych.
Uniwersalnymi kąpielami są roztwory Iiydrochinonowofenɪdonowe — K 10 i K lii, które można stosować do ob
róbki materiałów kreskowych, gdy zawierają większą ilość
tiosiarczanu sodowego (K IOb i K lllb) oraz do obróbki
materiałów półtonowych, gdy zawierają mniejszą ilość tio
siarczanu (K IOa i K lia). Natomiast niektóre z pozosta
łych kąpieli są przydatne tylko dla materiałów kreskowych
lub dla materiałów półtonowych albo tylko dla niektórych
spośród nich.
Korzyści płynące z zastosowania procesu jednokąpielowego
w fotografii reprodukcyjnej
Reasumując, zastosowanie obróbki jednokąpielowej w fotoreprodukcji kartograficznej przynieść może wiele korzyści
ekonomicznych:

— zastąpienie oddzielnego wywoływania i utrwalania pro
cesem jednokąpielowym, przy jednoczesnym wyeliminowa
niu kąpieli przerywającej, upraszcza stosowany obecnie
proces technologiczny;
— w procesie jednokąpielowym czas całkowitej obróbki
materiałów waha się w granicach 0,5—3 min, czyli czas
obróbki znacznie skrócono;
— wywoływanie utrwalające odbywa się tylko w jednym
naczyniu (kuwecie lub tanku), podczas gdy zwykła obróbka
wymaga trzech naczyń; dzięki temu przy obróbce materiału
w dużym formacie oszczędzamy powierzchnię roboczą miej
sca pracy;
— jednokąpielowa obróbka umożliwia zautomatyzowanie
procesu obróbki fotograficznej przez zastosowanie łatwych
do skonstruowania wywoływaczek automatycznych, zwłasz
cza przy stosowaniu wywoływaczy utrwalających o konsys
tencji pasty; poza tym obróbka jednokąpielowa nie wyma
ga ścisłej kontroli przebiegu procesu, gdyż kończy się on
w momencie utrwalenia obrazu fotograficznego i nie istnie
je możliwość jego przewołania;
— w skład wywoływaczy utrwalających wchodzi niewiel
ka liczba składników, dostępnych w kraju i niedrogich,
w związku z czym po znormalizowaniu receptur wywoły
waczy utrwalających można będzie fabrycznie przygotowy
wać zestawy jednokąpielowej
— dalsze badania nad udoskonaleniem receptur kąpieli
wywołująco-utrwalających i nad pełnym zautomatyzowa
niem procesu obróbki materiałów fotoreprodukcyjnych w
procesie jednokąpielowym przyczynią się z pewnością do
zwiększenia wydajności pracy i wzrostu postępu technicz
nego w reprodukcji kartograficznej.
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UKD 347.235.11:528

ZAK Μ.: Register of Land and Farms. Prz. Geod. 1973, No 4, p. 141
The author shows what are the faults of the present register of land established
in a uniform way all over the country and based on the regulations in force
in 1955. His suggestion is that a new register of land and farms should be
established, with centres in communal seats.

UKD 528.331+528.335.2

LUKASIEWICZ E.: A New Kind of Basic Geodetical Net — Traversing-Trianguiation Nets. Prz. Geod. 1973, No 4, p. 146
A new kind of basic geodetical
a combination of traversing and
and economic advantages, which
tromagnetic distance meters for

net was introduced in Poland in 1967. It was
triangulation. These nets proved their technical
was made possible thanks to the use of elec
measurement of length.

UKD 711.2.528.486.063.9
NEY B., PISARCZYK D.: Geodetical Plotting of the General Plan of
a Project (detailed plan of land management) by means of Electronic
Computers. Prz. Geod. 1973, No 4, p. 152
Rules are given how to use computers for surveying, and stress is put on the
advantages of automation as: easier and quicker calculation; introduction of
advantageous changes in establishing realisation nets i.e. Withdaawal from
regular squares or rectangles.

UKD 53.082.54:522:528.061.2
ŁYSZKOWICZ A.: Atempts of Using a Stellar Michelson’s Interferome
ter for Defining Refraction in Geodetical Survey. Prz. Geod. 1973, No 4,
p. 156
The author presents a modification of Michelson’s method of defining the
coefficient of refraction by using an interferometer with constant base. He proves
that it is possible to define the angle of dispersion with the accuracy of about
0,001”.

UKD 528.024.1.088.3

BĄKOWSKI Z.: Local Convexity of Site as Cause of Error of Survey.
Prz. Geod. 1973, No 4, p. 158
Research was carried on the influence of land relief on the results of precise
levelling. Experiments took place in different atmospheric conditions. It was
proved that the elevation of the sight line over the obstacle influences the
result of the survey.

UKD 528.517.089.6

BOROWIEC W., DZIERŻĘGA A., MACHOWSKI Z., PIELOK J., SÜMERA-MULARZ K., SZYMCZYK Μ.: Test Research on the Distance
Meter DISTOMAT DI-10. Prz. Geod. 1973, No 4, p. 161
The distance meter DISTOMAT DI-10. producet by Wild was tested in order
to define its precision, the influence of factors connected with its construction
and work, as well as exterior factors, on the accuracy of the reading. It was
found that the precision of the distance meter amounts to ± 1 cm and a number
of conclusions were drawn as how to use this Instrument.

UKD 528.024:627.15
SERDAKOWSKI K.: Field and Cameral Plotting of a Cross Section
of a River with High, nearly Vertical Banks. Prz. Geod. 1973, No 4,
p. 165
We find here a description of continuous work on survey and calculation of
cross sections of the ςhanel of the river Sebou in Morocco. The method used
was trigonometrical survey. The differences betwτeen the ordinates of water-level
in the same section did not exceed 10 cm.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Zarządzenie Ministra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych z dnia 26
października 1972 r. w sprawie zmiany fundatora stypendium oraz
zwolnień od obowiązku wynikającego z umowy stypendialnej (MP —
50/72-267)

Tracą moc przepisy w sprawie przedmiotowej z dnia 17 Iipca 1967 r.
(MP — 43/67-21-210). Przejęcie praw i obowiązków fundatora stypen
dium następuje na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy fun
datorem a zakładem pracy przejmującym prawa i obowiązki fundato
ra oraz stypendystą. W tych przypadkach możliwe jest, w zawieranym
porozumieniu, ustalenie czy nastąpi zwrot kwot stypendium przez stu
denta, czy też przez nowy zakład pracy lub zwolnienie od zwrotu tych
kwot. Przepisy § 2 zarządzenia określają, w jakich wypadkach fundator
obowiązany jest wyrazić zgodę na przejęcie jego prac i obowiązków
przez inny zakład pracy. Stypendysta, podlegający przepisom ustawy
o zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych, może ubiegać się o zmianę
fundatora również z innych przyczyn niż wymienione w § 2, jednak
w tym wypadku decyzję podejmuje bądź pełnomocnik Ministra Pracy,
Płac i Spraw Socjalnych lub, po podjęciu przez stypendystę pracy
u fundatora, organ zatrudnienia prezydium wojewódzkiej rady naro
dowej (miasta wyłączonego z województwa).
— Zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
z dnia 29 marca 1972 r. w sprawie zastosowania cenników obowiązu
jących w przedsiębiorstwach podległych Głównemu Urzędowi Geodezji
i Kartografii do robót geodezyjnych z zakresu pomiarów szczegółowych,
wykonywanych przez geodezyjne spółdzielnie pracy oraz organizacje
spółdzielcze zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” (Dz. Urz. GUGiK -/72 — 2)
Wartość robót geodezyjnych wykonywanych przez jednostki w sek
torze spółdzielczym ustala się według cennika robót geodezyjnych z za
kresu pomiarów szczegółowych obowiązującego w przedsiębiorstwach
podległych Głównemu Urzędowi. Należy jednak stosować do ustalonej
wartości danej roboty przekraczającej 1000 zł do 12 500 złotych współ
czynnik 0,92, a powyżej tej kwoty — 0,84.
Tracą moc zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii w sprawie przedmiotowej ogłoszone w ɔz. Urz. GUGiK -8—9/57-29 i 31, — 5/59-17, 5/58-19, 4/59-25, 2/61-2, - ’/61-25.

— Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w
sprawie ustanowienia norm branżowych
1. BN — 72/8771.16 — Sprzęt geodezyjny. Komplet szpilek do taśmy.
Norma obowiązuje w produkcji i obrocie od 1 stycznia 1973 r. (D.Urz.
GUGiK — 2/72-10).
2. BN — 72/8771.133 — Sprzęt geodezyjny. Tyczki. Norma obowiązuje
w produkcji i obrocie od 1 stycznia 1973 r. (D.Urz. GUGiK — 2/72-13).
Unieważnia się normę BN-66/8771.13 Sprzęt geodezyjny. Tyczki.
3. BN — 72/8771.11 — Sprzęt geodezyjny. Statywy do teodolitów i niwelatorów. Norma obowiązuje w produkcji i obrocie od 1 kwietnia
1973 r. Unieważnia się normę BN — 65/8771.11 (D.Urz. GUGiK —
3/72-23).
4. BN — 72/8771.15 — Sprzęt geodezyjny. Stojaki do tyczek. Norma
obowiązuje w produkcji i obrocie od 1 kwietnia 1973 r. Uwaga: norma
ta zastąpiła normę PN — 53/N-99303 — Stojak do tyczki (D.Urz. GUGiK
— 3/72-24).
Uwaga: Normy można zakupić lub zamawiać w Wydawnictwie Norma
lizacyjnym. Warszawa, ul. Nowogrodzka 22.

— Zarządzenie nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
z dnia 19 maja 1972 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych
stanowiących własność prywatną pracowników', do celów służbowych
oraz należności za te przejazdy (Dz.Urz. GUGiK — 2/72-11).

— Zarządzenie nr 15 prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
z dnia 26 czerwca 1972 r. w sprawie cen za mapy inżynieryjno-gospodarcze i mapy topograficzne w skalach 1 :10 000 do 1 :500 wydane
drukiem przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Dz. Urz. GUGiK —
2/72-15)
Zarządzenie ustala ceny za mapy sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościówe drukowane na papierze mapowym, na materiale przeźroczystym
oraz na planszy, wydawane w jednym lub dwu kolorach. Tracą moc
zarządzenia w sprawie przedmiotowej ogłoszone w Dz. Urz. GUGiK —
1/59-5, 2/66-10, 6/69-22, 6/71-24.
Zebrał i ułożył: mgr inż. Władysław Barański
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Wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi w nawigacji
W dniach 5 i 6 lutego 1973 roku od
było się w Politechnice Łódzkiej kolok
wium na temat wykorzystania sztucz
nych satelitów Ziemi w nawigacji mor
skiej i lotniczej. Obrady toczyły się
pod przewodnictwem prof. Wiesława
Opalskiego w pawilonie Wydziału
Chemicznego Politechniki, przy bardzo
licznym audytorium, na które złożyli
się przedstawiciele nauki i praktyki
z całej Polski.
W pierwszym dniu obrad przedsta
wiono następujące referaty:
•— Wpływ sztucznych satelitów Zie
mi na rozwój nawigacji i dziedzin
pokrewnych — J. Wereszczynski
— Wykorzystanie sztucznych sateli
tów w nawigacji morskiej — K. Ty
mański
— Wykorzystanie sztucznych sateli
tów Ziemi w nawigacji lotniczej —

Μ. Wojewódzki
— Wykorzystanie systemu nawigacji
satelitarnej na statkach badawczych
— B. Mackiewicz
— Wpływ jonosfery na obserwacje
sztucznych satelitów Ziemi — W. Kołosowski
— Równania obserwacyjne w satelitarno-dopplerowskim systemie nawi
gacyjnym — W. Góral.
W czasie obrad czynna była wystawa
dorobku piśmiennictwa polskiego na
temat sztucznych satelitów Ziemi.
Po zakończeniu dyskusji miał miejs
ce pokaz amerykańskich i radzieckich
filmów o tematyce satelitarnej.
W drugim dniu obrad wygłoszono
następujące referaty:
— Zastosowanie sztucznych satelitów
Ziemi w światowej służbie meteorolo
gicznej — K. Kozuchowski

Najnowsze kierunki badań figury
Ziemi za pomocą obserwacji SSZ —
W. Dobaczewska
— Aparatura obserwacyjna i sateli
ty stosowane w programach geodezyj
nych — J. Łatka, J. Zieliński
— Studium nad ubiorem astronauty
w aspekcie wykorzystania w przemyś
le Ivlokienniczym — Μ. Szymańska.
Dla Politechniki Łódzkej kolokwium
było niewątpliwie dużym -wydarzeniem,
nic więc dziwnego, że organizatorzy
włożyli wiele trudu w staranne przy
gotowanie obrad. Przedstawione w re
feratach zagadnienia oraz liczba uczest
ników świadczą o pełnym sukcesie, co
znalazło swój wyraz w podsumowaniu
obrad dokonanym przez przewodniczą
cego.
SJT

W sprawie opłat za wykorzystanie operatu ewidencji gruntów

Do redakcji Przeglądu Geodezyjne
go wpłynęło następujące zapytanie
kol. Edmunda Musíala z Radom
ska: Czy w świetle art. 8 dekretu
z dnia 2 lutego 1955 roku o ewiden
cji gruntów i budynków (Dz. V. —
6/55—32) słuszne jest pobieranie opłat
za udostępnienie do wykorzystania
operatu ewidencji gruntów, według
taryfy opłat za techniczne czynności
urzędowe organów państwowej służby
geodezyjnej i kartograficznej (MP-541
/65-281)?
Ponieważ sprawa ma znaczenie
szczególne i może zainteresować więk
szą liczbę osób, redakcja podaje do
wiadomości ogólnej odpowiedź opra
cowaną przez kol. Władysława Barań
skiego.
Art. 8 dekretu o ewidencji gruntów
i budynków w ust. 1 stanowi, że
Operat ewidencyjny stanowi doku
ment publiczny, jest on więc dostęp
ny dla wszystkich, podobnie jak księ
gi wieczyste. Organa państwowej
służby geodezyjnej i kartograficznej,
prowadzące ewidencję gruntów, obo
wiązane są do wydania operatu ewi
dencyjnego do wglądu każdemu, kto
tego zażąda.
Jednakże art. 8 nie stanowi o tym,
że wspomniane czynności będą doko
nywane nieodpłatnie. Zagadnienia od
płatności za świadczenia aparatu pań
stwowego na rzecz osób fizycznych i
prawnych regulują inne przepisy, ak
tualnie są to przepisy o opłatach
skarbowych, a także przepisy szcze
gólne o opłatach, wydawane na mocy
przepisów o ustalaniu cen, opłat i sta
wek taryfowych. Do 1969 roku sprawy
opłat za odrysy, wyrysy, odpisy, wy
ciągi i kopie regulowały przepisy za
warte w instrukcjach wydanych przez
ministra Rolnictwa w 1955 roku i
przez ministra Gospodarki Komunal

nej w 1956 r. Jednak instrukcje te
straciły swą moc obowiązującą z dniem
25 marca 1969 roku, to jest z dniem
ogłoszenia zarządzenia ministrów Rol
nictwa i Gospodarki Komunalnej w
sprawie ’ ewidencji gruntów (MP-11/
/69-98). Przepisy § 2 tego zarządzenia
stanowią, że za wspomniane wyżej
czynności należy stosować opłaty we
dług taryfy, stanowiącej załącznik do
zarządzenia
ministra
Spraw We
wnętrznych z dnia 2 września 1965
roku (MP-54/65-281).
Pismo okólne nr 4 Głównego Urzę
du Geodezji i Kartografii z dnia 28
czerwca 1966 r. (Dz. Urz. GUGiK —
4/66-23), w sprawie wykładni przepi
sów o opłatach za techniczne czyn

ności urzędowe organów państwowej
służby geodezyjnej i kartograficznej,
podając wyjaśnienie do § 6 ust. 2 i 3
zarządzenia z 1965 r. w sprawie opłat,
czyni to w sposób niedostateczny. Pi
smo okólne nie podaje w sposób jas
ny i jednoznaczny, jak mają być rea
lizowane uprawnienia przysługujące z
przepisu prawa jednostkom wykonaw
stwa geodezyjnego oraz osobom posia
dającym pozwolenie na wykonywanie
robót. Chodzi o 5Oβ∕o zniżkę stawek
taryfowych w przypadku wykonywa
nia obrysów, odpisów itp. we włas
nym zakresie. O autorytatywne wy
jaśnienie tego problemu wystąpiłem
do GUGiK.
Mgr inż. Władysław Barański

Z prac Komisji Fotogrametrii SQP w Krakowie
W dniu 27 listopada 1972 roku, na
kolejnym zebraniu Komisji Fotogra
metrii SGP wygłoszony został przez
mgr inż. Lidię Stankiewicz i inż.
Franciszka Matuszka odczyt na te
mat: Dokumentacja opracowania autogrametrycznego map Wielkoskalowych w OPM w Katowicach.
W referacie przedstawiono stosowa
ną w OPM w Katowicach technologię
wykonywania map Wielkoskalowych z
zastosowaniem autografu Wilda A-8,
ze szczególnym uwzględnieniem prac
■wykonywanych w pracowni Stereometrycznej. Autorzy przedstawili rów
nież swój pogląd na temat optymal
nego wyposażenia nowoczesnych pra
cowni Stereometrycznych.

Po referacie wywiązała się dyskusja,
w której głos zabierali: J. Jachims k i, F. Matuszka, A. Wolniewi cz, J. Niemczuk, A. Ziółko
wski, J. Różycki, Μ. Teodoro
wi c z, J. Olech. Dyskutowano mię
dzy innymi · sprawy ekonomiki opraco
wania autogrametrycznego, zagadnie
nia związane z celowością ewidencjo
nowania k punktów, stanowiących
podstawę pomiaru uzupełniającego, a
to w celu umożliwienia ich późniejsze
go wykorzystania. Przedmiotem dys
kusji były również sprawy metody
kombinowanej w procesie opracowania
map Wielkoskalowych.
J. Jachimski, St. Mularz
Kraków
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Warunki prenumeraty czasopism WCT NOT
Prenumeratę krajową przyjmuje wyłącznie ZAKŁAD KOLPORTAŻU Wydawnictw
Czasopism Technicznych NOT, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel. 26-80-16.
Konto PKO — I O/M Warszawa, nr 1-9-121697.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje ARS POLONA RUCH,
Warszawa, skrytka pocztowa 1001.

Prenumerafa dla zakładów pracy
Instytucje, organizacje społeczne, ośrodki informacji naukowo-technicznej i eko
nomicznej, biblioteki itp. prenumerują czasopisma na okres nie krótszy niż 1 rok,
przesyłając zamówienia w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego
okres prenumeraty. Jednocześnie z zamówieniem należy dokonać wpłaty należnoś
ci za cały rok.

Zamówienia zakładów pracy ważne są w latach następnych aż do odwołania jako
tzw. prenumerata ciągła.
W każdym następnym roku w celu utrzymania prenumeraty ciągłej wystarczy
dokonać jedynie wpłaty należności na konto Zakładu Kolportażu WCT NOT, bez
nadsyłania osobnego zamówienia.
Zakłady pracy prosi się o zawiadamianie Zakładu Kolportażu WCT NOT o wszel
kich zmianach (tytułów czasopism, liczby zamawianych egzemplarzy) lub o rezyg
nacji z prenumeraty — nie później niż do 31 października, aby zmiany te mogły
być uwzględnione od początku następnego roku. Zmiany zgłaszane po tym terminie
będą uwzględniane od II kwartału.

Prenumerata indywidualna
Prenumeratorzy indywidualni mogą zamawiać czasopisma WCT NOT w dwojaki
sposób:
■ w urzędzie pocztowym, na blankiecie PKO, podając na jego odwrocie: tytuły
zamawianych czasopism, liczbę egzemplarzy, okres prenumeraty (roczny, półrocz
ny, kwartalny) oraz adres, pod który należy wysyłać czasopisma. Zamówienia
należy przesyłać nie później niż do każdego pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty (do 1.ΙΠ.1973 r. na Π kwartał 1973 r.);
■ u kolportera czasopism WCT NOT na terenie zakładu pracy lub szkoły. Kolporterzy przyjmują zamówienia i wpłaty w terminach umożliwiających przesłanie
ich do Zakładu Kolportażu WCT NOT, a więc nie później niż na 2 miesiące
przed rozpoczęciem okresu prenumeraty (do dnia 1.XI.1972 r. na rok 1973).
Prenumerata ulgowa w wysokości 33% rabatu przysługuje indywidualnym członkom
stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, studentom oraz nauczycielom i uczniom
szkół zawodowych.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład Kolportażu Wydawnictw Czaso
pism Technicznych NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żądanie kata
logi oraz cenniki czasopism, a ponadto prowadzi sprzedaż egzemplarzy archiwal
nych.

Terminowe zamawianie i opłacanie prenumeraty — gwarancją systematycznego
otrzymywania czasopism technicznych!
.C
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UKD 528.001.6(438)
RÓŻYCKI J.: Ocena rozwoju i aktualny stan nauk geodezyjnych
w Polsce Ludowej oraz postulowane kierunki prac badawczych w okre
sie najbliższych 15 lat, z uwzględnieniem warunków niezbędnych do
ich realizacji. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 5 s. 185
Podana jest charakterystyka głównych ośrodków prowadzących działalność w dzie
dzinie nauk geodezyjnych, przedstawiono stan kadry naukowej oraż stan badań
naukowych w dziedzinie fotogrametrii, kartografii, geodezji inżynieryjno-przemysłowej, geodezji górniczej, geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leś
nych, a także w dziedzinie metod obliczeń geodezyjnych oraz informatyki geo
dezyjnej i kartograficznej.

UKD 374.4:528
FRELEK Μ.: Studia zaoczne na Wydziale Geodezji i Kartografii Poli
techniki Warszawskiej. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 5 s. 189
Podano historię studiów zaocznych na Wydziale Geodezji Politechniki Warszaw
skiej w okresie 1956/57 — 1971/72 oraz pełny plan studiów. Studia te w omawia
nym okresie ukończyło 407 osób.

UKD 528.46:711.163
PACEWSKI J.: Likwidacja szachownicy międzywioskowej. Prz. Geod.
R. 45: 1973 nr 5 s. 196
Na obszarach scalonych wsi występują często grunty, których właściciele miesz
kają we wsiach sąsiednich. Autor omawia ten typ szachownicy, zwanej szachow
nicą międzywioskową, i proponuje najbardziej celowe sposoby usunięcia takiej
szachownicy.

UKD 528.112

HALAMA L., SROKA A.: Pewna metoda wykrywania ’i eliminacji błę
dów systematycznych w wyrównywanych sieciach liniowych. Prz. Geod.
1973, nr 5, s. 202
Wprowadzenie do równań obserwacyjnych (równań błędów) dodatkowych nie
wiadomych będących wielkościami błędów systematycznych pozwala na elimi
nowanie tych błędów równocześnie z procesem wyrównywania.

UKD 528.489:624.155
SLIWA L.: Uwagi dotyczące wykonywania pomiarów geodezyjnych
podczas sprawdzania nośności pali za pomocą osiowych statycznych
obciążeń próbnych. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 5 s. 203
Opisano sposób przeprowadzenia pomiarów podczas sprawdzania nośności pali
oraz kolejność czynności przy obserwacjach. Stwierdzono, że istnieje zależ
ność pomiędzy przyłożonym obciążeniem a wielkością osiadania. Stwierdzono
również istnienie zależności między czasem trwania obserwacji a wielkością mak
symalnego osiadania.

YflK 528.001.6(438)
PYyKMIJKM fl.: Oqcιικa pa3BMτππ h coB,peMennoe cocτojnιπe reofleɜwHecκnx Hayκ b Hapofliioii Hojibnie h >κejιaτejibHbie HanpaBjiciiHH ncCHeflOBaTeHbCKiix paδoτ b πepnofl 6πιnκaiiιπιιx 15 πeτ c yπeτθM
ycnoBHił Heo6xoflHMbix fl∏π hx pea∏H3aμH∏. Prz. Geod. 45 : 1973 Ns 5

cτp. 185

Coo6maeτca xapaκτ∏epncτι-ικa TnaBHbix nenτpoB Beflymnx AemeHbHOCTb b oSJiacTH TOefleaHHeCKHx Hayκ, πpe∏cτaBjteHbi nay>iHbie κaflpbi h cocτo∏H∏e Haynnbix
HCCJieflOBanHM b o6jιacτn φoτorpaMMeτp∏M, κapτorpaφmι, HHJκenepHθ-πnθMbnιιJieHHOft τeofle3HM, Mapκme∏flepcκoM flejιe, 3eMHeycτponτejibHθft reofle3∏n h b
o6jιacτn τeofle3HHecκπx
BbiHncJieHHH n reofle3∏Hecκoft h κapτorpaφnHecκon
HHφopMaτHKH.

YflK 374.4:528
ΦPEJIEK Μ.: 3ao∙moe oSynemie b OifleHe reofleɜmt n κapτorpaφnιι
BapniaBCKoro no∏MτexH∏necκoro nHcτnτyτa. Prz. Geod. 45: 1973 Ns 5
cτp. 189
CooSmeHa HCTOP∏JI 33ohhoγo oSynemiH b Oτflejιe re0fle3∏H h κapτorpaφπn
BapmaBCKoro πojiHτexκMHecκoro HHCτκτyτa b nepnofl 1956/57—1971/72 n nojœyio
yHeSHyio πpoτpaMMy. B pacCMaτpιiBaeMθM nepnose κypc OKOHHiwa 407 HeJiOBtK.

YflK 528.46:711.163

IIAIJEBCKH fl.: YcτpaneH∏e Mejκflycejibcκo½ nepeɜnonoeɪmbi. Prz. Geod.
45 : 1973 Ns 5 cτp. 196
Ha TeppHTopimx IiOflBepraeMbix KOMaccaiiHH MMeκ>τcH πacτo 3eMjiM, κoτopκιx
BjiaflejibIIbI schbjt b coceflunx AepeBimx. Asτop paccMaτpHBaeτ aτoτ thπ Hepe3nojiocHijbi, na3biBaeMOft MeJKflycejibCKOft h πpefljιaraeτ nejιecooSpa3Hbie cnoeoSbi
ycτpaHe∏HH τaκoft Hepe3∏ojιocnιibi.

YflK 528.112
XAJIflMA JI., CPOKA A.: Oflim Meτofl 06Hapy1κιiBaιiHH π 3JiMMimaiiMn
cncτeMaτnHecκMx oiπm6ok b ypaBHeimbix JiiiHeiiHbix ceτax. Prz. Geod.
1973 Ns 5 cτp. 202
BBeaeHHe b ypaBHemm HaSjnofleHnii (ypaBHC∙H∏H omnSoκ) AoSaBOHHbix nenaBecTHbix HBAHramnxcH Be-IHHHHaMH cHcτeMaτHHecκnx 0mn60κ no3Bojmeτ ycτpaHHTb OTn oihm6kh OflHOBpeMeHHO c npopeccoM ypanιιιiBaιιπa.

YflK 528.489:624.155
CJIMBA JI.: 3awe∙ιaH∏H no ∏0B0fly ncπoj∏ιeH∏H reofle3∏>ιecκMx ιi3McpeHmm bo BpeMM προΕβρκπ Iiecymeii cπocoδιιocτιι CBaii npM noMoujM oceBbix cτaτM⅞ecκMx IipoiiHbix Har,py3θκ. Prz. Geod. 45: 1973 Ns 5 cτp. 203
OnncaH cπoco6 McnoraieHim ∏3MepeH∏ft πpn πpoBepκe Hecymeft cπoco6hocth
CBaft n πopHfloκ AeftCTBMft πpιι HaSnrafleHMHX. ycτa>ιθBjιei!θ, hto cymecτB.yeτ
3aBHC∏MOCTb MCJKfly ∏p>lJIO3KeHHθft Harpy3KOil a BeHMHMHOft OceflaHMH. ycτanθ3JieHO τojκe 3aBitcnM0cib Meatfly πpoflθjιικMτejibHθcτbio Ma6jirafleHnft a BeJiMHnnoft
MaKCMMajibHoro OceflaHna.
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Przewodniczący Podsekcji Geodezji
Sekcji Nauk o Ziemi i Górnictwa
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Warszawa

Ocena rozwoju i aktualny stan nauk geodezyjnych w Polsce Ludowej
oraz postulowane kierunki prac badawczych w okresie najbliższych 15 lat,
z uwzględnieniem warunków niezbędnych do ich realizacji
Część I
Referat został opracowany w ra
mach przygotowań do II Kongresu
Nauki Polskiej

I. Ocena rozwoju i aktualny stan nauk geodezyjnych
1. Współczesne zadania i rola nauk geodezyjnych

Do głównych zadań nauk geodezyjnych należy zaliczyć:
a) badania Ziemi jako planety (na przykład badania
kształtu Ziemi, badania ruchu wirowego Ziemi i zjawisk
z tym związanych, badania pola siły ciężkości Ziemi i ma
gnetyzmu ziemskiego, badania współczesnych ruchów sko
rupy ziemskiej);
b) badania mające na celu uzyskiwanie coraz dosko
nalszych metod rejestracji stanu istniejącego oraz zmian
zachodzących na powierzchni Ziemi i w górotworze w wy
niku działania czynników naturalnych, jak również dzia
łalności człowieka;
c) badania w dziedzinie przetwarzania danych dotyczą
cych zjawisk fizycznych i stosunków społeczno-gospodar
czych oraz przedstawiania ich w formie graficznej (mapy)
lub liczbowej, odpowiednio do potrzeb.
Zadania poznawcze nauk geodezyjnych pozwalają zali
czyć je do grupy nauk o Ziemi, obok geologii, geofizyki
i geografii. Należy jednak podkreślić, że w praktycznym
zastosowaniu geodezja jest równocześnie jednym z dzia
łów techniki.
Rezultaty badań i dane uzyskane w wyniku prac geode
zyjnych znajdują szerokie zastosowanie w geologii, geo
fizyce, geografii, hydrologii, inżynierii, budownictwie, gór
nictwie, planowaniu przestrzennym, urządzaniu gospo

darstw rolnych i leśnych w zabiegach związanych z ochro
ną naturalnego środowiska człowieka, a także w innych
dziedzinach gospodarki narodowej. Wyniki prac geodezyj
nych służą również potrzebom obronności kraju.
2. Charakterystyka głównych ośrodków
w dziedzinie nauk geodezyjnych

prowadzących

działalność

Podstawową działalność naukową w dziedzinie nauk geo
dezyjnych prowadzą
aktualnie ośrodki znajdujące się
w pionie Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, a mianowicie:
— Zakład Geodezji Planetarnej Instytutu Geofizyki PAN
(działający od 1965 roku). Zakładowi podlega Astronomicz
na Stacja Szerokościowa w Borowcu. W Zakładzie (łącznie
ze Stacją Szerokościową) zatrudnionych jest 11 pracowni
ków naukowo-badawczych, w tym 2 ze stopniem doktora
habilitowanego (1 na stanowisku samodzielnego pracowni
ka naukowo-badawczego) i 5 ze stopniem doktora oraz 16
pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym 6 z wyż
szym wykształceniem.
Zakład prowadzi prace badawcze o charakterze poznaw
czym z wybranych zagadnień geodezji planetarnej.
— Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej
na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszaw
skiej z Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w J6zefosławiu. W Instytucie zatrudnionych jest 27 pracowni
ków naukowo-dydaktycznych, w tym 6 profesorów i doceń-

tów oraz 6 pracowników naukowo-dydaktycznych ze stop
niem doktora i 1 ze stopniem doktora habilitowanego; po
nadto 9 pracowników naukowo-technicznych, w tym 1
z wyższym wykształceniem.
Instytut prowadzi prace badawcze z zakresu geodezji
wyższej, grawimetrii geodezyjnej i astronomii geodezyjnej
oraz teorii rachunków geodezyjnych i informatyki geode
zyjnej i kartograficznej.
— Instytut Geodezji Gospodarczej na Wydziale Geodezji
i Kartografii Politecnniki Warszawskiej. W Instytucie za
trudnionych jest 35 pracowników naukowo-dydaktycznych,
w tym 7 profesorów i docentów oraz 12 pracowników nau
kowo-dydaktycznych ze stopniem doktora, ponadto 14 pra
cowników naukowo-technicznych, w tym 7 z wyższym wy
kształceniem (w tej liczbie 1 ze stopniem doktora).
Instytut prowadzi prace badawcze z zakresu geodezji in
żynieryjno-przemysłowej i miejskiej oraz geodezyjnego
urządzania terenów rolnych i leśnych.
— Instytut Fotogrametnii i Kartografii na Wydziale Geo
dezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W Instytu
cie zatrudnionych jest 21 pracowników naukowo-dydakty
cznych, w tym 6 profesorów i docentów oraz 8 pracowni
ków naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora, ponad
to 8 pracowników naukowo-technicznych, w tym 2 z wyż
szym wykształceniem.
Instytut prowadzi prace badawcze z zakresu fotograme
trii oraz jej zastosowań do celów topograficznych i inży
nieryjnych, jak również prace badawcze z zakresu karto
grafii matematycznej, metod redagowania map oraz tech
nologii wydania map.
— Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej na Wy
dziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. W Instytucie zatrudnianych jest 65 pracowni
ków naukowo-dydaktycznych, w tym 14 profesorów i do
centów oraz 24 pracowników naukowo-dydaktycznych ze
stopniem doktora, ponadto 34 pracowników naukowo-tech
nicznych, w tym 13 z wyższym wykształceniem.
Instytut prowadzi prace badawcze z dziedziny geodezji
górniczej, inżynieryjno-przemysłowej, zastosowań informa
tyki, głównie w zakresie geodezyjnego projektowania i re
alizacji obiektów górniczych, przemysłowych i inżyniers
kich, oraz prace badawcze z zakresu zastosowań fotogra
metrii do celów inżynieryjnych oraz do opracowania map
górniczych i geologicznych, jak również badania z dzie
dziny geodezji wyższej.
— Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wy
dziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie. W Instytucie
zatrudnionych jest 12 pracowników naukowo-dydaktycz
nych, w tym 5 profesorów i docentów oraz 4 pracowników
naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora, ponadto 11
pracowników naukowo-technicznych, w tym 8 z wyższym
wykształceniem.
Instytut prowadzi prace badawcze nad metodami i sposo
bami przewidywania, zapobiegania i usuwania szkodliwych
wpływów przemysłu górniczego, hutniczego i przemysłu
materiałów budowlanych na środowisko.
— Instytut Geodezji i Kartografii z Obserwatorium
Astronomiczno-Geodezyjnym w Borowej Górze, podległy
Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. W Instytucie
zatrudnionych jest 54 pracowników naukowo-badawczych,
w tym 12 samodzielnych pracowników naukowo-badaw
czych, 1 profesor, 3 ze stopniem doktora habilitowanego
oraz 15 ze stopniem doktora; ponadto 58 pracowników in
żynieryjno-technicznych, w tym 37 ze fwyźszym wykształ
ceniem.
Instytut prowadzi badania poznawcze i stosowane ze
wszystkich dziedzin nauk geodezyjnych (z uwzględnieniem
informatyki geodezyjnej i kartograficznej).
Prócz wymienionych ośrodków, badania z niektórych dzie
dzin nauk geodezyjnych :prowadzą odpowiednie jednostki
naukowo-dydaktyczne akademii rolniczych w: Olsztynie,
Krakowie i Wrocławiu, jak: Katedra Geodezji (2 docentów)
oraz Katedra Planowania i Geodezyjnego Urządzania Te
renów Rolnych (2 docentów) na Wydziale Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych, ART — Olsztyn; Instytut Geodezji (3 do
centów) na Wydziale Melioracji Wodnych, AR — Kraków;
Katedra Geodezji (1 ,profesar i 1 docent) na Wydziale Me
lioracji Wodnych, AR — Wrocław. Ponadto należy tu rów
nież wymienić Wojskową Akademię Techniczną, jak rów
nież zespoły geodezyjne na wydziałach niegeodezyjnych
niektórych wyższych uczelni w kraju, jak Akademia Rol
nicza w Warszawie oraz politechniki: Gdańska, Łódzka,
Krakowska, Szczecińska, Śląska, Wrocławska.
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Wyposażenie wymienionych ośrodków jest niedostateczne.
Brak środków finansowych i dewizowych uniemożliwiał wy
posażanie pracowni geodezyjnych, fotogrametrycznych i kar
tograficznych w kompleksowe zestawy nowoczesnych instru
mentów, aparatury i urządzeń. Z posiadanych skromnych
funduszów nabywano raczej pojedyncze egzemplarze o róż
nym standardzie i nowoczesności. Również warunki lokalo
we tych ośrodków są na ogół złe. Odnosi się to w szcze
gólności do Zakładu Geodezji Planetarnej w PAN, instytu
tów na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki War
szawskiej oraz do resortowego Instytutu Geodezji i Karto
grafii.
3. Rozwój i stan kadry naukowej

Kierownicza kadra naukowa z dziedziny nauk geodezyj
nych liczy obecnie około 80 profesorów, docentów i samo
dzielnych pracowników naukowo-badawczych (∣w roku 1945
było tylko 7 profesorów geodezji), zaś liczba adiunktów
1 asystentów wynosi około 250 osób.
Do roku 1972 około 140 osób uzyskało stopień naukowy
doktora z dziedziny nauk geodezyjnych, w tym 30 osób
z dziedziny geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej, 19 —
z dziedziny fotogrametrii, 15 — z dziedziny kartografii, 20 —
z geodezji inżynieryjno-przemysłowej, 20 — z geodezji gór
niczej, 6 — z geodezyjnego urządzania terenów rolnych,
26 — z metod obliczeń geodezyjnych. Ponadto do roku 1972
przeprowadzono 25 przewodów habilitacyjnych, w tym 10
z geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej, 1 z fotograme
trii, 3 z kartografii, 2 z geodezji inżynieryjno-przemysłowej,
2 z geodezji górniczej i 7 :przewodów z metod obliczeń geo
dezyjnych. W toku 'znajduje się dalszych 'kilkadziesiąt prze
wodów doktorskich i kilkanaście habilitacyjnych. Podsta
wową formą kształcenia kadry naukowej na poziomie dok
torskim była i jest dotychczas asystentura. W roku 1970
wdrożono nową, rozwijającą się formę w postaci studiów
doktoranckich (Wydział Gecdezjl i Kartografii Politechniki
Warszawskiej — w zakresie geodezji wyższej i geodezji in
żynieryjno-przemysłowej, Wydział Geodezji Górniczej AGH
w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej). Kształce
nie kadry naukowej na poziomie doktorskim i habilitacyj
nym skoncentrowane jest w -dwóch ośrodkach, a miano
wicie w Warszawie i Krakowie, co obecnie należy uznać
za prawidłowe. Poziom prac doktorskich i habilitacyjnych
należy ogólnie ocenić pozytywnie. Warto jednak podkreślić,
że wiele prac z tematyki ważnej dla rozwoju nauki i prak
tyki nie było podjętych z powodu braku odpowiedniego wy
posażenia.
4. Rozwój i stan
spodarki kraju

badań

naukowych

oraz
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znaczenie
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Rozwój badań z dziedziny nauk geodezyjnych następował
w miarę wzrostu zapotrzebowania ze strony rozwijającej
się gospodarki kraju, a w szczególności przemysłu, budow
nictwa, urbanizacji, przebudowy struktury gospodarstw rol
nych. Wpływ na rozwój badań i ich charakter wywarły rów
nież kierunki rozwojowe badań na świecie oraz współpra
ca międzynarodowa w niektórych dziedzinach
geodezji
i kartografii.
Mimo trudnego startu, niedostatków w wyposażeniu
i szczupłych środków finansowych należy odnotować szereg
poważnych osiągnięć, z których wymienimy najważniejsze.
W dziedzinie geodezji wyższej, grawimetrii i astronomii
geodezyjnej

Wyniki prac teoretycznych na temat budowy i wyrówna
nia triangulacyjnych sieci liniowych i liniowo-kątowych,
porównania sieci wielko- i małotrójkątowych, rozmieszcze
nia baz i puntków Laplace’a w sieciach triangulacyjnych,
następnie wyniki prac z dziedziny geodezji dynamicznej,
a w szczególności grawimetrii geodezyjnej umożliwiły opra
cowanie koncepcji i założenie państwowej sieci triangula
cyjnej klasy :pierwszej, związanej z sieaiami krajów sąsiadu
jących, oraz zadecydowały o koncepcji i założeniu wysoko
dokładnej triangulacyjnej sieci powierzchniowej małotrójkątowej, opartej o sieć astronomiczno-geodezyjną i stano
wiącej oryginalne osiągnięcie geodezji polskiej.
Dużym osiągnięciem z dziedziny astronomii geodezyjnej
było założenie sieci punktów astronomicznych, obejmującej
kilkanaście nowych podwójnych punktów Laplace’a, z wy
znaczoną długością, szerokością i azymutem oraz kilkadzie

siąt nowych punktów niwelacji astronomiczno-grawimetrycznej z wyznaczoną długością i szerokością geograficzną. Wy
soka dokładność wyznaczeń astronomicznych została osiąg
nięta dzięki cennym wynikom badań w zakresie błędów
instrumentalnych i metod wykonania obserwa_cji. Wyniki
pomiarów astronomicznych były jednym z czynników, które
wpłynęły na wysoką dokładność polskiej sieci triangula
cyjnej.
Osiągnięciem o poważnym znaczeniu był wiodący udział
Polski w międzynarodowej operacji wyznaczeń różnic dłu
gości geograficznych między podstawowymi punktami astro
nomicznymi Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii,
Węgier i Związku Radzieckiego. Udział Polski polegał na
opracowaniu koncepcji operacji, opracowaniu ogólnych
i szczegółowych zasad prac obserwacyjnych, przygotowaniu
programów dla wyznaczeń: Borowa Góra — Poczdam, Boro
wa Góra — Pecry, Borowa Góra — Budapeszt, Borowa
Góra — Sofia i Borowa Góra — Moskwa, a w szczegól
ności na naukowym opracowaniu materiałów obserwacyj
nych wszystkich zespołów i na wyrównaniu całej międzyna
rodowej sieci długości.
W wyniku prac naukowych nad metodami pomiarów w
zalkresie niwelacji precyzyjnej, porównywania poziomów od
niesienia oraz nad wpływem refrakcji na wyniki pomiarów
itp. opracowano koncepcję i założono państwową sieć ni
welacji precyzyjnej I i II klasy. Sieć niwelacji precyzyjnej,
obok dużego znaczenia praktycznego (podstawa do zajęcia
rzeźby terenu niezbędnej do opracowania map topograficz
nych kraju, pomiarów niwelacyjnych dla celów melioracji,
budownictwa, eksploatacji złóż surowców mineralnych) zo
stała wykorzystana do badań współczesnych ruchów piono
wych skorupy ziemskiej na obszarze Polski, które rozpo
częto w roku 1958 w ramach współpracy międzynarodowej.
W wyniku tych prac -wykonano mapę współczesnych piono
wych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski.
Na podkreślenie zasługuje całokształt prac badawczych
związanych z podstawową siecią grawimetryczną. Na wy
soką dokładność tej sieci miała wpływ współpraca placówek
naukowych geodezyjnych z geologicznymi. Między innymi
w roku 1958 opracowano metodę cechowania sieci grawime
trycznej w oparciu o wyniki sieci wahadłowej. Było to jed
no z pierwszych tego rodzaju opracowań na świedie. W opar
ciu o tę metodę założono bazy do cechowania grawimetrów,
ponadto wykonano nawiązania grawimetryczne Szczecin —
Poczdam i Warszawa — Budapeszt, co zapewniło jednolity
poziom odniesienia do badań grawimetrycznych z państwa
mi sąsiednimi. Opracowano po raz pierwszy jednolitą mapę
anomalii Faye’a i oryginalną metodę hipsometryczną sporzą
dzania tych map dla obszarów górskich.
W zakresie badań figury Ziemi opracowano po raz pierw
szy dla obszaru Polski mapę geoidy wraz z mapami odchy
leń pionu na podstawie własnej oryginalnej koncepcji i przy
wykorzystaniu kompleksowych danych astronomiczno-geodezyjnych i grawimetrycznych.
Do cennych osiągnięć naukowych należy również zali
czyć prace z dziedziny magnetyzmu ziemskiego w zakresie
dotyczącym zainteresowań geodezji, przy współpracy z ośrod
kami geofizycznymi. W wyniku tych prac oraz pomiarów
opracowano pierwszą mapę izogon Polski dla epoki 1955.0,
przeprowadzając jej aktualizację w kolejnych okresach pię
cioletnich. W latach 1957—1959 założono sieć magnetyczną
punktów wiekowych; uzyskano nawiązania do obserwatoriów
magnetycznych w Niemegk (NRD), Rude Skov (Dania),
Krasna Pachra (ZSRR) i Tihany (Węgry). Opracowano kon
cepcję map magnetycznych Europy środkowej.
W dziedzinie fotogrametrii

Fotogrametria znajduje obecnie szerokie zastosowanie na
świecie, zarówno do opracowania map Wielkoskalowych, jak
również do rejestracji różnych zjawisk zachodzących w cza
sie. To szerokie wykorzystanie fotogrametrii uwarunkowa
ne jest jednakże posiadaniem nowoczesnego sprzętu, który
w miare rozwoju postępu technicznego ulega szybkiemu dos
konaleniu, ponadto wymaga możliwości szerokiego korzy
stania z różnego rodzaju zdjęć lotniczych i naziemnych.
Brak w wystarczającym zakresie tych czynników hamował
rozwinięcie w Polsce prac badawczych z dziedziny fotogra
metrii jak również wykorzystanie możliwości tkwiących
w metodach fotogrametrycznych.
Początkowo prace badawcze były skoncentrowane głównie
na rozwiązywaniu różnych tematów związanych z opracowa
niem map topograficznych oraz tak zwanych map zasadni

czych kraju w skalach 1 : 5000 i 1 : 10 000. Do ważnych osiąg
nięć należy tu zaliczyć rozwinięcie metody triangulacji ra
dialnej, metod zewnętrznej orientacji zdjęć lotniczych, me
tody aerotriangulacji przestrzennej, metody opracowywa
nia stereoskopowych zdjęć lotniczych przy zmiennej odleg
łości obrazu, metody wykonywania zdjęć lotniczych przy
zmiennej odległości obrazu i metody wykonywania zdjęć
quasicelowanych. Wyniki tych prac miały zasadniczy wpływ
na uzyskanie wysoko dokładnych map opracowywanych na
podstawie zdjęć lotniczych.
Oprócz prac naukowych związanych z zastosowaniem foto
grametrii do celów topograficznych rozwijany się stopniowo
badania nad zastosowaniem metod fotogrametrycznych w
górnictwie, budownictwie, architekturze, archeologii oraz
dla innych celów specjalnych. W szczególności na uwagę za
sługują wdrożone metody wyznaczania objętości wyeksploa
towanego złoża w kopalniach odkrywkowych węgla, me
tody kartowania ociosów wyrobisk chodnikowych w ko
palniach podziemnych oraz metody inwentaryzacji trudno
dostępnych komór, następnie metody opracowań specjal
nych dla potrzeb geologii, metody wyznaczania odkształceń
wielokierunkowych konstrukcji budowlanych, metoda foto
grametrycznego pomiaru szybkości nurtu powierzchniowych
warstw wody i inne.
Pomimo wymienionych przykładowo osiągnięć, badania
w dziedzinie fotogrametrii i jej zastosowanie nie nadążają
za obserwowanym stanem w wysoko rozwiniętych krajach
na świedie, głównie z przyczyn, o których wspomniano
wyżej.
Od roku 1971 zarysowały się szersze możliwości rozwoju
badań w zakresie zastosowań fotogrametrii do celów nietopograficznych i wdrażania wyników7 tych badań do róż
nych dziedzin gospodarki narodowej w zwdązku z zarzą
dzeniem nr 44 przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki
i prezesa Główmego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia
15.IX.1971 r. w sprawie nadania Instytutowi Geodezji i Kar
tografii uprawnień jednostki wiodącej w zakresie prac ba
dawczych i rozwojowych w’dziedzinie fotogrametrii dla ce
lów Iiietopograficznych. Zarządzenie to stwarza większe
możliwości uzyskania niezbędnych środków oraz umożliwia
prowadzenie prac w oparoiu o kompleksowe i koordynowane
plany.
W dziedzinie kartografii

Pomimo trudności wynikających z niedostatecznego wypo
sażenia w aparaturę i nielicznej kadry naukowej (Katedra
Kartografii i specjalność kartograficzna na Wydziale Geo
dezji i Kartografii PW zostały utworzone dopiero w roku
1954), uzyskano pewne wyniki w badaniach naukowych,
które mają zarówno wartość poznawczą, jak i praktyczną.
W zakresie kartografii matematycznej opublikowano kilka
dziesiąt prac, a w tym: propozycje dotyczące przyjęcia właś
ciwego odwzorowania kartograficznego do map topograficz
nych PolsM oraz wyrównania triangulacji państwowej
(wprowadzane do praktyki); Tnongrafficzne opracowanie teo
rii odwzorowań powierzchni (przełożone w latach sześćdzie
siątych na jeżyk angielski i wydane przez PWN na zlece
nie amerykańskiego ośrodka informacji naukowej); wekto
rowe ujęcie teorii zniekształceń Odwzorowawczych (co umoż
liwiło uproszczenie i uogólnienie wielu związków między ele
mentami metrycznymi oraz nadało teorii większą pełność
i przejrzystość); nowe ujęcie zagadnienia odwzorowań ukoś
nych; opracowanie podstaw teoretycznych afinografów uni
wersalnych o 6 stopniach swobody do mechanicznego prze
kształcania niektórych siatek kartograficznych; prace teore
tyczne dotyczące minimalizacji zniekształceń Odwzorowawczych i inne.
W zakresie badań nad metodami redagowania i opraco
wania map oraz technologii wydania map wykonano sze
reg prac, z których należy wymienić takie, jak Atlas karto
wania form terenu Polski, na mapach w skali 1 :5000 (jest
to unikalne opracowanie posiadające dużą wartość prakty
czna, jako metodyczna pomoc w kartowaniu rzeźby terenu);
studium z dziedziny toponomastyki kartograficznej (majace
dużą wartość naukową i praktyczną): prace dotyczące generalizacjii rzeźby terenu (z uwzględnieniem jego charakte
rystyki geomorfologicznej) oraz generalizacji osiedli przy
opracowaniu map topograficznych; kilka pionierskich prac
z zakresu teorii barwy i jej zastosowań w kartografii, refe
rowanych na konferencjach międzynarodowych (w latach
1967. 1968. 1969); opracowanie metod grawerowania orygi
nałów wydawniczych map łącznie z opracowaniem receptur
warstw grawerskich i projektów konstrukcji odpowiednich
narzędzi grawerskich (opracowane metody zostały wdrożo-
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ne do produkcji); opracowanie metody aktualizacji okreso
wej podstawowych map topograficznych i wdrożenie tej
metody; opracowanie metody masek błonowych do repro
dukcji map wielobarwnych w technice offsetowej; dokona
no wielu usprawnień procesów technologii wydania map,
które wpłynęły na podniesienie jakości i obniżenie kosztów
dukcji map wielobarwnych w technice offsetowej; dokonaosiągnięć rozwój i zakres prac badawczych w dziedzinie
kartografii, podobnie jąk w dziedzinie Iotogrametrii, nie do
równuje rozwojowi kartografii na świeeie.

W dziedzinie geodezji inżynieryjno-przemysłowej

Prace badawcze w dziedzinie geodezji inżynieryjno-prze
mysłowej wynikały z potrzeby uzyskania najbardziej ekono
micznych i naukowo uzasadnionych metod wysoko dokład
nych pomiarów geodezyjnych, głównie dla potrzeb budow
nictwa naziemnego, podziemnego i wodnego. Należy tu od
notować szereg osiągnięć o dużych walorach naukowych
i znaczeniu ,praktycznym. Cenne są wyniki prac z zakresu
teorii osnów geodezyjnych, jako podstawy wyjściowej po
miarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Badania doty
czyły konstrukcji osnów poziomych dużych obszarów i za
kładów przemysłowych oraz miast, z zaniechaniem budowy
wysokich stanowisk obserwacyjnych i sygnałów, na rzecz
punktów sytuowanych na poziomie terenu: konstrukcji
i analizy dokładnościowej osnów w kształcie łańcuchów trój
kątów i układów centralnych; koncepcji osnów z elektro
nicznym pomiarem długości boków i innych zagadnień zwią
zanych z unowocześnieniem osnów geodezyjnych i odpowied
nim ich dostosowaniem do potrzeb.
W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa opra
cowano i wdrożono metody geodezyjnej obsługi wznosze
nia różnych obiektów i montażu urządzeń. Na szczególne
podkreślenie zasługują metody geodezyjnej kontroli prawi
dłowości montażu budowli wysmukłych (kominy, maszty,
wieże itp.), budowy obiektów
Icrzywopowierzchniowych
(zbiorniki gazowe, wieże wodne wnoszone metodą ślizgo
wą, ,piece obrotowe itp.). oraz budowy hal przemysłowych.
Rozwinięto metody geodezyjnej obsługi budowy zapór, elek
trowni, montażu i kontroli turbin. Obecnie prowadzone są
prace badawcze nad automatyzacją geodezyjnego ,projekto
wania tras i robót ziemnych z zastosowaniem cyfrowego
modelu terenu i elektronicznej techniki obliczeniowej (ETO).
Równolegle rozwinęły się prace badawcze nad wyznacza
niem odkształceń i przemieszczeń budowli i konstrukcji
inżynierskich. Badania te stanowią źródło informacji o sta
nie bezpieczeństwa obiektów, a ich wyniki są ,podstawą do
podejmowania decyzji o stosowaniu odpowiednich środków
zaradczych. Pozycja polskiej geodezji w dziedzinie pomiarów
odkształceń i przemieszczeń jest obecnie wysoka, nawet na
tle krajów wyżej rozwiniętych i dysponujących lepszą bazą
techniczną. Badania w tej dziedzinie cechuje umiejętne i har
monijne kojarzenie wysokiego poziomu teorii z dużymi wa
lorami praktycznymi metod powstałych w wyniku tych ba
dań.
W ramach prac badawczych skonstruowano liczną cenną
i oryginalną aparaturę pomiarową, która pomimo ,trudność:
wykonawczych została wdrożona do produkcji i cieszy
się uznaniem (na przykład urządzenie elektroniczne do ba
dania pieców obrotowych, urządzenie do precyzyjnej wieloprzęsłowej niwelacji hydrostatycznej, zestaw przyrządów
kontrolnych dla urządzenia do ciągłego odlewania stali
i wiele innych).
Opóźnienia w niektórych kierunkach prac badawczych
spowodowane są niedostatecznym, a niekiedy wręcz zniko
mym wyposażeniem placówek naukowych w nowoczesną
aparaturę.

W dziedzinie geodezji górniczej
Prace badawcze w dziedzinie geodezji górniczej wynikały
z potrzeb dynamicznie rozwijającego się górnictwa w Polsce
Ludowej. Poważne znaczenie ekonomiczne miały badania
geodezyjne przemieszczeń powierzchni terenu i górotworu
pod wpływem eksploatacji górniczej. W wyniku badań opra
cowano metody (teorie), które umożliwiają opisanie zmian
zachodzących na powierzchni terenu w wyniku oddziały
wania eksploatacji górniczej; metody te znalazły szerokie
zastosowanie do prognozowania wskaźników deformacji te
renu i wzbudziły duże zainteresowanie za granicą. Dzieki
wykorzystaniu tych metod w górnictwie, okazało się możli
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we wydobycie wielu milionów ton węgla unieruchomio
nego w tak zwanych filarach ochronnych miast, dużych
zakładów przemysłowych, jak również filarów ochronnych
szybów.
Cenne wyniki dały badania nad zwiększeniem dokładności
i skróceniem czasu orientacji kopalni podziemnych, a w
szczególności badania nad wprowadzeniem przyrządów giroskopowych do prac geodezyjnych w kopalniach. Wdroże
nie wyników tych badań pozwoliło na znaczne ograniczenie
orientacji metodami klasycznymi, pięciokrotne obniżenie ko
sztów orientacji i wyeliminowanie konieczności unierucho
mienia jednego lub kilku szybów na okres kilkunastu go
dzin, jaki jest niezbędny do wykonania orientacji metodami
klasycznymi. Ważne dla ,praktyki górniczej były również
badania nad ulepszeniem istniejących metod klasycznych
orientacji kopalni.
Skonstruowano szereg przyrządów podnoszących dokład
ność i usprawniających pomiary geodezyjne w kopalniach.
W ostatnich latach podjęto badania nad ustaleniem opty
malnej metody kompleksowych badań odkształceń całych
regionów górniczych, jak: Rybnicki Okręg Węglowy, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, rejon kopalnictwa siarki,
ponadto zapoczątkowano badania W dziedzinie geometryzacji
złóż.
W dziedzinie geodezyjnego urządzania terenów rolnych
i leśnych

Dotychczasowe ,prace badawcze w dziedzinie geodezyjne
go urządzania terenów rolnych i leśnych dotyczyły głównie
organizacji przestrzeni rolniczej i terenów zainwestowania
osiedlowego oraz założenia jednolitej dla całego kraju ewi
dencji gruntów. W pierwszych latach powojennych zajmo
wano się przede wszystkim organizacją ,przestrzeni rolni
czej Uspcdecznionych ,gospodarstw rolnych, w latach na
stępnych — problematyką związaną ze scaleniami i wymia
ną gruntów oraz z zakładaniem ewidencji gruntów.
W zakresie problematyki dotyczącej organizacji przestrze
ni rolniczej opracowano między innymi pierwowzory geo
dezyjnego organizowania terenów uspołecznionych gospo
darstw rolnych, metody oceny układu dróg transportu rol
nego dla tych gospodarstw, metodę obliczania ,proporcji
w rozmiarach pól płodozmianowych. W zakresie problema
tyki dotyczącej organizacji zainwestowania osiedlowego
opracowano zasady planowania i projektowania terenów
osiedli wiejskich, zasady lokalizacji terenów budowlanych
na obszarach wiejskich itp.
W zakresie scalania i wymiany gruntów oraz ewidencji
gruntów opracowano między innymi systematykę użytków
gruntowych, metodę stref ,jednakowych warunków gospoda
rowania przy wymianie gruntów dla celów organizacji spół
dzielni produkcyjnych, zasady dotyczące dokładności sza
cunku gruntów dla celów scalenia i wymiany gruntów, za
sady wykorzystania map do założenia i prowadzenia ewi
dencji gruntów. Wymienione opracowania zostały wdrożo
ne do praktyki.
Ogólnie należy stwierdzić, że zakres prac badawczych nie
zaspokajał potrzeb kraju w zakresie gospodarki rolnej. Brak
odpowiednich badań był przyczyną szeregu zmian w trak
cie szeroko zakrojonych prac wykonawczych, co należy oce
nić negatywnie. Głównych przyczyn tego stanu należy dopa
trywać się w małej liczebności kadry naukowej, braku ko
ordynacji prac badawczych i niedostatku bazy organizacyj
nej.

W dziedzinie metod obliczeń geodezyjnych oraz informatyki
geodezyjnej i kartograficznej

Prowadzone i rozwijane w Polsce na szeroką skalę prace
geodezyjne, zwłaszcza w dziedzinie pomiarów podstawowych
kraju, oraz coraz wszechstronniejsze stosowanie metod geo
dezyjnych w różnych gałęziach gospodarki (budownictwo,
przemysł, gospodarka rolna itp.) spowodowało szybki roz
wój metod wyrównawczych wyników ,pomiarów i metod
rachunków geodezyjnych, zapewniających tak maksymalną
ekonomiczność prac obliczeniowych, jak i ich prawidłowość.
Badania w tej dziedzinie rozwijały się w szybkim tempie
i zostały uwieńczone dużym sukcesem, osiągając poziom
uznany w całym świeeie.
Dużym ,osiągnięciem było wprowadzenie do rachunków
geodezyjnych algebry krakowianowej Banachiewicza i na
stępnie twórcze jei rozwinięcie — tak pod ,względem teore
tycznym, jak i zastosowania praktycznego.

W dziedzinie metod rachunków geodezyjnych opracowano
i wydano paręset prac naukowych. Prace te wynikały prze
ważnie z potrzeby rozwiązania konkretnych zagadnień lub
też wyprzedzały aktualne potrzeby praktyki geodezyjnej,
znajdując szybko zastosowanie i przyczyniając się do pra
widłowych rozwiązań stawianych zadań.
Należy również podkreślić stosunkowo szerokie i wczesne
zastcsowanie w pracach geodezyjnych elektronicznej techni
ki obliczeniowej, odpowiednio do posiadanego wyposażenia
w elektroniczne maszyny cyfrowe. .Między innymi cpracowano metody i algorytmy rachunku wyrównawczego dosto
sowane do ETO, rozwiązano problemy dotyczące zastosowa
nia małych komputerów do typowych obliczeń geodezyj
nych itp.
Odnośnie informatyki geodezyjnej i kartograficznej, w
zakresie której prace badawcze zostały w Polsce rozpoczęte
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stosunkowo niedawno, można odnotować pewne osiągnięcia
zasługujące na uwagę. Wykonane dotychczas prace obejmo
wały: automatyzację wybranych procesów przetwarzania
informacji fotogrametrycznych, numeryczne modelowanie
terenu oraz niektórych zjawisk fizycznych i ekonomicznyęh,
automatyzację wybranych procesów geodezyjnego projekto
wania dla potrzeb zagospodarowania terenów miejskich
i wiejskich, jak również budowy szlaków komunikacyjnych
i obiektów przemysłowych, prace badawcze w zakresie
konstrukcji i stosowania specjalistycznych urządzeń do prze
twarzania informacji geodezyjnych i kartograficznych.
Pomimo ^niewątpliwych osiągnięć w tej dziedzinie, .trzeba
odnotować poważne opóźnienia w pracach badawczych do
tyczących geodezyjnych systemów informatycznych obejmu
jących banki danych oraz w badaniach dotyczących auto
matyzacji przetwarzania informacji.

Studia zaoczne na Wydziale Geodezji i Kartogiafii Politechniki Warszawskiej

Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 roku o szkolnictwie wyż
szym i o pracownikach nauki wprowadziła w Polsce nowy
rodzaj studiów wyższych, a mianowicie oprócz studiów
dziennych — studia wieczorowe i zaoczne przeznaczone dla
osób pracujących zawodowo, czyli łączących pracę zawodo
wą z nauką w szkole wyższej oraz studia eksternistyczne
magisterskie dla osób posiadających tytuł zawodowy inży
niera po ukończeniu studiów I stopnia (tak zwanych inży
nierskich). Na podstawie tęgo przepisu prawnego zostały
utworzone w 1955 roku studia zaoczne na Wydziale Geodezji
i Kartografii, a rok wcześniej studia eksternistyczne.
W pierwszym okresie studia zaoczne były jednolite, stop
nia magisterskiego. Studiami tymi kierował specjalny pro
dziekan. Organizatorem studiów zaocznych był prof, dr Jan
Piotrowski. Z dniem 1 stycznia 1956 r. współpracę z
prof. Piotrowskim rozpoczął autor niniejszego artykułu, ma
jąc za zadanie opracowanie między innymi problemami rów
nież planu i programu dla tego studium. W związku z -wy
borem prof. Piotrowskiego na dziekana Wydziału Geodezji
i Kartografii, na prodziekana Studium Zaocznego powołano
z początkiem roku akademickiego 1956/57 autora niniej
szego artykułu, który tę funkcję pełnił przez cały okres
trwania studium magisterskiego. Studia magisterskie były
sześcioletnie (12 semestrów).
W roku 1960 studia zaoczne przeniesiono do Wieczorowej
Szkoły Inżynierskiej, przy czym jednak ówcześni studenci
III i wyższych lat studiów kontynuowali je na Politechnice.
Ostatni dyplom na studium magisterskim był wydany w ro
ku 1965. Ukończyło razem tego rodzaju studium 76 osób.
Studia zaoczne w WSI były tylko I stopnia, tak zwane in
żynierskie. Kończący je mogli dalej studiować zaocznie
na Politechnice Warszawskiej na tak zwanym Studium
Eksternistycznym. Tego rodzaju studium, jeśli chodzi o in
żynierów po studiach zaoczonych, ukończyło 8 osób, a więc
studia zaoczne z tytułem magistra inżyniera ukończyły 84
osoby.
Przeniesienie studiów zaocznych z Politechniki do WSI
z punktu widzenia dydaktycznego nie wprowadzało żad
nych poważniejszych zmian poza zmniejszeniem programu
nauczania i czasu studiów do 9 semestrów, bowiem zespól
nauczający pozostał ten sam. Zespół składał się na ogół
z pracowników dydaktyczno-naukowych IVydzialu Geodezji
i Kartografii; pozostał również ten sam kierownik studiów,
z tym że samo studium w ramach Wydziału Budowlanego
WSI miało prawa Oddziału. Wszystkie zajęcia odbywały się
na Politechnice. Można więc powiedzieć, że było to tylko
formalne przeniesienie organizacyjne, bo i kierownik tego
studium był przez pewien czasu (w latach 1960—65) jedno
cześnie kierownikiem i tego studium, i studium magister
skiego na PW.
W roku 1966 WSI włączono do Politechniki Warszawskiej.
Studia zaoczne w pierwszym okresie składały się z dwóch

etapów: 2-letniego studium ogólnotechnicznego jako samo
dzielnej jednostki organizacyjnej i 21/2-letnich studiów
specjalistycznych w ramach odpowiednich wydziałów. Razem
studia zaoczne obejmowały 9 semestrów. W dwa lata póź
niej poszczególne kierunki studiów w całości (a więc od
pierwszego roku) włączono do odpowiednich wydziałów. Kie
rownikiem studium pozostał nadal autor niniejszego arty
kułu. Studium to jest pierwszego stopnia, tak zwane inży
nierskie. Absolwenci otrzymują tytuł: inżyniera geodety. Do
dnia 1 września 1972 roku studium zaoczne z tytułem inży
niera geodęty ukończyło 407 csób, w tym dyplomów wyda
nych przez WSI — 121 i przez Politechnikę Warszawską
286.
O przyjęciu na I rok studiów mogą ubiegać się pracow
nicy uspołecznionych zakładów pracy, którzy:
1) posiadają wykształcenie średnie, wymagane do rozpo
częcia studiów w szkołach wyższych;
2) wykażą się praktyką zawodową zgodną z kierunkiem
studiów, a więc w jednostce geodezyjnej mającej uprawnie
nia do wykonywania prac geodezyjnych; przy czym prak
tyka ta powinna wynosić co najmniej 1 rok dla absolwen
tów średnich i pomaturalnych techników geodezyjnych, na
tomiast po ukończeniu innych szkół zawodowych i liceów
ogólnokształcących co najmniej dwa lata;
3) uzyskają z zakładu pracy skierowanie na studia;
4) złożą z wynikiem pomyślnym egzaminy wstępne.
Egzaminy wstępne składa się w zakresie liceum ogólno
kształcącego z następujących przedmiotów: matematyki, fi
zyki i języka obcego (wybranego przez kandydata).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami studenci na stu
diach zaocznych korzystają co roku z płatnych urlopów oko
licznościowych, a więc nie wliczanych do ich urlopów wy
poczynkowych. Urlopy te obejmują 21 dni roboczych w ciągu
roku na zajęcia obowiązkowe w uczelni (tak zwane zjazdy
szkoleniowe) i sesje egzaminacyjne oraz dodatkowo (na V
roku studiów) 21 dni na opracowanie pracy dyplomowej
i złożenie egzaminu dyplomowego. W wypadku, gdy urlopy
w powyższym wymiarze okażą się niewystarczające, stu
dentowi mogą być udzielone urlopy bezpłatne w wymia
rze do 14 dni łącznie w ciągu roku. Studentom studiów zao
cznych ich zakłady pracy pokrywają koszty przejazdów do
siedziby uczelni (miejsca ćwiczeń palowych) i z powrotem
na obowiązkowe zajęcia szkolne i sesje egzaminacyjne.
Kandydatom na I rok studiów udziela się do 10 dni urlo
pu płatnego na załatwienie wszelkich formalności związa
nych z wstąpieniem na uczelnię i złożenie egzaminów wstęp
nych oraz zakład pracy pokrywa odpowiednie koszty prze
jazdów.
Plan studiów, opracowany w 1956 roku, obejmował dwie
specjalności, a mianowicie: geodezję inżynieryjno-przemy-
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cznych lub kartograficznych, aby móc utworzyć chociaż jed
ną grupę laboratoryjną. Jednostki wykonawstwa geodezyj
nego, zatrudniające techników o odpowiednich kwalifika
cjach zawodowych, powinny zainteresować się tym proble
mem, zwłaszcza że jest to jedyna w Polsce tego rodzaju
specjalność na studiach zaocznych.
Dotychczas pojedyncze osoby pracujące w jednostkach fo
togrametrycznych lub kartograficznych mogą wybierać so
bie jedną z czynnych specjalności, najczęściej wybierają
geodezję inżynieryjno-przemysłową i miejską.

słową, która obecnie nazywa się: geodezja inżynieryjno-przemysłowa i miejska oraz geodezję rolną i leśną, która
obecnie nazyΛva się — geodezja urządzeniowo-rolna. W ro
ku 1969 Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki pozwo
liło uruchomić trzecią specjalność pod nazwą fototopografia.
Specjalność fototopograficzna z powodu braku dostatecznej
liczby kandydatów nie została dotychczas uruchomiona. Mo
że być uruchomiona dopiero wówczas, gdy na czwartym ro
ku studiów będzie co najmniej 12—15 studentów pracują
cych w tej dziedzinie, to jest w jednostkach fotogrametry

Tablica 1. Oznaczenia przyjęte dla wszystkich tablic

Semestr letni

Semestr zimowy
Liczba godzin zajęć
w ciągu roku

Lp.

Nazwa przedmiotu

1

2

praca w domu

zajęcia w uczelni

praca w domu

zajęcia w uczelni

w tym
ogółem
zajęcia
z przed
praca
w uczel
w domu
miotu
ni

w

P

C

L

Nw

Pk

w

P

C

L

Nw

Pk

4

6

7

I 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10

11

12

13

14

15

16

17

3

5

Tablica 2. Rok I studiów

2

1

ɜ

4

5

«

7

Wspólny dla wszystkich
specjalności

1
2
3
4
5
6

Język obcy
Matematyka
Fizyka
Geometria wykreślna
Chemia
Rysunek techniczny

Ogółem godzin

8

9

Semestr 11

Semestr I

120
385
95
140
110
160

20
90
20
30
35
35

100
295
75
110
75
125

___

1010

230

780

55

30E
—
IOE
15E

—
—
20
—

20

15
—
—
—

15

10
—
—
—
20

30

50
125
—
80
65

__

3/30
—
3/30
2/10

__

__

___

30E
1SE

—
—

15
5

10
—
—

50
110
55

3/30
2/20

10

25

—

—

95

3/30

320

8/70

55

25

20

10

310

8/80

10

11

12

13

14

15

16

17

Tablica 3. Rok II studiów

2

1

»

«

5

8

7

Wspólny dla wszystkich
specjalności

1
2
3
4
5
6
7

Język obcy
Matematyka
Fizyka
Ekonomia polityczna
Mechanika
Zastosowanie elektroniki w geodezji
Geodezja

Ogółem godzin

8

9

Semestr IV

Semestr III

-

___

35e
15e

-

10

—
—

15
5
—
5

60
175
175
140
125

10
50
60
20
25

50
125
115
120
100

125
210

25
45

100
165

1010

235

775

80

6

6

20e

—

25

10E
—

—
—

10

50
95
35
60
80

___
3/30
2/20
—
2/20

10E
IOe

—

—

30
—

45
60

1/15
—

15e
25e

—
—

—
—

10
20

70
120

2/30
3/45

320

7/70

60

—

—

60

295

6/90

10

n

12

13

14

15

16

17

Tablica 4. Rok III studiów
2

1

3

4

7

Wspólne dla wszystkich
specjalności

1
2

3
4
5

Geodezja
Rachunek wyrównawczy i obliczenia geo
dezyjne
Podstawy geologii
i geomorfologii
Fotogrametria z foto
grafią techniczną
Kartografia (matema
tyczna)

Ogółem godzin

190

8

9

Semestr VI

Semestr V

345

85

260

20e

180

40

140

10

80

15

65

10E

275

70

205

2Oe

110

20

90

990

230

760

60

—

20

100

2/30

—

—

10

40

2/20

15e

—

—

15

85

2/20

15e

5

—

—

70

2/20

65

5

—

45

295

8/90

___

20

100

2/30

25e

___

___

10

60

2/20

IOe

___

___

5

45

2/20

—

20

80

2/20

—

—

55

285

8/90

Tablica 5. Rok IV studiów
2

1

3

4

5

6

Przedmioty wspólne dla
wszystkich specjalności

■
2

3

Kartografia (redakcja
i reprodukcja)
Budownictwo ogólne
i drogowe
Geodezja wyższa
z podstawami astro
nomii geodezyjnej

Ogółem godzin

8

?

10

8

11

12

13

Semestr VII

14

15

16

17

Semestr VIII

110

20

90

10E

—

—

10

70

2/20

90

20

70

IOE

10

—

—

50

2/20

255

60

195

15

—

—-

15

75

2/20

15E

455

100

355

35

10

—

25

195

6/60

15

■ —

—

15

80

2/20

—

—

15

80

2/20

16

17

Tablica 6. A. Przedmioty odrębne na specjalności: geodezja Iniynleryjno-Przemyslowa 1 miejska

12

13

14

15

15E

15

—

—

70

2/20

90
60

10E
IOE

15
10

—

—

60
40

2/30
2/20

15

40

5

10

—

—

30

2/10

140

405

40

50

—

—

200

8/80

12

13

14

15

16

17

10
IOE

10
5

—
—

—
—

1

2

3

4

5

6

4
5

Gruntoznawstwo
Instrumentoznawstwo
geodezyjne
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Podstawy budownictwa inżynieryjnego,
przemysłowego
i miejskiego
Urządzenia komunalne
Podstawy geodezyjnego urządzania te
renów rolnych

55

15

40

IOE

65

20

45

IOE

175

45

130

5

115
80

25
20

55
545

6
7

8
9

Ogółem godzin

25

8

9

10

11

5

___

30

2/20

—

10

—

30

2/15

10

—

—

30

2/10

7

10

15

90

—

6/35

Tablica 7. B. Przedmioty odrębne na specjalności: geodezja urządzeniowo-rolna
1

2

4

Gleboznawstwo i kiaSyfikacja gleb
Geodezyjne urządzenia
terenów rolnych
Budownictwo wiejskie
Rolnictwo z ekonomiką rolną i organizacją gospodarstw
rolnych
Projektowanie terenów
osiedli wiejskich
i planowanie przestrzenne
Melioracje wodne

5
6
7

8

9

Ogółem godzin

11

4

5

6

7

8

9

105

30

75

I5E

—

—

15

60

2/15

155
55

40
15

115
40

IOE

10

—

—

40

2/10

3

10

50
30

2/15
1/10

70

I5E

—

—

5

60

2/10

15
20

40
65

5
IOE

10
10

—
—

—
—

30
45

2/10
2/20

140

405

50

35

—

5

215

9/65

90

20

55
85

545

25

10

Plany ɪ programy nauczania na studiach zaocznych opra
cowane są w założeniu, że student podczas studiów pogłębia
swoją wiedzę w tej dziedzinie, w której aktualnie pracuje,
bowiem odpowiednia praktyka zawodowa stanowi podstawę
i nieodzwoną podbudowę studiów. To decyduje o wyborze,
a właściwie o skierowaniu go przez uczelnię na określona
specjalność studiów.
Przedmiotem studiów na specjalności geodezja inżynieryjno-przemysłowa i miejska jest: nauka o pomiarach miast
i sporządzaniu map oraz wykonywaniu obsługi geodezyjnej
w dziedzinie urbanistyki, komunikacji, inżynierii lądowej
i wodnej, budownictwa ogólnego i przemysłowego.
Przedmiotem studiów na specjalności geodezja urządzenio
wo-rolna jest nauka o pomiarach i sporządzaniu map dla
różnych potrzeb gospodarki rolnej i leśnej oraz wywłaszcze
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nia gruntów dla celów realizacji narodowych planów gospo
darczych, jak też jest nauką o ewidencji gruntów, opraco
wywaniu projektów z dziedziny organizacji terenów uspo
łecznionych gospodarstw rolnych, scalaniu i wymianie grun
tów, przekształcaniu struktury władania i zagospodarowy
wania terenów zainwestowania osiedlowego miejscowości
wiejskich i małych miasteczek.
Przedmiotem studiów na specjalności fototopografia jest
nauika o sporządzaniu map metodą fotogrametryczną na
podstawie zdjęć lotniczych i naziemnych dla różnych potrzeb
gospodarki narodowej.
Od roku akademickiego 1969/70 obowiązuje nowy plan stu
diów. W zasadzie jest to dawny plan, w którym ze względu
na przejście z cyklu 9-semestralnego na 10-semestralny
(5-letnie studium) dokonana małych zmian. Dawny plan
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ustalał cztery semestry wspólne dla wszystkich tak zwa
nych !kierunków inżynieryjnych, do których był zaliczany
również kierunek geodezji. Plan aktualnie obowiązujący
obejmuje tylko trzy semestry wspólne. Zaistniała więc moż
liwość wyeliminowania takich przedmiotów, jak: wytrzyma
łość materiałów budowlanych i materiałoznawstwo budo
wlane; wprowadzono natomiast nowy przedmiot — zastoso
wanie elektroniki w geodezji, zwiększono również wymiar
zajęć z podstaw geodezji.
Poza tym wszystkie przedmioty pozostały te same, z tym
że niektóre prowadzone są na innych semestrach. Ponadto
z korzyścią dla poszczególnych specjalności rozciągnięto za
jęcia specjalizacyjne z dwóch semestrów (VII i VIII) na
trzy (VII, VIII i IX). Dziesiąty semestr przeznaczony jest
w zasadzie na wykonanie pracy dyplomowej.

Oznaczenia w planie studiów: W — wykłady, P — ćwi
czenia projektowe, C — ćwiczenia rachunkowe, L — ćwi
czenia laboratoryjne, Nw — nauka własna w domu, Pk —
prace kontrolne — tematy rachunkowe bądź opisowe zleco
ne do wykonania w domu, w tym licznik oznacza liczbę
prac kontrolnych, a mianownik łączną liczbę godzin na
wykonanie tego rodzaju prac, E — egzamin z danego przed
miotu w odpowiednim semestrze.
W ramach zajęć na semestrze dziesiątym (X) student
wykonuje pracę dyplomową w wymiarze 300—400 godzin.
Dąży się do tego, aby praca taka była uzgodniona z za
kładem pracy studenta, możliwie do wykorzystania w pro
dukcji.

Tablica 8. C. Przedmioty odrębne na specjalności: Iototopografia

1
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4

Wybrane działy z matematyki
Wybrane działy z fotogrametrii
Zdjęcia lotnicze
z meteorologia
Podstawy geodezyjnego urządzania terenów rolnych
Fototopografia
Instrumentoznawstwo
fotogrametryczne
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6
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Tablica 9. Rok V studiów
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1

Przedmioty wspólne dla
wszystkich specjalności
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Ewidencja gruntów
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Tablica 10. A. Przedmioty odrębne na specjalności: geodezja Iniynleryjno-Przemyslowa I miejska

1
1

2

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
5
Geodezja miejska
Podstawy geodezyjne6
go urządzania terenów rolnych
Planowanie przes7
trzenne i urbanizm
Podstawy prawa ogól8
negó i administracyjnego oraz gospodarki terenami miejskimi
Seminarium dypiomo9
we
--------------------------------------------- —ʌ
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Tibllca 11. B. Przedmioty odrębne na specjalności: geodezja urządzeniowo-rolna

1

2

4

Geodezyjne urządzenie
terenów rolnych
Projektowanie terenów
osiedli wiejskich
i planowanie przes
trzenne
Podstawy geodezji
inżynieryjnej
Geodezyjne urządzenie
terenów leśnych
Prawo urządzeniowo-rolne
Seminarium dyplomowe
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6
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8
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Tablica 12. C. Przedmioty odrębne na specjalności: Tototopografia
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4
5
6

7
8

9

10

Wybrane działy z fotogrametrii
Zdjęcia lotnicze z meteorologią
Podstawy geodezyjnego urządzenia tere
nów rolnych
Planowanie przestrzenne i urbanizm
Podstawy geodezji
inżynieryjnej
Podstawy prawa ogólnego i administra
cyjnego oraz gospo
darki terenami
miejskimi
Seminarium dyplomowe

Ogółem godzin

40

45

Praktyki połowę (ćwiczenia połowę)

Z geodezji i geodezji wyższej studenci obowiązani są
odrobić ćwiczenia połowę, o ile nie mają średniego wy
kształcenia geodezyjnego (to jest ukończyli jnną szkołę
średnią niż technikum geodezyjne) bądź mają takie wy
kształcenie, lecz na podstawie dotychczasowych robót wy
konanych samodzielnie nie można im wymienionych ćwi
czeń zaliczyć.
Ćwiczenia te przeprowadzane są:
1) z geodezji po semestrze IV — 2 tygodnie;
2) z geodezji po semestrze VI — 4 tygodnie;
3) z geodezji wyższej po semestrze VIII — 10 dni.
Ze względu na to, że studenci na studiach zaocznych
dostają w ciągu roku na zajęcia w uczelni i egzaminy
21 dni płatnego urlopu, ćwiczenia połowę w zasadzie są
wykonywane przez studentów w ramach ich urlopów wy
poczynkowych lub urlopów bezpłatnych. Dąży się do zmia
ny tego zwyczaju. Program studiów na pierwszych trzech
semestrach jest wspólny dla wszystkich kierunków inży
nieryjno-budowlanych, do których zalicza się również geo
dezję, niezależnie od tego czy studia są na Politechnice,
czy też w Wyższej Szkole Inżynierskiej, czy są to studia
wieczorowe lub zaoczne, wobec tego pragnący studiować
geodezję mogą je rozpocząć w uczelni technicznej (z wy
łączeniem uczelni rolniczych) najbliższej ich miejsca za
mieszkania lub miejsca pracy zarówno systemem zaocz
nym, jak i wieczorowym. Po zaliczeniu tam trzech se
mestrów student później powinien przenieść się na IV
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semestr studium w Politechnice Warszawskiej lub w Aka
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Niewłaściwe jest
przenoszenie się na semestr piąty, jak to usiłują niektó
rzy robić, ponieważ ubiegający się o takie przeniesienie
powinien uprzednio złożyć egzaminy uzupełniające z pod
staw geodezji (popularnie nazywanej geodezją I) i z za
stosowania elektroniki w geodezji. Program nauczania z ge
odezji na semestrze IV na wydziałach geodezyjnych jest
znacznie głębiej ujmowany niż na innych kierunkach stu
diów. Egzaminy te zarówno dla kandydata, jak i dla kie
rownictwa studiów stwarzają wiele trudności, ponieważ wy
mienione przedmioty są wykładane — jak widać z planu
studiów — w semestrze letnim (IV), a semestr V — to zi
mowy; nie ma możliwości zorganizowania ćwiczeń labora
toryjnych z wymienionych przedmiotów, bez których nie
może być zaliczony przedmiot.
W 1968 roku tytułem eksperymentu wprowadzone zosta
ły studia eksternistyczne dla pracujących, obejmujące I rok
nauczania. Kandydaci na studia samodzielne, korzystając
z wykładów telewizyjnych i zaleconych podręczników, przy
gotowują się do wszystkich przedmiotów wykładanych na
pierwszym roku studiów, nie będąc jeszcze studentami.
Eksterni, którzy złózą z oceną pozytywną egzaminy ze
wszystkich przedmiotów I roku studiów łącznie z matema
tyką i fizyką z zakresu szkoły średniej i przedstawią skie
rowanie z zakładów pracy, są przyjmowani na II rok stu
diów bez dodatkowego egzaminu wstępnego. Oczywiście,
ekstern musi odpowiadać ogólnym warunkom przyjęcia na
studia.
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Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Bułgarii
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Geodetów Bułgar
skich — przy współpracy z Bułgarskim Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii oraz z Instytutem Naukowo-Badaw
czym Geodezji i Kartografii — zorganizowało w Sofii,
w dniach 12—13 października 1972 roku konferencję nau
kowo-techniczną na tęmat: Nowoczesne metody geodezyjne
w budownictwie.
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W czasie konferencji miałem zaszczyt być gościem Jego
Magnificencji Rektora Wyższego Instytutu Inżynierii Bu
dowlanej, w którym zapoznano ¡mnie z organizacją studiów
geodezyjnych w Bułgarii oraz z pracą naukowo-badawczą
katedr, zakładów i laboratoriów Wydziału Geodezji. Spo
dziewam się, że czytelników Przeglądu Geodezyjnego zain
teresuje kilka uwag dotyczących organizacji wyższych stu
diów technicznych w Sofii, dlatego przedstawię pokrótce
historię tej uczelni.
Inicjatywę utworzenia wyższego szkolnictwa techniczne
go w Bułgarii podjęła grupa naukowców w latach czter
dziestych naszego stulecia. Wynikiem tego wysiłku było
powołanie do życia i otwarcie Politechniki w Sofii w roku
akademickim 1942/43. Politechnika Sofijska rozpoczęła
kształcenie słuchaczy w dwóch specjalnościach: inżynie
ryjno-budowlanej i mierniczej.
W roku 1943 przy Wydziale Inżynierii Budowlanej zostaje utworzona specjalność architektoniczna. W roku akade
mickim 1945/46 powstaje nowy wydział — Wydział Maszy
nowy z czterema specjalnościami: budowy maszyn, elektro
niczną, górniczą i chemii przemysłowej. W tym samym ro
ku na Wydziale Inżynierii Budowlanej powołuje się spe
cjalność wodno-melioracyjną.
W roku akademickim 1949/50 na Wydziale Inżynierii Bu
dowlanej powołuje się specjalności:
urządzeniowo-rolną
i drogową. W tym samym czasie specjalność budownictwa
wodnego zostaje wydzielona z Wydziału Inżynierii Budo
wlanej, tworząc nowy Wydział Hydrotechniczny z trzema
specjalnościami: hydroenergetyczną, melioracji wodnych
i urządzeń kanalizacyjnych.
Rok akademicki 1950/51 przynosi następną zmianę na Wy
dziale Maszynowym, powstaje tam bowiem nowa specjal
ność geologii inżynieryjnej. W następnym roku akademic
kim 1951/52 zostają wydzielone z Wydziału Inżynierii Bu
dowlanej dwie specjalności: geodezyjna i architektoniczna,
tworząc dwa nowe samodzielne wydziały. Nowo powstały
wydział geodezyjny posiadał dwie specjalności: pierwsza —
łącząca w sobie geodezję, fotogrametrię i kartografię i dru
ga — urządzenia rolne.
W roku 1953/54 wyższe szkolnictwo techniczne w Buł
garii przeżywa nową reorganizację. Uzasadnia się ją szyb
kim rozwojem ekonomicznym kraju, co powoduje zwiększo
ne zapotrzebowanie na specjalistów z wyższym wykształ
ceniem. W wyniku tej reorganizacji Politechnika Sofijska
zostaje podzielona na cztery samodzielne ,uczelnie noszące
nazwę wyższych instytutów. Powstaje więc Wyższy Insty
tut Inżynierii Budowlanej, Wyższy Instytut Maszynowo-Elektrotechniczny, Wyższy Instytut Górniczy oraz Wyż
szy Instytut Chemiczno-Technologiczny. W wyniku tej re
organizacji Wydział Geodezyjny zlikwidowano, szkolenie
specjalistów z dziedziny urządzeń rolnych przeniesiono do
Wyższego Instytutu Rolniczego w Sofii, natomiast szko
lenie specjalistów z zakresu geodezji, fotogrametrii i kar
tografii przeniesiono na Wydział Budownictwa w Wyższym
Instytucie Inżynierii Budowlanej. W następnym roku aka
demickim szkolenie specjalistów z zakresu urządzeń rol
nych wraca z powrotem na Wydział Budowlany.
W roku 1963/64 w Wyższym Instytucie Inżynierii Budo
wlanej powstaje ponownie samodzielny Wydział Geodezji,
szkolący specjalistów w dwu wyżej wspomnianych kie
runkach. Ten rok akademicki przynosi stabilizację wyższe
go szkolnictwa technicznego w Bułgarii. Stan ten utrzy
muje się do chwili obgenej. Wyższy Instytut Inżynierii Bu
dowlanej posiada aktualnie cztery wydziały .— architektu
ry, geodezji, budownictwa i hydrotechniki.
Pierwszym dziekanem Wydziału został zasłużony dzia
łacz nauki — prof. inż. Wasyli Peewski. Następnie funk
cję tę pełnili między innymi: prof. inż. Dymitr Stoiczew,
prof. inż. Władimir Ionczew, prof. inż. Miczo Miczew.
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4. Centrum Sofii — w głębi meczet, po prawej dom towarowy

5. Hotel „Rila”

W ostatnich latach na Wydziale Geodezyjnym obu spe
cjalności studiuje około 500 słuchaczy, w tym prawie 150
na studiach zaocznych.
Wydział Geodezji posiada siedem katedr: Geodezji, Geo
dezji Wyższej, Geodezji Stosowanej, Fotogrametrii i Kar
tografii, Urządzeń Rolnych, Geometrii Wykreślnej i Języ
ków Obcych.
W czasie trwania konferencji miałem również możność
odwiedzić Instytut Naukowo-Badawczy Przemysłu Górni
czego NIPRORUDA w Sofii. Instytut ten zajmuje się ca
łokształtem spraw naukowo-badawczych oraz projektowa
niem i konstrukcją urządzeń dla potrzeb szybko rozwijają
cego się przemysłu i górnictwa, ze szczególnym uwzględ
nieniem potrzeb kopalnictwa rud kolorowych. Instytut za
trudnia ponad 1000 osób, w tym około 800 osób personelu
naukowo-badawczego i inżynieryjno-technicznego. Sekretarz
naukowy Instytutu zapoznał mnie z organizacją placówki
naukowej oraz umożliwił zwiedzenie niektórych zakładów
i laboratoriów. Na szczególną uwagę zasługuje działalność
Zakładu Geodezji Górniczej i jego laboratoriów. Zakład ten
posiada w składzie swego personelu osoby, które ukończyły
studia w Związku Radzieckim względnie Akademii Górni
czo-Hutniczej w Krakowie. Zakład prowadzi prace nauko
wo-badawcze mające na celu szerokie zastosowanie foto
grametrii dla celów produkcyjnych oraz zajmuje się opra
cowaniem nowych instrumentów i przyrządów pozwalają
cych na automatyzację pomiarów geodezyjnych w górnic
twie.
Jednym z wielu opracowań tego Zakładu jest — skon
struowany przez zespół pracowników pod kierunkiem dr
inż. L. Tchechankowa — profilograf kopalniany LP-2
do ciągłej rejestracji wychylenia pionowych prowadnic wy
ciągów kopalnianych. Przyrząd ten służy do automatycz
nej kontroli właściwego położenia prowadnic w pionowych
szybach kopalnianych. Sprawdzenie pionowości prowadnic
wyciągów kopalnianych za pomocą tego urządzenia spro
wadza się do 15—30 minut, zależnie od ,głębokości szybów,
gdy przy metodzie tradycyjnej potrzeba na to 2—3 dni.
Rejestracji wychylenia od pionu prowadnic wyciągów ko
palnianych dokonuje się automatycznie metodą · fotogra
ficzną na taśmie papieru fotograficznego o szerokości 100
mm, w skalach 1 :50, 1 :100 lub 1 : 200. W wyniku profilo
wania na taśmie zostaja zapisane wychylenia prowadnicy
od pionu w dwu zasadniczych, wzajemnie prostopadłych
kierunkach. Urządzenie wykorzystuje zasadę niwelatora hy
drostatycznego. Dokładność rejestracji wychylenia prowad
nic wynosi ± 2,5≡, a maksymalne wychylenie, które można
automatycznie zarejestrować nie może przekroczyć 1S20c.
Zaprojektowane urządzenie może być stosowane we
wszelkiego rodzaju szybach, bowiem posiada możliwość au
tomatycznej rejestracji wychylenia prowadnic przy ich roz
stawie w granicach od 900 do 1800 mm. Opisany profilo
graf, waźacy 62' kg. może być w czasie pomiaru zawieszony
pod względnie nad klatką dźwigu. Maksymalna szybkość
przesuwu Zanewniajaca uzyskanie pozytywnych wyników
me może przekroczyć 0,3 m/s.
Bardzo ciekawym opracowaniem Zakładu jest przyrząd
zwany deformem D-l, służący do automatycznego okre
ślania wielkości poziomych odkształceń powstających w
szybach kopalnianych, przechodzących przez rejony eksplo
atowane względnie wypełnione podsypką po wydobyciu
urobku. Za pomocą tego przyrządu można zarejestrować
zmiany w położeniu elementów szybu w oparciu o zamon
towane w tym celu prowadnice przyrządu. Automatycznej
rejestracji wychylenia elementów obudowy szybu dokonuje
przesuwający się przyrząd <z maksymalna szybkością 0,5
m/s) na taśmie papierowej, z dokładnością ÷2,5c. Sam

przyrząd ważący 31 kg przesuwany jest za pomocą ręcz
nego wyciągu.
Z innych konstrukcji Zakładu na uwagę zasługuje po
nadto libela redukcyjna LR-I służąca do dokładnego wy
znaczenia płaszczyzn i linii przy montażu wszelkiego ro
dzaju maszyn i urządzeń. Zasadniczą częścią urządzenia
jest specjalna libela, umieszczona w specjalnej obudowie.
Wychylenia badanych płaszczyzn czy linii określa się za
pomocą pęcherzyka Iibeli bezpośrednio na skali rejestrują
cej, umieszczonej nad rurką Iibeli. Nachylenie płaszczyzn
można określać z dokładnością + 2,5c, natomiast zakres po
miaru nachyleń wynosi od 0—7S. Cały przyrząd waży 2 kg,
a jego wymiary wynoszą: długość 215 mm, szerokość 68 mςn
i wysokość 93 mm.
Uczestnicy konferencji mieli możność zapoznania się
z Sofią — stolicą Bułgarii — miastem zieleni, zabytków
i nauki, które zostało założone przez Rzymian w I wieku
naszej ery, w miejscu trackiej osady Serdica. Miasto to,
jako Colonia—Ulpia—Serdica, było najpierw
ważnym
ośrodkiem handlowo-administracyjnym, a później religij
nym. W roku 808 miasto zostaje przyłączone do Bułgarii
— pod nazwą Sredec. Obecna nazwa została przyjęta w
wieku XIV, a wywodzi się od Bazyliki Świętej Zofii — pa
tronki miasta.
Losy miasta były różne. W latach 1018 do 1194 dostaje
sie pod panowanie Bizancjum. Odzyskane pod koniec XII
wieku przez Bułgarów niedługo cieszy się wolnością, bo
wiem w roku 1382 zostaje opanowane przez Turków. Po
prawie 5-wiekowej ,niewoli zostaje wyzwolone w roku 1877
przez wojska rosyjskie. Jako stolica szybko się rozwija.
Dnia 9 września 1944 roku zwycięskie powstanie ludności
przeciw proniemieckiemu rządowi jest początkiem nowego
wspaniałego rozwoju miasta. Dziś Sofia, jako stolica Ludo
wej Republiki Bułgarii, liczy ponad 850 tysięcy mieszkań
ców.
Sofia jest największym bułgarskim ośrodkiem gospodar
czym i naukowo-kulturalnym. Prz_emysl sofijski dostarcza
ponad 25% ogólnej wartości produkcji przemysłowej kraiu.
Do najważniejszych gałęzi przemysłu Sofii należą: hutnic
two żelaza i metali nieżelaznych, przemysł środków trans
portu, elektrotechniczny, włókienniczy, odzieżowy, maszy
nowy i inne. Sofia jest największym węzłem kolejowym
i drogowym Bułgarii, o dużym znaczeniu międzynarodo
wym. pesiada 2 porty lotnicze: Wrażdebna i Bozuriszte.
W Sofii ma siedzibę Bułgarska Akademia Nauk. Uniwer
sytet założony w roku 1888 oraz 12 innych szkół wyższych.
Ze względu na malownicze położenie, łagodny klimat
i Jiczne zabytki, miasto jest dużym ośrodkiem turystycz
nym. Można w Sofii zobaczyć z pietyzmem konserwowane
i zabezpieczane pozostałości murów z czasów rzymskich
oraz budowle zabytkowe wczesnego chrzęściłań«+wa. takie
iak r∏tunda Św. Jerzego z ITI—IV wieku, podziemne ne
kropole z IV—V wieku. Bazylika Św. Zofii z VI wieku itp.
Szczególna uwase należy zwrócić na cerkiew Aleksan
dra Newskiego zbudowana w latach 1904—1912 według
projektu architekta A. N. Pomeranzewa. na namiatke oswo
bodzenia Bułgarii snod jarzma tureckiego w roku 1877 pnzez
woiska rosyjskie. W podziemiach cerkwi znajduje sie muz°”m ikon TXTV-XIX wiek).
Sofia ma wiele zieleńców i parków. Do największych
należy Park Wolności oraz rezerwat przyrody zlokalizo
wany na stokach Witoszy. Na południowych krańcach mia
sta, u stóp Witoszy zlokalizowane są liczne sanatoria, ho
tele, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne.
Miasto ma źródła mineralne wykorzystywane w lecznic
twie. W okolicy Sofii znajdują się liczne uzdrowiska ze źró
dłami mineralnymi, słynne nie tylko w Bułgarii, ale i poza
jej granicami.
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Na obiektach scalanych znajdują się często grunty, któ
rych właściciele zamieszkują poza granicami wsi objętej
postępowaniem scaleniowym. Mogą to być ziemie, których
właściciele mieszkają we wsiach sąsiednich i sami osobiś
cie je użytkują albo wydzierżawiają, ze względu na zły
dojazd czy dużą odległość od swych zabudowań, bądź też
opuścili je bez zamiaru wznowienia użytkowania, mając in
ny na ogół zawód.
W dwu pierwszych przypadkach, to jest przy osobistym
użytkowaniu oraz oraz dzierżawie, mamy do czynienia
z szachownicą międzywioskową, zwaną również szachowni
cą zewnętrzną. Natomiast gruntów opuszczonych nie łączy
my z tym problemem, a to dlatego, gdyż w trakcie scala
nia ziemie te traktujemy tak samo, jak grunty rolników
zamieszkujących we wsi scalanej, pod warunkiem iż nie
są one wydzierżawiane rolnikom ze wsi sąsiednich reflek
tujących na ich kupno.
W mowie potocznej spotyka się często takie określenie,
jak: grunty różniczan oraz różniczanie. Gruntami różniczan w danej wsi zwykliśmy nazywać tylko te ziemie,
których właściciele zajmujący się rolnictwem zamieszkują
w innych wsiach, posiadając tam również swoje gospodar
stwa.
Rozpatrując większe od wsi jednostki administracyjne,
możemy spotkać się z szachownicą międzygromadzką po
legającą na tym, że mieszkańcy wsi należących do danej
gminy posiadają grunty położone we wsiach wchodzących
w skład innych gmin, a nawet innych powiatów. W szcze
gólnych przypadkach może występować wzajemna szacho
wnica gruntów, położonych w trzech powiatach należących
do dwóch lub nawet trzech województw.
Nas jednak interesuje głównie szachownica międzywioskowa, bo inne wymierne jej formy to tvlko rozwinięcie
tej podstawowej, wynikające z podziału administracyjnego
terenu.
Wiele przyczyn złożyło się na powstanie takiego skomDlikowanego zjawiska, jakim jest szachownica międzywioskowa. Mogła ona powstać w wyniku:
. 1) utworzenia w dawnych czasach wspólnych pastwisk
międzywioskowych późniejszego ich podziału między po
szczególne wsie;
2) likwidacji wspólnych pastwisk wsi i dworu na skutek
ich parcelacji:
. 3) likwidacji serwitutów i wydzielenia za nie gruntów
położonych często na terenach innej wsi:
4) likwidacji większych własności ziemskich, to jest par
celacji majątków folwarcznych, a kupujący te tereny rol
nicy stawiali nowe zabudowania na gruntach nowo naby
tych, jednocześnie utrzymując w swym posiadaniu dotych
czasowe grunty we wsi zamieszkiwanej przez nich uprze
dnio:
5) powiązań rodzinnych; na terenach, gdzie był dozwo
lony obrót ziemią taie obowiązywało prawo majoratu) czę
sto przy zawieraniu małżeństw dzieci dostawały od rodzi
ców posag w postaci ziemi. Takie dzielenie gruntów było
przyczyna powstawania nie tylko szachownicy wewnętrz
nej, Iecz także szachownicy zewnętrznej, w przypadku gdy
jedno z nowożeńców pochodziło z innej wsi:
fil transakcji kupna — sprzedaży gruntów rolnych:
71 dażenia do ustalenia prawidłowych granic wsi: przy
zakładaniu ewidencji gruntów powstałe dawniej enklawv
i nó’enkJawy gruntów były włączone do areału gruntów wsi
Sasiodniej ;
81 opuszczenia gospodarstw przez właścicieli i przejmo
wanie tvch gruntów przez rolników nie mieszkających *w
danei wsi:
Pl istnienia szachownicy międzywioskowej już przed
uwłaszczeniem.
Szachownica międzywioskową sprawia dwa zasadnicze
kłopoty. Pierwszy, związany z zakładaniem i prowadze
niem ewidencji gruntów polega na tym, że na poszczególne
gospodarstwa składaja się grunty należące do kilku jedno
stek rejestrowych położonych w kilku pbrębach. Dopiero
w gospodarczych księgach gromadzkich uwidoczniona jest
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powierzchnia całego gospodarstwa, powstała z sumy tych
elementów składowych. Drugi, gospodarczy, jest znacznie
ważniejszy i polega na tym, że rolnik posiadający grunty
w innych wsiach, a więc w znacznych nieraz odległoś
ciach od zagrody, traci wiele czasu na dojazdy do tych
gruntów.
Mówiąc o potrzebie likwidacji szachownicy międzywios
kowej, trzeba najpierw wyświetlić następującą kwestię,
a mianowicie: przy jakiej liczbie różniczan oraz ogólnej
powierzchni ich gruntów wyłania się w ogóle problem ta
kiej szachownicy. Właściwe naświetlenie tego problemu mo
że nastąpić jedynie na drodze analizy tej szachownicy, któ
rą uzyskamy przez opracowanie wnikliwego studium wła
dania. Dopiero wówczas będzie można prawidłowo rozwią
zać projekt scalenia, przez co rozumiem (w odniesieniu
jedynie do poruszanej tu kwestii) właściwą lokalizację
gruntów różniczan.
W wymienionym studium władania dla lepszego zobra
zowania należy przedstawić na mapie grunty różniczan róż
nymi kolorami. Można by tu przyjąć zasadę, że dajemy
jednakowy kolor dla odcinków granicy z daną wsią i dla
gruntów gospodarzy mieszkających w tej wsi.
Należy zwrócić baczną uwagę na drogi wiodące od pól
do miejsc zamieszkania różniczan, na ich stan oraz urzą
dzenie, podając jednocześnie przybliżone odległości zagro
da — pole. Zwrócenie uwagi na te kwestie ma bardzo po
ważny wpływ na sposób późniejszego rozwiązania projek
tu. Z gospodarczego punktu widzenia nie jest istotne bo
wiem to, czy grunty danego gospodarstwa znajdują się
w jednej lub kilku wsiach, lecz jaka jest odległość grun
tów od zagrody oraz trudność dojazdu i powierzchnia grun
tów. Zdarzyć się może, że rolnik ma o wiele łatwiejszy
dosteυ do gruntów położonych we wsi sąsiedniej niż do
gruntów położonych we wsi, w której zamieszkuje. Z po
wyższego wypływa wniosek, iż odległość gruntów różni
czan od ich zagród i trudność dojazdu należy rozpatrywać
odrębni» dla każdego gospodarstwa.
W celu wstępnego zorientowania sie o rozmiarach sza
chownicy należało by przeprowadzić analizę co do wiel
kości i wzajemnego powiązania gruntów różniczan. Ana
lna ta obejmowałaby wsie położone w jednej gminie i okreś’ała wzajemne nod względem powierzchniowym powiazazam° gruntów różniczan. W tablicy zaproponowano przyk,adc.wo schemat uiecia tej kwestii.
Na podstawię tablicy zorientujemy sie, która wieś po
siada paiwiecej gruntów różniczan i do której wsi te grun
ty należa oraz jakich rozmiarów jest szachownica miedzyPromadzka. Jednocześnie można dokonać wstępnego wybo
ru wsi. które posiadają duża pod względem Powierzchnio
wym i wzaiemna szach-wnice zewnętrzna. Nastepnie mo
żna byłoby przeprowadzić (dla każdej wsi oddzielnie) , anal;zę co do wielkości rozdrobnienia, rodzaju użytków oraz
jakości gruntów różniczan. Analiza ta obejmowałaby w
szczególności takie problemy, jak:
— Iiczbe .gospodarstw;
— Iiczbe działek:
— powierzchnie gruntów:
— rodzą i użytków i ich powierzchnie;
— iakość gruntów.
Majac tak przeprowadzona analizę, a wiec znajac rozmia
ry oraz Vrzaiemne powiązanie szachownicy miedzywmsk»wei. należałoby sie zastanowić nad sposobami jej likwi
dacji.
Zdaniem mo⅛, Jikwidacia ta może »bejmować zarów
no tereny, ra których wykonano kiedyś scalenie gruntów
bez ureσυ'nwania szachownicy zewnetrznei (przypadek t°n
można uogólnić, mówiąc no prostu, że szachownicy wewnę
trznej nie ma, i=tnieie natomiast szachownica ZewnetrznaV
iak również obiekty, na których przeprowadza się po
stępowanie scaleniowe.
Pomimo iż aktualne przepisy nie przewidują wymiany
gruntów między gospodarstwami indywidualnymi, należa
łoby rozważyć możliwość stosowania tego zabiegu w pierw
szym wyżej podanym przypadku. W takiej sytuacji widzę
następujące sposoby działania.

1. Objąć wymianą obszary gruntów różniczan równoważ
ne pod względem wartości. Ponieważ przypadek pełnej
równowagi wartości gruntów różniczan z jednej i drugiej
wsi będzie rzadki, dlatego celem doprowadzenia do tej
równowartości należałoby włączyć do wymiany i grunty
przygraniczne, co byłoby równoznaczne ze zmianą lub wy
prostowaniem granicy wsi. Przy określaniu wartości grun
tów należałoby posługiwać się klasyfikacją państwową.
2. Objąć wymianą grunty różniczan z jednej i drugiej
wsi, włączając dla wyrównania wartości istniejące grunty
Państwowego Funduszu Ziemi. Wynikiem takiego zabiegu
będzie likwidacja szachownicy międzywioskowej oraz prze
niesienie części gruntów PFZ z jednej wsi do drugiej.
3. W przypadku, gdy nie można utworzyć równowartoś
ci czy to z gruntów PFZ, czy też przez włączenie do wy
miany gruntów przygranicznych, należałoby różnicę, jaka
pozostała z braku tej równowartości, zlokalizować przy
gruntach PFZ lub przy PGR dla późniejszej ich wymiany
z gruntami tych jednostek rejestrowych.
4. W przypadku występowania na peryferiach obszaru
wymiany gruntów oddzielonych od pozostałych części na
turalnymi przeszkodami (kanały, drogi o dużym natężeniu
ruchu, koleje itp.) wskazana, byłaby lokalizacja właśnie w
tych miejscach gruntów różniczan. Natomiast na dotych
czasowe grunty różniczan należałoby przenieść tych gospo
darzy, którzy posiadali całość lub część swoich majątków
na tych peryferyjnych obszarach. Z częścią gruntów róźniczan, które pozostałyby z powodu braku równowartości,
należałoby postąpić podobnie jak w powyżej podanych
przypadkach, a więc na przykład tworząc równowartości
z gruntów PFZ.
5. Należałoby się również zastanowić czy w sytuacji bra
ku równowartości wymiennej nie włączać do wymiany
gruntów gospodarstw opuszczonych. W przypadku takim
w zasadzie jest obojętne, gdzie takie grunty będą zloka
lizowane.
Kiedy szachownicę międzywioskową będziemy chcieli zli
kwidować w toku scalenia, to widzę następujące możli
wości działania.
1. W przypadku scalenia jednej wsi będziemy się starali
maksymalnie przybliżyć grunty różniczan do granic ich
wsi, o ile oczywiście warunki na to pozwolą. Nie sprzyja
jącymi okolicznościami mogą tu być:
— ekscentrycznie położone osiedle na obszarze scalania
w stosunku do gruntów całej wsi;
— warunki glebowe polegające na tym, iż różniczanie
mogli dotychczas posiadać dobre grunty, a projektowane
dla nich miejsce lokalizacji ma grunty słabe (lub odwrot
nie);
— brak możliwości wydzielenia tego samego typu użyt
ków gruntowych; w tym przypadku należałoby przeprowa
dzić analizę, czy na przykład łąka, jaką posiada róźnicza-

Ogólna powie
rzchnia wsi

Tabllca

i !
“1
8 "
S ⅛
fi S

63.9 245,6

26,0

49,7 420,1

11,8

102,6 650,0

15,8

Powierzchnia gruntów różniczan ze wsi
w [ha]

Nazwa wsi

z in
nych
gmin

D

A

ra
zem

i

A
I B
Ic

12,6

32,1

7,2

24.0

—

17,3

8,4

10,1

18,5

—

17,2

19,2

1 D

14.5

12.1

14,0

Bazem grun
ty różniczan

46,2

59,3

■ Powierzchnia
gruntów
mieszkań
ców wsi w
tejże wsi
Ogółem grun
ty miesz
kańców da
nej wsi

26,4

35,4

—

E
Ponadto grun
ty w in
nych gmi
nach

12,0

—

19,2 878,2

5,1

14,5 700,5

2,1

26,1
49,4

47,3

26,4

181,7 370,4 547,4 359.0 686,0

227,9 429,7 596,8 406,3 712,4

47,4

∙√z>

l4_] Grunty różniczan ze wsi^Ai~

EH

Grunty gminy 1

Grunty różniczan z innych gmin

nin na terenie danej wsi jest jedyną jego łąką, czy też
mógłby on zamienić tę łąkę na grunt orny, położony w po
bliżu jego wsi i to z dogodnym dojazdem.
Oddzielny problem stanowić tu będzie szacunek porów
nawczy gruntów. Pamiętać bowiem należy o tym, że grun
ty różniczan zazwyczaj przybliżamy do ich zagród, co nie
wątpliwie podnosi ich wartość. W tym to przypadku róż
niczanie zyskują podwójnie. Otrzymują oni bowiem grun
ty w pobliżu granic swojej wsi, a jednocześnie o niższej
wartości szacunkowej. Wartość ich jest niższa jedynie dla
tego, że są one oddalone od terenów osiedlowych wsi sca
lanej. Wskazane tu byłoby szacować grunty w ten spo
sób, jakby nie było różniczan. Jednak przy lokalizacji i wy
dzielaniu należnych ekwiwalentów trzeba wprowadzać
współczynniki wyrównujące różnice, powstałe na skutek
obniżenia wartości gruntów odległych od osiedla, a prze
znaczonych pod lokalizację różniczan. Pamiętać również na
leży o tym, że te współczynniki byłyby różne dla różnych
grup gospodarzy. Jest bowiem sprawą jasną, że nie nale
ży podwyższać wartości gruntów dla tych gospodarzy, któ
rzy do tej pory posiadali grunty w pobliżu swojej wsi i lo
kalizacja ich pod względem odległości do zabudowań wie
le się nie zmieniła.
2. W przypadku scalania kilku wsi sąsiednich jednocześ
nie, problem szachownicy międzywioskowej będzie prosty
do rozwiązania, szczególnie na gruntach ornych. W wyni
ku scalania mogą powstać wsie o nowych regularnych gra
nicach, o ile dotychczasowych granic wsi nie stanowiły
urządzenia inżynieryjne, takie jak rowy czy drogi lub gra
nice naturalne, a więc rzeki, lasy itp. Przy sprzyjających
warunkach zagadnienie to może być pomyślnie rozwiąza
ne i na użytkach zielonych, o ile nie będzie różniczan ze
wsi nie objętych postępowaniem scaleniowym. Gdy jednak
zaistnieje taki przypadek, to przy likwidowaniu szachowni
cy należałoby postępować tak, jak w przypadku wyżej po
danej formy wymiany gruntów.
3. Przy scalaniu gruntów jednej wsi należy włączać do
obszaru scalenia grunty gospodarzy położone na terenach
wsi sąsiedniej (uprzednio już scalonej), a lokalizować tam
ziemie różniczan.
Mogą tu zaistnieć przypadki:
a) gdy gospodarze ze wsi scalanej posiadają mniej grun
tów w przyległych wsiach niż różniczanie, problem może
być w pewnych przypadkach prosty do rozwiązania, bo nie
wszyscy różniczanie dostaną ekwiwalent na obszarze swo
jej lub sąsiedniej wsi;
b) gdy więcej gruntów posiadają różniczanie niż uczest
nicy ze wsi scalonej, to do obszaru scalenia należy włą
czyć ze wsi sąsiedniej grunty PFZ (gdy istnieją) a nawet
grunty przyległe, a nadmiar gruntów lokalizować przy
granicy. Przy tej okazji istnieje możliwość regulacji gra
nicy pomiędzy dwoma wsiami.
4. Przez lokalizację gruntów różniczan przy gruntach
PFZ, gdy przy granicy nie da się ich umieścić, czy to ze
względu na jakość gleb, czy rodzaj użytków bądź też eks
centrycznie położone osiedle. W tym przypadku, po upływie
pewnego czasu może zaistnieć taka sytuacja, że w sąsied
niej wsi z różnych względów powstaną grunty PFZ, a wów
czas będzie można drogą wymiany zlikwidować szachow
nicę międzywioskową, tworząc jednocześnie zwarte kom
pleksy gruntów PFZ.
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Mgr mi. JERZY JAWORSKI__________________
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

Seminarium na temat „Zagadnienie nowelizacji przepisów o ewidencji, rozgraniczeniu
i klasyfikacji gruntów”
W dniu 14 grudnia 1972 roku w Warszawie odbyło się
kolejne seminarium, zorganizowane przez Sekcję Geodezyj
nych Urządzeń Rolnych Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Tematem tego seminarium było Zagadnienie nowelizacji
przepisów o ewidencji, rozgraniczeniu i klasyfikacji grun
tów.
Wprowadzenia do dyskusji na wyżej wymieniony temat
dokonał mgr inż. Z. Bartoszewski. Wprawdzie
na
wstępie referent zastrzegł się, że przedstawi swoje osobi
ste poglądy, ale z obu jego wypowiedzi (wprowadzenie
i podsumowujący głos w dyskusji) oraz z wystąpienia mgr
inż. W. Januszko można wysunąć przypuszczenie, że
poglądy te są zbliżone do oficjalnych poglądów Departa
mentu Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rolnictwa.
Na początku swojego wystąpienia referent zajął się kwe
stią poprawności stosowanej terminologii. Zadał pytanie:
Czy termin ewidencja gruntów jest terminem poprawnym?
Przytoczył definicję ze słownika wyrazów obcych, stwier
dzając jednocześnie, że nie ma ona nic wspólnego z grun
tami. Wielka encyklopedia w ogóle nie podaje znaczenia
tego terminu. Jak wiadomo bowiem, w celu określenia
urzędowych zbiorów danych o gruntach stosowane było po
wszechniej określenie kataster. Kataster to termin między
narodowy używany w wielu krajach, znajduje się też w
nazwie VII Komisji FIG. W związku z tym referent zapro
ponował, aby przy formułowaniu nowych przepisów przejść
do nazwy kataster. Propozycja ta nie znalazja jednak wię
kszej liczby zwolenników wśród osób wypowiadających się
na ten temat. Uznanoj że ewidencja to pojęcie szersze, co
daje możliwość rozszerzenia zakresu objętych nią danych.
Poza tym jest to określenie, które ma w Polsce tradycje
i uznanie w społeczeństwie (kataster jest nazwą wpraw
dzie też z tradycją, ale używaną lokalnie, tylko w niektó
rych rejonach kraju i z reguły przez starsze pokolenie).
Znacznie ważniejsze od nazewnictwa jest jednak to —
jaka będzie ewidencja w przyszłości, jakie dane i w jakiej
formie będzie rejestrowała oraz komu i w jaki sposób bę
dą one udostępniane. Przyszłość ewidencji gruntów widzi
się w elektronicznej technice obliczeniowej. Zanim jednak
to nastąpi, w okresie przejściowym przewiduje się wpro
wadzenie systemu kartotekowego. Padło w związku z tym
pytanie: Czy założenie kartotek ma sens, jeżeli mamy
przejść na system ETO?
Powszechne stosowanie ETO w prowadzeniu ewidencji
nie jest jednak jeszcze sprawą najbliższej przyszłości. Uwa
runkowane to jest między innymi rozwojem sieci ośrodków
ETO, potrzebą opracowania i wprowadzenia ujednoliconego
systemu informatycznego, przygotowaniem kadry itp.
Natomiast obecny system rejestrów (ksiąg) jest niewy
godny, sprawia kłopoty w szybkim zestawieniu potrzeb
nych danych. Kartoteki sporządzone rw ten sposób, aby ła
two i szybko można było odszukać potrzebną kartę, wpro
wadzić zmianę lub też wymienić całą kartę mogą choćby
czasowo usunąć te bolączki. Musi to być system, który po
zwoli wykonać różne warianty wszelkich zestawień potrze
bnych instytucjom korzystającym z danych ewidencyjnych,
a zarazem pozwalający na późniejsze przejście na system
ETO.
Wprowadzenie systemu kartotekowego wiązać się będzie
z potrzebą zwiększenia zakresu danych ewidencyjnych.
Chodzi tu głównie o niektóre dane natury prawnej, któ
rych ewidencja w swej obecnej formie nie ujmuje w ogóle
lub też rejestruje pobieżnie — dane znajdujące się w księ
gach wieczystych. Rozpatruje się bowiem możliwość likwi
dacji instytucji księgi wieczystej. Główne zarzuty stawia
ne tej instytucji są następujące:
— księgi wieczyste nie są instytucją powszechną;
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— rejestrują dane o gruntach ,tylko pobieżnie, niedosta
tecznie określając tym samym przedmiot własności;
— dane w nich zawarte są z reguły w znacznym stop
niu zdezaktualizowane i często sprzeczne z rzeczywistym
stanem prawnym. Stopień dezaktualizacji ksiąg wieczys
tych nabrał jeszcze większych rozmiarów po wejściu w ży
cie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych
z 1971 roku.
Czy zachodzi więc potrzeba, aby dwie instytucje rejestro
wały dane o gruntach? Większość uczestników seminarium
była zdania, że funkcje obu tych instytucji (ewidencji grun
tów i ksiąg wieczystych) po pewnych uzupełnieniach mo
głaby przejąć ewidencja gruntów. Oprócz tego typu poglą
dów należy odnotować również stwierdzenia, że ,pozostawie
nie instytucji ksiąg wieczystych w niczym ewidencji grun
tów nie przeszkadza, a istnieje możliwość wzajemnej kon
troli obu tych instytucji przez opracowanie zasad ściślej
szego powiązania ksiąg wieczystych z ewidencją gruntów.
Dodać należy, że dyskusja nad funkcją spełnianą przez
księgi wieczyste, która wywiązała się przy okazji rozpa
trywania zagadnienia nowelizacji przepisów o ewidencji
gruntów byłaby zapewne pełniejsza, gdyby wzięli w niej
udział ci, którzy je prowadzą i mają najpełniejszy obraz
ich stanu. Ewidencja gruntów w chwili obecnej jest naj
bardziej wszechstronnym i aktualnym zbiorem danych
o gruntach. Obejmuje (z wyjątkiem 0,8%) całość gruntów
na obszarze kraju i stanowi podstawę dla planowania go
spodarczego, wymiaru podatków, statystyki itp. Problem
ustalenia zasobu danych objętych ewidencją, spełniającego
wszystkie stawiane im wymogi, był jednym z najczęściej
podnoszonych przez dyskutantów. Okazuje się bowiem, że
nie wszystkie instytucje dane te wykorzystują należycie.
Szczególnie dużo gorzkich słów padło pod adresem urzę
dów statystycznych. Urzędy te, biorące za podstawę swych
spisów dane ewidencyjne, przeciwstawiają im jednocześ
nie dane spisowe. Spisy rolne prowadzone przez Główny
,Urząd Statystyczny wykonywane są w oparciu o oświad.czenia rolników, zestawienia przekazywane przez państwo
we gospodarstwa rolne i inne. Oświadczenia zebrane przez
,inspektorów spisowych opisują na ogół szybko dezaktuali
zujący się stan tymczasowy. Również PGR wykazują czę
sto stan gruntów niezgodny z ewidencją (na ,przykład nie
zagospodarowane kawałki przydatnych rolniczo gruntów
określa się często nieużytkami). W związku z tym występują
rozbieżności. Jeżeli ze spisu wynika inaczej niż z ewiden
cji, to ewidencja musi się z tego wytłumaczyć lub wpro
wadzić u siebie zmiany. Nie karze się dyrektorów PGR za
niewykazywanie odłogów, a wyjaśnień żąda się od ewi
dencji. Trzeba więc dokładnie uregulować sprawy współ
pracy z GUS i innymi jednostkami. Uzgodnić, jaki zasób
danych jest im potrzebny, przedyskutować niektóre szcze
góły, które powodują występowanie rozbieżności.
Pod adresem jednostek korzystających z usług ewidencji
,padło szereg krytycznych uwag. Nie oznacza to wcale, że
uczestnicy seminarium zachwycili się stanem samej ewi
dencji, uznając, iż w wielu wypadkach, zwłaszcza jej aktu
alność może budzić zastrzeżenia. W dyskusji wskazywano
na przyczyny występujących niedomagań, spowodowanych
.zarówno przez niedostateczną sprawność organów prowa
dzących ewidencję, jak również nieżyciowość niektórych
przepisów.
Ograniczone zastosowanie w praktyce ma przepis art. 13
dekretu o ewidencji, dotyczący egzekwowania kary za niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia zmiany w danych
objętych ewidencją. Jak stwierdzono w dyskusji, główną
przeszkodą w realizacji tego przepisu jest kolegialny tryb
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orzekania o karze grzywny. Wymaga się bowiem udowod
nienia terminu zaistnienia zmiany, co jest praktycznie nie
możliwe. Proponowano więc, aby za stwierdzenie nie zgło
szonej zmiany wymierzane były mandaty (podobnie jak to
regulują przepisy w zakresie ochrony roślin).
Nowelizacji podlegać mają także przepisy o rozgranicze
niu gruntów. W miejsce dotychczasowych dwu dekretów,
ustalających odmienny tryb rozgraniczania gruntów indy
widualnych i gruntów państwowych, przewiduje się wyda
nie jednego aktu prawnego.
Od nowych przepisów o ustaleniu granic gruntów, oprócz
ujednolicenia trybu rozgraniczenia, zwiększenia liczby do
kumentów mogących mieć moc dowodową przy rozgrani
czaniu, oczekuje się także zmniejszenia liczby ciągnących
Się w nieskończoność sporów granicznych. Jest prawdą, że
w chwili obecnej sporami granicznymi zajmują się wszy
scy, do których trafiają podania i skargi skłóconych rolni
ków. W przyszłości, w przypadku niedojścia do zgody,
sporami granicznymi powinny zająć się tylko sądy. Obo
wiązkiem jednak przeprowadzającego rozgraniczenie jest
dążenie do jak najwcześniejszego zakończenia sporu w try
bie administracyjnym.
Stosunkowo najwięcej kontrowersji wywołał zamiar no
welizacji przepisów o klasyfikacji gruntów. Mgr inż. Z.
Bartoszewski zasygnalizował bowiem zmiany w opra
cowanej według stanu wiedzy sprzed 16 lat i stosowanej
dotychczas — tabeli klas gruntów. Zmiany te miałyby do
stosować klasyfikację gruntów do obecnych potrzeb.

Przechodząc na inny sposób określenia gruntów, wzboga
cający dane opisowe większą ilością danych liczbowych,
ustaleniem jednolitych współczynników przeliczeniowych
itp., zapewne pełniej można byłoby charakteryzować i po
równywać ze sobą wszystkie grunty. Z drugiej jednak stro
ny nasuwają się wątpliwości, które znalazły zresztą odbicie
w dyskusji. Co stanie się na przykład z materiałami wy
korzystanymi dotychczas dla wykonania map pochodnych?
Czy zmiany te pociągną za sobą zmiany w mapach glebowo-rolniczych? Na ile obecna klasyfikacja odbiega od
stanu faktycznego? itp. W przypadku małych rozbieżności
,szkoda byłoby pieniędzy i czasu, aby wszystko to zmieniać,
bo w trakcie redakcji map glebowo-rolniczych sprawdza
się klasyfikację gruntów. Sugerowano więc w związku
z tym możliwości wprowadzenia zmian w klasyfikacji, któ
re ¡powinny polegać na wzbogaceniu dotychczasowych klas
o pewne uzupełniające dane liczbowe. Zbyt radykalne zmia
ny samej klasyfikacji mogłyby bowiem przynieść wiele
szkód, bez pewności, źe w nowym opracowaniu nie znajdą
się luki.
Zamierzona nowelizacja przepisów o ewidencji, rozgra
niczeniu i klasyfikacji gruntów jest sprawą ważną. Powin
na wybiegać w przyszłość, a samo zredagowanie aktów pra
wnych powinno być takie, aby obejmowały tę przyszłość,
przyczyniając od chwili wejścia ich w życie. Zakłada się
więc takie uelastycznienie przepisów, aby nie sprawiały
one trudności we wprowadzaniu nowych technologii zwią
zanych z ogólnym postępem naukowo-technicznym.

Dr BOLESŁAW MOŚCICKI
Warszawa

Regulowanie własności gospodarstw rolnych
(Przechodzenie własności na rzecz posiadaczy samoistnych i zależnych)
Część Ill
Przesłanki nabycia nieruchomości przez posiadaczy zależ
nych na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 4.XI.1971

Na zupełnie innych zasadach, niż przyjęte w .ust. 1 i 2 art.
1, reguluje art. 2 ustawy przekazywanie nieruchomości na
własność posiadaczom zależnym lub władającym z innego
tytułu. Nieruchomości, na których właściciele nie gospoda
rują osobiście lub przy pomocy członków rodziny pozosta
jących we wspólności domowej przez 5 lat do dnia wej
ścia w życie ustawy, a to z powodu stałego zatrudnienia
w innych zawodach niż praca w indywidualnym gospo
darstwie rolnym albo rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
mogą być przekazane na własność dotychczasowych posia
daczy zależnych albo przejęte przez państwo. Z dyspozycji
tego przepisu wynika, że działaniu ustawy podlegają nie
ruchomości stanowiące własność konkretnych właścicieli
(kryterium własnośeii.
Pojęcie posiadacza zależnego ustawa przyjmuje z kodek
su cywilnego. W świetle art. 336 kodeksu posiadaczem za
leżnym jest ten, kto rzeczą faktycznie włada jako użyt
kownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne
prawo, z którym łączy się określone władztwo cudzą rzeczą.
Z powyższego wynika, że nieruchomości, o których mowa
w art. 2 ustawy, mogą być przekazywane na własność głó
wnie dzierżawcom, najemcom, a także osobom, które wła
dają nieruchomościami z innego tytułu, na przykład na
podstawie umowy zawartej w biurze gromadzkiej rady
narodowej o zagospodarowaniu gruntów opuszczonych przez
właściciela, chociaż trudno jest się dopatrzeć ,podstawy pra
wnej takiego działania. Sądzę, że w grę może wchodzić
także posiadanie na podstawie często praktykowanej w sto
sunkach wiejskich umowy o bezczynszowym użytkowaniu

gruntów (art. 708 kodeksu cywilnego). Istnieje pogląd, że
do tego rodzaju umów można stosować odpowiednie prze
pisy dotyczące umowy dzierżawy. Zagadnienie jest jednak
dyskusyjne. Przy użytkowaniu zastrzeżonym w umowie
o dożywocie nie wchodzi w rachubę nabycie z art. 2 usta
wy, bo to mijałoby się z celem ¡umowy dożywocia.
Przekazanie nieruchomości na rzecz posiadacza zależnego
następuje na podstawie decyzji zwanej aktem własności,
wydanej przez władzę administracyjną. Decyzja posiada
charakter konstytutywny, to znaczy posiadacz zależny na
bywa ¡własność nieruchomości nie z mocy prawa, jak to
ma miejsce w art. 1 cytowanej ustawy, lecz na podstawie
tej właśnie ¡decyzji. Przeniesienie własności nieruchomości
na rzecz posiadacza zależnego (najczęściej dzierżawcy) może
nastąpić tylko wówczas, gdy spełnione są określone prze
słanki zarówno po stronie właściciele nieruchomości, jak
i ¡po stronie dzierżawcy. Przesłanki stosowania art. 2 ni
niejszej ustawy określa częściowo sam przepis ustawy,
a nadto cytowane już rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 23.XII.1971 r. (Dz. U. nr 37, poz. 331).
Przesłanki po stronie właściciela nieruchomości

1. Niezagospodarowanie nieruchomości przez 5 lat, licząc
do dnia 4.XI.1971 r., osobiście lub przy pomocy członków
rodziny ,pozostających z nim wspólności domowej.
2. Stałe zatrudnienie w tym okresie w innych zawodach
niż praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym albo
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Przez stałe zatrud
nienie rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pra
cę, mianowania bądź z wyboru (§ 9 ust. 3 instrukcji).
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Stosownie do § 1 cytowanego rozporządzenia RM z dnia
23.XII.1971 r. nie podlegają przekazaniu nieruchomości, je
żeli w dniu 4.XI.1971 r. właściciele zatrudnieni byli z wy
boru w organach państwowych, spółdzielczych lub społe
cznych stopnia gromadzkiego, a bezpośrednio przed zatru
dnieniem praca na tej nieruchomości stanowiła dla nich
główne źródło utrzymania. Instrukcja ministra Rolnictwa
(§ 9 ust. 4) wyjaśnia, żę organ orzekający może odstąpić
od przekazania nieruchomości także w innych przypad
kach, na przykład wdowa wydzierżawiła nieruchomość i po
djęła pracę poza rolnictwem, ale ma syna, który przygo
towuje się do zawodu rolnika i zamierza objąć gospodar
stwo. Podobna jest sytuacja, gdy w grę wchodzą: mało
letni, młodzież, szczególnie przygotowująca się do zawodu
rolniczego, a także emeryci, renciści, choćby nawet okreso
wo zatrudnieni byli poza rolnictwem.
Na podstawie art. 2 cytowanej ustawy przedmiotem
przekazania na rzecz posiadaczy zależnych lub przejęcia
przez państwo są nieruchomości, których własność należy
do konkretnych właścicieli. Dowodem stwierdzającym wła
sność nieruchomość może być wypis z działu II księgi wie
czystej, akt notarialny, wyrok sądu, dokument nadania
ziemi, akt nadania względnie decyzja o wykonaniu tego
aktu, decyzja o nadaniu lub uznaniu za właściciela. Nasu
wa się zasadnicze pytanie, jak postąpić w przypadku, gdy
przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość, na którą wy
dzierżawiający nie posiada żadnego z wymienionych do
wodów własności, na przykład grunt wydzierżawiony został
przez jednego ze spadkobierców lub osobę, która sama ob
jęła nieruchomość w posiadanie na podstawie nieformal
nej umowy sprzedaży, darowizny itp. lub bezumownie.
Zagadnienie nie jest łatwe do rozwiązania, tym bardziej
że możemy mieć do czynienia z różnymi przypadkami, któ
re wypada nieco posegregować. ICrudno odmówić przeka
zania na rzecz posiadacza zależnego nieruchomości wy
dzierżawionej przez osobę, która według wszelkiego praw
dopodobieństwa nabyła przed 4.XI.1971 r. własność tej nie
ruchomości dzięki wymaganemu w art. 172 kodeksu cywil
nego upływowi czasu (zasiedzenie) i spełnia przesłanki wy
mieniane w art. 2 cytowanej ustawy. Brak postanowienia
sądu o stwierdzeniu nabycia nieruchomości przez zasiedze
nie, posiadającego jedynie charakter deklaratoryjny, nie
może pozbawić dzierżawcy, spełniającego przesłanki z § 2
cytowanego rozporządzenia RM, prawa do nabycia dzier
żawionych gruntów. Należy sądzić, że posiadacz zależny —
dzierżawca — zachowuje prawo do nieruchomości również
w tym przypadku, gdy objął ją w posiadanie zależne od
osoby, która na skutek przekazania mu tej nieruchomości
w posiadanie zależne i przejścia do pracy poza rolnictwem
utraciła uprawnienia do jej nabycia na zasadzie art. 1 ust.
1 ustawy, na przykład nieruchomość wydzierżawił niefor
malny nabywca.
Użyty w art. 2 termin właściciele nie gospodarują oso
biście odnosi się również do współwłaścicieli. Jak wiadomo,
przy współwłasności prawo własności należy do kilku osób.
Jeśli posiadacz zależny dzierżawi nieruchomość
będącą
współwłasnością, to należy przyjąć, że nabywa on prawo
własności jedynie do udziałów należących do współwaścicieli nie gospodarujących na nieruchomościach w rozu
mieniu art. 2 cytowanej ustawy.
Sprawa komplikuje się bardziej, jeśli chodzi o nierucho
mości spadkowe. Przy tak zwanej współwłasności spadko
wej należy odróżniać wspólność całej masy spadkowej oraz
współwłasność poszczególnych rzeczy, na przykład nieru
chomości wchodzących w skład spadku. I tak, pozostająca
w dzierżawie nieruchomość wchodząca w skład spadku
wykazuje wówczas cechy współwłasności. Mogą tu zacho
dzić przypadki wymagające odmiennego potraktowania, na
przykład:
a) dzierżawiona nieruchomość spadkowa nie stanowi w
myśl przepisów ustawy gospodarstwa rolnego (wszyscy
spadkobiercy posiadają prawo dziedziczenia nieruchomoś
ci); dzierżawca może wówczas nabyć uprawnienia jedynie
do udziałów należących do spadkobierców, którzy nie go
spodarują na nieruchomości w rozumieniu art. 2 cytowa
nej ustawy. Sądzić należy, że nie ma tu znaczenia, kto ze
spadkobierców nieruchomość wydzierżawił;
b) nieruchomość stanowi sama w sobie lub w połączeniu
z pozostałymi gruntami spadkodawcy gospodarstwo rolne;
jeśli wydzierżawiającym był spadkobierca (Spodkobiercy)
posiadający uprawnienia do dziedziczenia gospodarstwa, to
dzierżawca nabywa uprawnienia, ale tylko w stosunku do
udziałów tych ze spadkobierców (posiadających prawo do
dziedziczenia), którzy nie gospodarują na nieruchomości
spadkowej w rozumieniu art. 2 cytowanej ustawy; dzier

200

żawca musi Oczyfwlscie spełniać wszystkie ustawowe wy
mogi naoycia nieruchomości;
c) może się zearzyc, że nieruchomość spadkowa, posiada
jąca Cnarakter gospoaarsiwa (sama w some lub w połącze
niu z pozostałymi gruntami spauκoαawcy) wydzierżawiona
zostaia przez spadkobiercę, Ktory me spełnia przesłanek
warunkujących dopuszczenie go no dzieαzιczenιa gospodar
stwa (są jecmaκ spadkobiercy dopuszczam do dziedziczenia);
wydzierżawienie merucnomości przez spadkobiercę, który
nie spełma przesłanek warunkujących dopuszczenie go do
dziedziczenia gospodarstwa, w skład Którego wchodzi nie
ruchomość, nie rodzi dla dzierżawcy skutków wynikają
cych z art. 2 cytowanej ustawy ^wydzierżawiający nie
był właścicielem merucnomości).
iŃasuwa się również pytanie, czy posiadacz zależny, na
przykład dzierżawca zachowuje taκζe ¡prawo do nierucho
mości (o. ue speinia warunki), gdy objął ją w posiadanie
ou osooy prawnej (przy uwzględnieniu dyspozycji art. 3 cy
towanej ustawy;. Według art. 1 ustawy odpowiedz powinna
byc twierdząca. Decydujące znaczenie ma tam stan posia
dania merucnomości w dniu 4.XI.197.1 r., który warunkuje
nabycie nieruchomości przez posiadacza samoistnego. W art.
2 omawianej ustawy sytuacja kształtuje się odmiennie.
Obok kryterium posiadania, przepis wprowadza kryterium
własności nieruchomości stanowiącej przedmiot przekaza
nia. Przekazaniu na rzecz dzierżawców mogą ulec nieru
chomości należące jedynie do określonych właścicieli, o ile
spełniają oni Odpowiedme warunki, przytoczone w przepi
sie art. 2 cytowanej ustawy. Bliższa analiza tych warunków wskazuje, że mogą się one odnosić jedynie do wła
ścicieli — osób fizycznych. Sądzę, że ∣w tych okolicznościach
objęcie w posiadanie zależne (na przykład w dzierżawę)
nieruchomości należącej do właściciela — osoby prawnej
— nie rodzi skutków przewidzianych w art. 2 niniejszej
ustawy.
Przesłanki po stronie posiadacza zależnego

Stosownie do § 2 cytowanego rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 23.XII.1971 r. przekazanie nieruchomości na
własność posiadacza zależnego, dzierżawcy lub władającego
z innego tytułu może nastąpić, jeśli spełnia on następujące
warunki:
1) posiada kwalifikacje do prowadzenia
gospodarstwa
rolnego i dotychczasowy sposób prowadzenia gospodarstwa
daje gwarancję należytego zagospodarowania nieruchomoś
ci;
2) praca w gospodarstwie rolnym stanowi dla niego wy
łączne źródło utrzymania;
3) osobiście lub przy pomocy członków rodziny pozosta
jących z mm we wspólności domowej gospodarował na nie
ruchomości nieprzerwanie co najmniej przez trzy lata przed
dniem 4.XI.1971 r.;
4) wyraża zgodę na nabycie nieruchomości (decyduje tu
wola strony).
Z powyższego wynika, że posiadacze zależny ma własne
odmienne niż w art. 1 cytowanej ustawy przesłanki naby
cia nieruchomości. Zostały one ściśle sprecyzowane i dość
istotnie ograniczają krąg uprawnionych do nabycia gruntu.
Przepis rozporządzenia stawia w pierwszym rzędzie wymóg
posiadania przez posiadacza zależnego (dzierżawcę) kwali
fikacji do prowadzenia gospodarstwa. Wprawdzie przepis
nie mówi tego wyraźnie, jednak należy przyjąć, iż chodzi
tu o kwalifikacje (praktyczne i teoretyczne) wymagane przy
obrocie nieruchomościami rolnymi; główne zasady i tryb
stwierdzania kwalifikacji uregulowane są w § 3 w rozpo-,
rządzenia Rady Ministrów z dnia 28.XI. 1964 r. w sprawie
przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia
współwłasności tych nieruchomości oraz dziedziczenia go
spodarstw rolnych (Dz. U. nr 31 z 1972 r., poz. 215). Tak też
na ogół postępuje się w praktyce.
Przesłanka wymieniona w pkt. 2 wymaga, aby posiadacz
zależny pracował w gospodarstwie, które stanowi dla niego
wyłączne źródło utrzymania. Wprawdzie przepisy wyraźnie
tego nie precyzują, jednak należy przyjąć iż chodzi tu
o pracę w gospodarstwie indywidualnym własnym, rodzi
ców, małżonka, dziadków itp. Może to być również praca
w gospodarstwie utworzonym wyłącznie z nieruchomości,
na przykład dzierżawionych względnie dzierżawionych
i własnych.
Należy jednak pamiętać o zasadzie obowiązującej również
w art. 2 cytowanej ustawy, że przekazanie nieruchomości
na rzecz ,posiadacza zależnego (dzierżawcy) może nastąpić
jedynie pod warunkiem, że posiadana nieruchomość sama
w sobie bądź w połączeniu z użytkami rolnymi, należącymi
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do dzierżawcy lub stanowiącymi wspólność ustawową mał
żonków albo wyłączną własność drugiego małżonka, two
rzy gospodarstwo rolne o obszarze przekraczającym 0,5 ha.
Przy obliczaniu minimum obszaru gospodarstwa nie uwzglę
dnia się użytków rolnych pochodzących z gospodarstw ro
dziców, dziadków, itp., chociaż są one w posiadaniu dzier
żawcy.
Ponadto zawarta w pkt. 2 przesłanka kładzie nacisk, aby
praca w gospodarstwie rolnym stanowiła dla posiadacza
zależnego (dzierżawcy) wyłączne źródło utrzymania. Takie
sformułowanie prowadzi do znacznego zawężenia kręgu
uprawnionych do nabycia własności nieruchomości. Poza
tym kręgiem znajdą się na przykład renciści, szczególnie
renciści z ustawy z 24.1.1968 r. (Dz. U. nr 3 z 1968 r., poz.
15), którzy mimo przekazania swego gospodarstwa za ren
tę, nadal gospodarują — sami lub przy pomocy członków
rodziny — na dzierżawionej nieruchomości nieprzerwanie
przez lat trzy licząc od dnia 4.XI.1971 r. Dotyczy to także
rencistów dzierżawców, którzy przekażą własne gospodar
stwa, pozostawiając sobie jednak nadal nieruchomości dzier
żawione przez trzy lata przed wejściem w życie cytowanej
ustawy. Odnosi się to również do dzierżawców chłoporobot
ników, którzy poza pracą w gospodarstwie mają stałe za
trudnienie na podstawie umowy o pracę; sądzę, że za wy
jątkiem tych przypadków, gdzie w grę wchodzi praca sezo
nowa.
W przesłance trzeciej zawarty jest istotny wymóg, mia
nowicie: nieprzerwane, osobiste lub przy pomocy członków
rodziny gospodarowanie przez posiadacza zależnego na dzier
żawionej nieruchomości co najmniej przez 3 lata, licząc
do dnia 4.XI.1971 r. niezależnie oczywiście od pracy w gos
podarstwie rolnym (pkt. 2). Dla zachowania ciągłości sto
sunków istotne znaczenie na śmierć jednej ze strcn. W dok
trynie przyjmuje się zasadę dziedziczności praw dzierżaw
cy. Prawa i zobowiązania wynikające z umowy dzierżawcy
przechodzą na spadkobierców strony zmarłej. Wydaje się,
że uprawnienia do otrzymania nieruchomości na mocy art. 2
cytowanej ustawy przysługują jedynie tym spadkobiercom
(dzierżawcom), którzy spełniają warunki określone w § 2
cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów z 23.XII.1971 r.
Nadanie nieruchomości na współwłasność spadkobiercom nie
jest wykluczone, albowiem instrukcja ministra Rolnictwa
w § 9 ust 1 wyjaśnia, że przepis art. 2 cytowanej ustawy
ma zastosowanie także .przy udziałach.
Nasuwa się także pytanie, czy przepis art. 2 cytowanej
ustawy ma również zastosowanie w przypadku poddzier
żawców spełniających przesłanki zawarte w § 2 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z 23.XII.1971 r. Sądzę, że na pytanie
to można odpowiedzieć twierdząco, pod warunkiem że
dzierżawca zawarł umowę poddzierźawy w porozumieniu
z wydzierżawiającym na czas oznaczony. Przyjmuje się, że
zachodzi wówczas trójstronne porozumienie; wymagane jest
Drzy tym respektowanie umowy przez wszystkie ze stron.
Skoro przyjmuje się, że między wydzierżawiającym a pod
dzierżawcą istnieje stosunek umowny, to brak jest podstaw
do kwestionowania zasadności stosowania art. 2 cytowa
nej ustawy w odniesieniu do poddzierżawcy, o ile spełnia
on wymogi zawarte w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z 23.ΧΠ.1971 r.
Należy podkreślić, że dyspozycja przepisu art. 2 cytowa
nej ustawy nie ma charakteru obligatoryjnego. Przekazanie
nieruchomości na rzecz posiadacza zależnego uzależnione
zostało od uznania organu orzekającego, który nie musi lecz
może przekazać nieruchomość na jego rzecz, o ile oczywiś
cie spełnia on wymogi wynikające z rozporządzenia Rady
Ministrów (§ 2).
Fakultatywny charakter przepisu art. 2 cytowanej usta
wy wynika zarówno z samej dyspozycji tego przepisu, jak
również z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 23.XII.
1971 r. — przekazanie nieruchomości może nastąpić. Nie
wszyscy zatem dzierżawcy otrzymują nieruchomość na włas
ność, choć spełniają ustawowe wymogi konieczne do jej
otrzymania. W związku z tym nasuwa się pytanie, jak po
stąpić w przypadku, gdy posiadacz zależny wyrazi zgodę na
nabycie jedynie części posiadanej nieruchomości. Przekaza
nie na rzecz posiadacza zależnego części nieruchomości jest
dopuszczalne, bez względu na jego wiek. Skoro przekazanie
uzależnione zostało od jego zgody, to może ona dotyczyć
całości lub części posiadanej przez niego nieruchomości, pod
warunkiem jednak, że obszar przekazanej nieruchomości
tworzy sam w sobie lub w połączeniu z gruntami dzierżaw
cy (jego własne, żony, wspólne) gospodarstwo rolne, które
go obszar gruntów rolnych przekracza co najmniej 0,50 ha
(pogląd może budzić zastrzeżenia z gospodarczego punktu
widzenia). Część gruntów nie podlegająca przekazaniu na

rzecz dzierżawcy należy nadal do właściciela i sądzę, że
z uwagi na dyspozycje § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z 23.XII.1971 r. nie podlega także przejęciu na
rzecz państwa. Odwołanie zgody po dokonaniu nadania
nie musi wywierać skutków, zarówno co do uchylenia do
konanego nadania, jak i w przedmiocie przyznania pozosta
łej części posiadanej nieruchomości
Powstaje także wątpliwość czy zbycie nieruchomości (do
konane po 4.XI.1971 r.) przez właściciela, spełniającego prze
słanki z art. 2 cytowanej ustawy, na rzecz nabywcy pozba
wia dzierżawcę, spełniającego wymogi § 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z 23.XII.1971 r., prawa do otrzymania po
siadanych gruntów. Na pytanie to można odpowiedzieć
twierdząco, ponieważ dzierżawa nie ogranicza obrotu nie
ruchomościami, co należy odnieść również do przypadków
objętych ustawą. W tym kierunku zmierza także interpre
tacja dyspozycji przepisu art. 2 ustawy, zawarta w § 9
ust. 1 instrukcji ministra Rolnictwa.
Rolnik, który w dniu 4.XI.1971 r. użytkował nieruchomość
jako posiadacz zależny (na przykład dzierżawca) zachowuje
prawo do otrzymania własności nieruchomości, jeśli — po
mimo wygaśnięcia lub rozwiązania z nim umowy dzierżawy
albo dókonania jednostronnej zamiany posiadania zależnego
w posiadanie samoistne w okresie po 4.XI.1971 r. — jest
nadal w posiadaniu nieruchomości. Posiadanie nierucho
mości w dniu 4.XI.1971 r. w charakterze posiadacza zależ
nego może wywierać skutki przewidziane jedynie w art. 2
cytowanej ustawy. Gdyby natomiast wygaśnięcie lub roz
wiązanie umowy albo zamiana posiadania zależnego na sa
moistne nastąpiły przed wejściem w życie ustawy, wów
czas posiadanie w dniu 4.XI.1971 r. wywiera skutki prze
widziane w art. 1 ustawy.
W praktyce nasuwają się wątpliwości, mianowicie jakie
przepisy (art. 172—177 kodeksu cywilnego czy art. 1 ust. 2
cytowanej ustawy) mają zastosowanie w sytuacji, gdy wy
magany termin zasiedzenia upłynął przed dniem 4.XI.1971 r.
i rolnik jest nadal w posiadaniu nieruchomości.
Wątpliwości te wyjaśnia w pewnym stopniu orzeczni
ctwo Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia 18.11.1972 r.
(O.S.N. z 1972 nr 7—8) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku,
że postępowanie w sprawie o zasiedzenie, której materiał
dowodowy wskazuje, że nabycie własności nieruchomości
rolnej tą drogą nastąpiło przed 4.XI.1971 r., nie podlega
zawieszeniu na podstawie art. 14 ustawy z 26.X.1971 r.
(Dz. U. nr 27 poz. 250). Innymi słowy, jeśli sprawa o za
siedzeniu nieruchomości pozostaje w sądzie, a materiał do
wodowy wskazuje, że ustawowy termin zasiedzenia upły
nął przed 4.XI.1971 r., sprawę załatwia sąd. Rolnik może
jednak jeszcze obecnie złożyć wniosek do sądu o stwier
dzenie zasiedzenia takiej nieruchomości. Jeśli jednak rol
nik nie wystąpi do sądu z takim wnioskiem aż do momen
tu rozpoczęcia na danym terenie kompleksowej regulacji
własności gospodarstw, wówczas sprawa podlega rozpatrze
niu w trybie administracyjnym — na podstawie przepisów
ustawy z 26.X.1971 r. (Dz. U. nr 27 poz. 250).
Niezależnie od Drzekazywania nieruchomości na rzecz po
siadaczy zależnych, dyspozycja przepisu art. 2 ustawy prze
widuje również możliwość przejmowania nieruchomości od
właścicieli na rzecz państwa. Występuje to w ściśle okreś
lonych przypadkach, mianowicie gdy:
a) po stronie właściciela zachodzą przesłanki warunkujące
przekazanie jego nieruchomości na rzecz posiadacza zależ
nego, na przykład dzierżawcy;
b) posiadacz zależny nie spełnia przesłanek określonych
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.XII.1971 r.,
warunkujących przekazanie na jego rzecz własności nieru
chomości;
c) nieruchomość jest potrzebna na cele rolniczych jedno
stek gospodarki uspołecznionej lub może być zagospodaro
wana przez rolników indywidualnych.
Przejęcie nieruchomości następuje, jeśli wszystkie wymien⅛ne przesłanki spełnione są równocześnie.
Nieruchomości nie podlegają jednak przejęciu na rzecz
państwa, gdy:
a) właściciel nie spełnia przesłanek warunkujących prze
kazanie jego nieruchomości na rzecz posiadacza zależnego,
który stosownie do § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z 23.XII.1971 r. spełnia wymogi do nabycia jej na własność;
b) posiadacz nie spełnia przesłanek przewidzianych w § 2
cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów do otrzymania
posiadanej nieruchomości, a nieruchomość nie jest potrzeb
na rolniczym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub nie
może być zagospodarowana przez indywidualnych rolników
(§ 3 cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów).
Spełnienie którejkolwiek z tych przesłanek wyklucza moż
liwość przejęcia nieruchomości na rzecz państwa.
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Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH
Kraków

Wers,

Pewna metoda wykrywania i eliminacji błędów systematycznych
w wyrównywanych sieciach liniowych
Pomiary liniowe mają obecnie duże znaczenie w związku
z coraz szerszym zastosowaniem dalmierzy elektromagne
tycznych oraz stosowaniem pewnych metod pomiaru prze
mieszczeń. Wysoka dokładność tych pomiarów wymagana
jest w wielu zagadnieniach, na przykład mikrotriangulacji
liniowej zakładanej dla poznania ruchów górotworu pod
wpływem eksploatacji górniczej. Podniesienie dokładności
pomiarów liniowych, a także sieci na nich opartych można
osiągnąć między innymi dzięki skutecznej eliminacji błędów
systematycznych z materiału obserwacyjnego.
Proponowana metoda eliminacji błędów systematycznych
polega na wyznaczeniu i eliminowaniu tych błędów równo
cześnie z procesem wyrównywania przez wprowadzenie do
równań obserwacyjnych (równań błędów) dodatkowych nie
wiadomych, będących wielkościami błędów systematycz
nych, zgodnie z założonym w danej metodzie pomiaru mode
lem tych błędów.
W pomiarach .bezpośrednich istotny wpływ będą miały
błędy systematyczne proporcjonalne do odległości, natomiast
dla pomiarów pośrednich (telemetrycznych) błędy te będą
znikomo małe w stosunku do błędów stałych, niezależnych
od odległości. Dla pomiarów pośrednich optycznych trudno
określić wpływ błędów systematycznych, ze względu na
dużą liczbę występujących tu parametrów w formie bliżej
nieokreślonych związków.
Wprowadzenie poprawek ze względu na błędy systema
tyczne nie eliminuje ich całkowicie ze spostrzeżeń. Pozo
stałości tych błędów AA-Li (gdzie AA jest współczynnikiem
błędu proporcjonalnego do odległości) oraz błąd stały AC
należy odpowiednio uwzględnić w wyrównywanych sieciach
liniowych. Wprowadzając więc do układu n równań obser
wacyjnych o u. niewiadomych w postaci:
v¡ = α;

· X1 + b; ∙ X2 + C/ ∙ X3 + ... + U/ Xu + I/

(1)

dodatkowe niewiadome AA oraz ΔC, otrzymamy n równań
o (u + 2) niewiadomych:
Vt = a¡

∙ Xi' + b∕a⅛ + C1Xa + ... +

u¡x'u — AA · L¡ — AC + l¡

(2)

Rozwiązując równania (2) zamiast (1), w wypadku istnienia
w obserwacjach błędów systematycznych eliminuje się je
równocześnie z procesem wyrównania. Wyrównanie ze zwięk
szaną liczbą niewiadomych, przy tej samej liczbie spostrze
żeń. można przeprowadzić, gdy dodatkowe niewiadome mają
konkretny związek ze spostrzeżeniami i gdy liczba spo
strzeżeń jest większa Iub równa łącznej liczbie niewiado
mych (n≥u + 2). Takie wyrównanie spowoduje nie tylko
eliminację błędów systematycznych, ale także umożliwi pra
widłowe określenie niewiadomych i ich błędów średnich
przez uniknięcie zniekształceń tych wielkości, spowodowa
nych niesłusznym z konieczności założeniem o przypadko
wym charakterze błędów systematycznych. Wyznaczenie
wielkości błędów systematycznych ΔA∙ Li oraz AC będzie
prawidłowe przy dużej liczbie spostrzeżeń. Gdy liczba ich
będzie niewielka, to korelacja zachodząca pomiędzy niewia
domymi AA i AC będzie utrudniać dokładne określenie
każdej z nich. Jednakże dla celów praktycznych istotne jest
łączne wyznaczenie i wyeliminowanie wpływu błędów syste
matycznych, co można uzyskać traktując obie dodatkowe
niewiadome łącznie. Istnienie błędów systematycznych w
materiale obserwacyjnym można stwierdzić już po zakoń
czeniu procesu wyrównania, na podstawie związków:
[pu Lj = 01
[pυ] = oj
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(3)

gdzie:
V — poprawka do spostrzeżenia,
L — spostrzeżenie,
p — waga spostrzeżenia.

Niespełnienie tych związków świadczy o obciążeniu obser
wacji błędami systematycznymi. Jeżeli bowiem błędy syste
matyczne w obserwacjach nie występują Iuib zostały całko
wicie wyeliminowane przed wyrównaniem, to po oddzielnym
wyrównaniu układów (1) i (2) powinniśmy otrzymać:

xl = x'l;

χ2 = xi;

x3 = x'3...xu = x'u

oraz

AA = O;

AC = O

u równań normalnych dla obu układów będzie wtedy identyczne, a ostatnie 2 równania układu poszerzonego przyjmą postać:
[pαL] Xi + [pbL] x2 + [pcL] x3 +... + [puL] x„ + [plL] = 0
[pa] Xj

[pb] x2 + [pc] Xj +... + [pu] xu + [pl] = 0

Latwo także wykazać, że zachodzi równocześnie:

[pαL] Xi + [pbL] x2 + [pcL] x3 -)-... + [puL] xh + [plL] = IpvLl
[pa] Xi + [pb] x2 -j- [pc] x3 -]-... + [pu] xu + [pl] = [pυ]

Związki te nie były dotychczas stosowane w wyrównaniu
sieci liniowych.
Jeżeli obserwacje nie są obciążone błędami systematycz
nymi lub błędy te zostały całkowicie wyeliminowane w wy
niku stosowania omawianej metody, to po wyrównaniu
kryteria (3) powinny być spełnione.

Przykład
Zgodnie z proponowaną metodą opracowano materiał
obserwacyjny sieci liniowej, której wyrównanie metodą
pośredniczącą zamieszczone jest w podręczniku Rachunek
'Wyrownauxizy i Obliczenia Geodezyjne S. Hausbrandta
(Jt. II, s. 713). Szkic tej sieci oraz dane przedstawia rysunek.
x =2594,17
u =1002,44

x =1912.15
y =3124,16

X =1720,45

y =312,10

Δ-_

Q

`

x0 =1622,50
ya =2117,60
X0 =1310,50
y0 =1309,40

T Δ y =1996,40
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Tablica
Niewiadome
w [m]

Wersja
<⅛1

1
2
3

jch
ych

+ 0,0110
-0,0043
+ 0,0079

<⅛1

dx2

+ 0,0733 ; +0,1112
+ 0,0666 I +0,1136
+0,1165 1 +0,0666

Poprawki ”i
w [mm]

dy2

ɪ I

— 0,0690
+ 0,0711
+0,0973

-41 ;
-66
-2,0 I

2

[

3

+ 56 I

-34

+ 41
-8,1 I

-38
+1,9

isersteIkonym

den■zyj0

5

*
+ 18
-13
-8,4

Zastosowanie do tego materiału kryterium (3) wykazało
istnienie błędów systematycznych w obserwacjach. Wyrów
nano więc sieć, poszerzając układ równań poprawek obser
wacyjnych najpierw tylko o niewiadomą ΔΑ (wersja 2),
później o niewiadome ΔΑ i ΔC (wersja 3). Wyniki wyrów
nania zaczerpnięte z podręcznika (wersja 1) oraz obu wersji
dodatkowych zestawiono w tablicy. Potwierdzają one słusz
ność proponowanej metody. Po wyprowadzeniu dodatkowej
niewiadomej ΔΑ otrzymano jej wartość 2,2 mm na 100 m,
co dla średniej długości boku ⅛∙ = 1140 m wynosi + 25 mm.
Po wyrównaniu spełniony został w tej wersji tylko pierwszy
ze związków kryterium (3). Wprowadzając dwie dodatkowe
niewiadome ΔA i ΔC, otrzymano dla średniej długości boku
łączną wartość błędów systematycznych:
AA ∙ Ljr + AC = 22 mm
co jest w przybliżeniu zgodne z wartością otrzymaną w po
przedniej wersji, przy czym oba związki kryterium (3) są
spełnione.
Ponadto przykład wykazał, że w wyniku wprowadzenia
do układu równań dodatkowych niewiadomych ΔA, ΔC
zmniejszyły się poprawki wyrównanych wielkości. W warian
cie 1 otrzymano [w] = 17 199, w wariancie 2: [w] = 11 919,
zaś w wariancie 3: [υυ] = 235. Świadczy to dodatkowo
o skuteczności dokonanej eliminacji błędów systematycz
nych.

IpvL,]

+ 83
+ 50
-6,1

w [mm/
∕100m]

AC
w [mm]

7

6

+ 13
-13
+ 6,0

[jn>]

+ 62
+ 40
+ 4,2

0,43
0,35
0,04

157
1.0
-0,3

+ 4212
+ 1187
-4,2

___
+ 2,2
+ 31,4

-336

Wnioski końcowe
Proponowana metoda pozwala w prosty sposób wyelimi
nować błędy systematyczne lub ich pozostałości równocześ
nie z procesem wyrównywania, pod warunkiem że:
a) znany jest model błędu systematycznego danej metody
obserwacji;
b) łączna liczba niewiadomych jest mniejsza od liczby
spostrzeżeń.
Przy tym wyniki będą tym lepsze, im większa będzie
liczba spostrzeżeń nadliczbowych.
Metoda wymaga jeszcze sprawdzenia na większym i bar
dziej różnorodnym materiale obserwacyjnym i wówczas sto
sowanie jej w wyrównywaniu sieci liniowych pozwoli znacz
nie zwiększyć dokładność tych sieci.
LITERATURA
[1] Hausbrandt S.: Rachunek Wyrównawczy i Obliczenia Geo
dezyjne. PPWK, Warszawa 1971
[2] Weigel K.: Rachunek Wyrównawczy wedle metody najmniej
szych kwadratów. Lwów - Warszawa 1923
[3] Wielgdek E.: Uogólnienie metody najmniejszych kwadratów.
Acta Geophysica Polonica, 1971, nr 4
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Uwagi dotyczące wykonywania pomiarów geodezyjnych
podczas sprawdzania nośności pali
za pomocą osiowych statycznych obciążeń próbnych

*

Badania terenowe gruntu wykonuje się dla potrzeb geotechniki. W ich wyniku otrzymuje się dane dotyczące ro
dzaju gruntu, jego uwarstwienia ,stopnia nawilgocenia, ru
chu wody gruntowej oraz wytrzymałości gruntu. Określenie
wytrzymałości gruntu stanowi zazwyczaj cel nadrzędny wy
konywanych badań. Istnieją bezpośrednie i oośrednie metody wykonywania badań. Próbne obciążenia nośności pali są
jedną z metod bezpośrednich. Przeprowadza się je jako
badania wstępne lub jako badania kontrolne. Badania wstę
pne wykonuje się dla określenia lub sprawdzenia założeń
projektu posadowienia na palach, zaś badania kontrolne
Ivykonuje się w celu sprawdzenia nośności wykonanych
oali. Przedstawione poniżej uwagi powstały w oparciu o do
świadczenia zdobyte na placu budowy Cementowni „Mało
goszcz”.

2. Sposoby sprawdzania nośności pali
Istnieją zasadniczo dwie metody próbnego obciążenia pa
la: zwykła i przyspieszona [1]. Na terenie budowy Cemen
towni „Małogoszcz” stosowano metodę zwykłą. Polega ona
na:
\
— obciążeniu pala do oełnej nośności (zaprojektowanej);
— całkowitym odciążeniu pala;
— Ponoivnym obciążeniu pala do osiągnięcia dwukrotne

go projektowanego obciążenia próbnego lub do osiągnięcia
nośności graficznej, jeśli okaże się ona mniejsza od dwu
krotnego projektowanego obciążenia próbnego;
— odciążeniu całkowitym pala.
Próbne obciążenie pala może być wykonane jednym
z dwu podanych niżej sposobów:
I — pal obciążany siłą od dźwignika hydraulicznego
Umieszczcnego pomiędzy głowicą pala i konstrukcją za
kotwioną do pali sąsiednich. PaIe te, tak zwane pale kot
wiące, są wcześniej wykonane i w czasie próbnego obcią
żania ulegają nieznacznemu wyciąganiu;
II — obciążenie stanowi balast umieszczony na pomoście
umocowanym do głowicy pala lub na odpowiedniej kon
strukcji.
W opisywanych przypadkach stosowano do obciążenia
dźwignik hydrauliczny.

3. Przygotowanie pala do obciążenia
Urządzenia do przeprowadzania obciążeń próbnych skła
dają się z urządzeń obciążających, umożliwiających stop
niowe obciążanie pala, oraz urządzeń pomiarowych służą
cych do kontrolowania pionowych przemieszczeń głowicy
pala w czasie próbnego obciążania. Istnieją dwie zasadni
cze metody pomiarowe stosowane (równolegle i niezależ
nie) przy badaniu osiadania pala próbnego:
— metoda z zastosowaniem czujników zegarowych;
— za pomocą niwelatora.
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W trakcie przygotowywania pala do obciążenia należy
zwrócić uwagę na właściwe zakotwienie konstrukcji (na
którą przekazywane jest pośrednio obciążenie) do sąsied
nich pali (tak zwanych pali kotwiących). Zdarza się bo
wiem, iż podczas stopniowego zwiększania przykładanego
obciążenia pręty stalowe łączące konstrukcję z palami ko
twiącymi ulegają zerwaniu.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem pomiarów należy zwró
cić baczną uwagę na zabezpieczenie przed wstrząsami (ruch
pojazdów mechanicznych, praca katarów itp.) miejsca, w
którym wykonuje się obciążenie. Należy również zwrócić
uwagę na sposób i miejsca zamocowania urządzeń reje
strujących. Trzeba tak ustawić łaty niwelacyjne, by ich
ustawienie było niezależne od zainstalowanych urządzeń.
Powinny one bowiem wiernie przekazywać ruch głowicy
pala.

4. Uwagi dotyczące wykonywania pomiarów geodezyjnych
w czasie sprawdzania nośności pali próbnych
Obsługa geodezyjna w trakcie obciążania pala sprowadza
się do wykonywania niwelacji precyzyjnej. Służy do tego
niwelator precyzyjny oraz trzy łaty do niwelacji precyzyj
nej. Dwie z nich ustawia się symetrycznie względem siebie
w dwóch miejscach głowicy pala. Chodzi bowiem o to, by
wychwycić nierównomierne osiadanie pala pod wpływem
przyłożonego obciążenia. Trzecia łata stoi na reperze i po
zwala rejestrować (w stosunku do niego) osiadanie wzglę
dne. Służy ona również do kontroli wysokości osi celowej
niwelatora i w przypadku jej zmiany (potrącenie niwelatora, drgania gruntu itp.) pozwala ją uchwycić.
Cykl obserwacji polega na wykonaniu odczytów z łaty
ustawianej na reperze kontrolnym, z dwóch łat ustawio
nych na głowicy pala i ponownie z łaty ustawionej na re
perze kontrolnym. Należy wykonywać go według następu
jącej kolejności:
— nastawienie ostrości krzyża nitek niwelatora;
— naprowadzenie z grubsza lunety na przedmiot obserwa
cji (łata niwelacyjna);
— doprowadzenie płaszczyzny obrazu do płaszczyzny krzy
ża nitek (śrubą ogniskującą);
— dokładne naprowadzenie lunety śrubą ruchu leniwe
go niwelatora na cel;
— doprowadzenie Iibeli niwelatora do położenia środko
wego;
— doprowadzenie obrazu podziału łaty i krzyża nitek
do koincydencji (bębenkiem mikrometru);
— wykonanie odczytów.
Chronologia w wykonywaniu cyklu obserwacji jest bar
dzo istotna. Chodzi bowiem o to, by interwał czasu od mo
mentu wzrostu obciążenia do momentu odczytu na łacie
był równy minimum. Pominięcie zaś jakiejkolwiek z wy
mienionych wyżej czynności powoduje zbędną stratę cza
su. Stwierdzono, że istnieje zależność między przyłożonym
obciążeniem a wielkością osiadania. Jest ona bowiem pro
porcjonalna do przyłożonego obciążenia. Istnieje również za
leżność między czasem trwania obserwacji a wielkością
maksymalnego osiadania, co ilustruje tablicą.
5. Wnioski końcowe
Spostrzeżenia poczynione podczas geodezyjnej obsługi przy
badaniu nośności pali próbnych ujęto w postaci wniosków
końcowych.

Tablica

Data

Nr pala

Czas
[h, min]

Maksymalne
osiadanie
w [mm]

1

2

3

4

7.XI.1971

8/292

21.XI.1971
19.XII.1971

269
85/233

23.1.1972
20.11.1972
27.11.1972
5.ΙΠ.1972
19.III.1972
26.ΙΠ.1972
9.IV.1972
23.IV.1972

236
111/74
—
233/196
244/219
367/367
230/20
311/51

1.V.1972

170/130

7.V.1972
10.V.1972

50

13.V.1972
28.V.1972

44/81
—

14.V.1972

10

—

8
8
7
8
8
8
7
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
4
4
6
6
6
7
8

27
35
30
00
30
45
05
15
15
45
30
00
30
45
00
15
45
00
15
45
00
15
15
00

3,0
3,5

9,5
13,8
2,4
1,9
2,6
5,8
4,5
4,0
2,8
1,5
2,6
3,0

I

3,0
1,8

I

2,7

1. Obserwacje powinien wykonywać jeden obserwator
tym samym
niwelatorem i tym samym zestawem łat
(zmniejszenie wpływu błędów osobowych i systematycz
nych błędów podziału łat).
2. Należy używać łat tego samego producenta.
3. Wskazane jest tak ustawiać niwelator, by w polu
widzenia lunety znalazł się obraz dwóch łat.
4. Gdy jest to niemożliwe, niwelator powinien być tak
ustawiony, by naprowadzenie na obraz drugiej łaty odby
wało się przy minimalnym ruchu leniwki.
5. Należy poruszać śrubą ruchu leniwego zawsze w tym
samym kierunku (na przykład ruchem wkręcającym).
6. Konieczne jest zapewnienie ustawiania łat niezależ
nego od konstrukcji obciążających.
7. Należy wykonywać obserwacje według cyklu opisa
nego wyżej.
8. Celem zmniejszenia pracochłonności można dokonywać
odczytów tylko dwóch łat ustawionych na głowicy pala.
Należy jednakże wtedy zapewnić stałość osi celowej niwelaitora.
9. Można wykonywać badanie osiadania niezależnie za
pcmocą dwóch niwelatorów.
10. Podczas wykonywania obserwacji należy zwracać
baczną uwagę na nasłonecznienie, a szczególnie na wiatr.
Dlatego koniecznie należy osłaniać niwelator parasolem
mierniczym.
11. Szczególnie wysoką dokładność wykonywania pomia
rów należy zachować przy obciążaniu pala w granicach
300—500 atm oraz na początku i końcu obserwacji.
12. Mimo występującego znużenia należy wykonywać
obserwacje szczególnie dokładnie między piątą a dziesiątą
godzina trwania badania pala (tabl.).
13. Badane pale znajdowały się w miejscach piaszczystych
i kurzawkowych, należałoby więc określić zależność mię
dzy wielkością osiadania a przyłożonym obciążeniem i cza
sem trwania badania przy sprawdzaniu nośności pali prób
nych znajdujących się w innych rodzajach gruntu.

6. Zakończenie
Zebrane w powyższym opracowaniu uwagi pozwolą wy
eliminować zbędne czynności podczas wykonywania geo
dezyjnej obsługi sprawdzania nośności pali próbnych. Po
zwolą one także — przez określenie zależności między osia
daniem a wielkością przyłożonego obciążenia i czasem
trwania obserwacji — wychwycić te momenty, podczas któ
rych zachowanie szczególnej uwagi jest wielce wskazane.
LITERATURA
Pal przygotowany do obciążenia
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[1] Instrukcja sprawdzania nośności pall za pomocą osiowych sta
tycznych obciążeń próbnych (projekt). Warszawa 1967
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Realizowane i planowane prace naukowo-badawcze,
techniczne i wynalazcze w zakresie geodezyjnego urządzania
terenów rolnych i dziedzin pokrewnych

I
I

Prawidłowa realizacja różnorodnych
prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych
wymaga
odpowiednich
opracowań
naukowo-badawczych,
technicznych
lub wynalazczych, stymulujących po
stęp i rozwój tej dziedziny działal
ności.
Z tych względów Departament Urzą
dzeń Rolnych Ministerstwa Rolnictwa
od szeregu lat ustala tematykę nie

zbędnych prac naukowo-badawczych,
technicznych i wynalazczych, w ści
słym powiązaniu z bieżącymi i pers
pektywicznymi zadaniami całej służby
geodezyjno-urządzeniowo-rolnej resor
tu rolnictwa.
Tak ustalona tematyka jest następ
nie podejmowana i opracowywana
przez różne zakłady naukowe i nauko
wo-badawcze oraz produkcyjne, a tak

że przez osoby fizyczne w ramach zle
ceń finansowych z budżetu centralne
go Ministerstwa Rolnictwa.
W opracowaniu niniejszym podaje
się stopień zaawansowania prac nau
kowo-badawczych, technicznych i wy
nalazczych na koniec 1972 roku (tabl.)
oraz potrzeby podejmowania
takich
prac w odniesieniu do 1973 roku i lat
następnych.

Tablica. Tematyka i stopień zaawansowania prac o charakterze naukowo-badawczym, technicznym i wynalazczym według stanu na koniec 1972 roku

I
I

Lp.

Temat

Wykonawca

Przebieg i termin wykonania

1

2

3

4

1

Opracowanie systemu automatyzacji prac Obliczeniowo-projektowych w procesach scaleniowych

Instytut Geodezji i Kartografii
w Warszawie

Pierwszy etap został opracowany w 1971 r., drugi (ostatni)
etap zamykający całość zakończono w połowie listopada
1972 r.

2

Opracowanie projektu wstępnego — Urządzenia do pro
wadzenia punktu fizycznego po dowolnej linii krzywej

Zaklad Produkcji Doświadczalnej
przy Wojskowej Akademii Nauk
w Warszawie

Pierwszy etap został opracowany w grudniu 1972 r. Dalsza
realizacja zależy od praktycznych wyników doświadczalnych.

3

Drogi transportu rolnego na terenach nizinnych

Akademia Rolniczo-Techniczna
w Olsztynie — Katedra Planowa
nia 1 Geodezyjnego Urządzania Te
renów Rolnych

Pienvszy etap został opracowany w 1971 r., drugi (ostatni)
etap zamykający całość zakończono w połowie listopada
1972 r.

4

Uwzględnienie kryteriów i sposobów walki z erozją przy
opracowywaniu projektów scaleń gruntów

Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach

Pierwszy etap został opracowany w 1971 r.. dragi etap zakoń
czony w grudniu 1972 r., trzeci (ostatni) etap zostanie opra
cowany do 1 Iipca 1973 r.

&

Ustalenie zasad opracowania Wj tycznych rolnictwa do
organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Instytut Geodezji Gospodarczej —
Wydzlal Geodezji 1 Kartografii
Politechniki Warszawskiej

Pierwszy i drugi etap zostały opracowane w 1972 roku; następ
ne 3 etapy (3, 4 i 5) zostaną opracowane do końca 1973 r.

6

Urządzenie do projektowania działek, zwłaszcza w sca
leniu gruntów

Polskie Zakłady Optyczne w War
szawie

Prototyp wykonano w końcu 1971 r. Badania naukowe
i techniczne oraz praktyczno przeprowadzono w 1972 r.
Produkcja na skalę przemysłową w 1973 r.

7

Wskaźnikowa metoda szacunku gruntów oparta na war
tości bonitacyjnej i przydatności rolniczej gleb, z uwzglę
dnieniem czynników ekonomicznych

Mgr Stanislaw Wrzochol i inż. Sła
womir Dawidziuk — pracownicy
resortu rolnictwa

Metoda ta została zbadana teoretycznie i praktycznie w okre
sie 1970—1971 r. i oceniona pozytywnie. Niektóre wojewódz
kie biura geodezji i urządzeń rolnych już ją stosują przy wy
konywaniu scalenia gruntów.

Zaplanowana tematyka prac naukowo-badawczych, technicznych i wynalaz
czych na rok 1973 i lata następne
1. Opracowanie scaleniowych proce
sów technologicznych, typowych dla
poszczególnych regionów naszego kra
ju, przy uwzględnieniu ich specyfiki
rolnej i topograficznej oraz ustosunko
wania się społecznego rolników do
dotychczasowych wyników gleboznaw
czego sklasyfikowania ich gruntów
pod względem przydatności rolniczej
i obowiązków fiskal: ych.

2. Ustalenie sposobu, formy i zakre
su badań efektywności
dokonanych
scaleń gruntów w odniesieniu do okre
sów rocznych i wieloletnich.
3. Opracowanie metody rejestrowania
danych objętych ewidencją gruntów
w układzie
kartotekowym, przy uwzględnieniu potrzeb w zakresie sto
sowania ETO w procesie prowadzenia
ewidencji gruntów i sporządzania wy
kazów.
4. Opracowanie
zasad organizacji
przestrzeni produkcyjnej w indywidu

alnych wyspecjalizowanych gospodar
stwach rolnych, przy uwzględnieniu
różnych specjalizacji i wielkości obsza
rów.
5. Opracowanie zasad organizacji
przestrzeni produkcyjnej w uspołecz
nionych wielkoobszarowych gospodar
stwach rolnych — włącznie z formą or
ganizacyjną tak zwanego kombinatu.
Mgr inż. J. Zgierski

Warszawa
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WPQ-Zespół Badań i Doświadczeń

Zespół Badań i Doświadczeń został
powołany zarządzeniem nr 13/72 dyrek
tora Warszawskiego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego i rozpoczął swoją dzia
łalność od dnia 15.V.1972 r. Wytyczne
dotyczące charakteru prac wykonywa
nych przez ZBiD ujmuje załącznik do
cytowanego zarządzenia.
Opracowania wykonywane są przez
pracowników ZBiD w trybie produk
cyjnym i fakturowane zleceniodawcy,
zgodnie z zarządzeniem nr 4 ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia 28.1.
1970 r.
W okresie swej działalności w roku
1972 Zespół wykonywał następujące
prace.
1. Opracowanie zasad zakładania i
prowadzenia ewidencji budynków oraz
sporządzania wykazów’ budynków.
Zleceniodawcą jest byłe Ministerstwo
Gospodarki Komunalnej, obecnie pra
cę prowadzi Główny Urząd Geodezji
i Kartografii. Umowny termin zakoń
czenia opracowania ustalony jest na
1.V.1974 r., przy czym trwają uzgod
nienia odnośnie skrócenia terminu opracowania, z uwagi na duże zaintere
sowanie zagadnieniem ze strony Mini

sterstwa Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska. W roku 1972 skoIaudowano I etap opracowania, stano
wiący wstępny projekt założeń.
2. Opracowanie projektu cennika
scalonego dla robót geodezyjnych wy
konywanych na terenie m. st. War
szawy.
Zleceniodawcą było Stołeczne Zjed
noczenie Projektowania Budownictwa
Komunalnego. Projekt cennika opraco
wano na podstawie faktur wystawio
nych w latach 1970—71 oraz częściowo
1972 dla asortymentu robót objętych
cennikiem. Materiał statystyczny do
wprowadzenia cen stanowił 30 000 fak
tur. Celem opracowania było uprosz
czenie rozliczania robót geodezyjnych
przez przyjęcie scalonych cen średnich
rzeczywistych kosztów opracowań. Zle
cenie zostało zakończone i obecnie pro
jekt cennika znajduje się w fazie za
twierdzania pj,zez GUGiK.
3. Opracowanie koncepcji numeracji
punktów dla automatyzacji obliczeń i
przetwarzania danych geodezyjnych.
Zleceniodawcą było Stołeczne Zjed
noczenie Projektowania Budownictwa
Komunalnego. Celem opracowania by

ło przyjęcie koncepcji kodowego Syste
mu numeracji punktów, charakteryzu
jącego rodzaju punktów geodezyjnych
występujących w opracowaniach ma
powych. Przyjęta koncepcja pozwoli na
tworzenie informatycznych zbiorów
współrzędnych wraz z odpowiednim oProgramowaniem. Dalszym etapem prac
będzie zakładanie zbiorów przy wyko
rzystaniu EMC.
4. Fotogrametryczne
opracowanie
skrzyżowania ulic.
Zleceniodawcą było Stołeczne Zjed
noczenie Projektowania Budownictwa
Komunalnego, przy jednoczesnym zain
teresowaniu Wydziału Komunikacji
Prezydium Rady Narodowej m. st. War
szawy. Celem opracowania było okre
ślenie wymaganych warunków oraz
sporządzenie karty technologicznej dla
fotogrametrycznej metody przedstawie
nia poziomych znaków drogowych na
skrzyżowaniach ulic. Opracowanie wy
kazało ograniczone możliwości tej tech
nologii dla zaspokojenia potrzeb służ
by komunikacyjnej.
Mgr inż. A. Wyrqbkiewicz
Warszawa

Z prac Komitetu Geodezji PAN
Sekcja Ruchu Wirowego Ziemi Ko
mitetu Geodezji Polskiej Akademii
Nauk organizuje w dniach 20.VIII —
1.IX.1973 roku w Warszawie IV Kra
jowe Seminarium na temat: Badanie
ruchu wirowego Ziemi.
Pierwszego dnia odbędzie się uro
czysta sesja Komitetu Geodezji PAN
poświęcona uczczeniu 500 rocznicy uro
dzin Mikołaja Kopernika.

Poza tym w programie Seminarium
są przewidziane sesje referatowe i dys
kusyjne. Sesje referatowe będą po
święcone przeglądowi prac naukowo-badawczych z tej dziedziny wykona
nych w Polsce w ciągu Ostataich trzech
lat.

Wzorem Iat ubiegłych do uczestnic
twa w Seminarium zaproszono kilka

osób z zagranicznych ośrodków astro
nomicznych.

Pracami przygotowawczymi kieruje
Komitet Organizacyjny Seminarium w
składzie: prof, dr W. Opalski —
przewodniczący, prof, dr S. Milber t,
prof, dr hab. J. Radecki, dr hab.
B. Kołaczek, dr I. D o m i ń s k i,
dr J. Łatka, dr L. Pieczyński.

Co to są roboty geodezyjne?
W naszej praktyce geodezyjnej wy
stępują między innymi takie pojęcia
geodezyjne, jak: zgłoszenie roboty geo
dezyjnej, zezwolenie na wykonanie ro
boty geodezyjnej i książka robót geo
dezyjnych.
Nasuwa się pytanie: co to są roboty
geodezyjne?
Pytanie wydaje się naiwne, ale po
zastanowieniu się dochodzimy do wnio
sku, że wcale tak nie jest. Na pewno
nie można ich zdefiniować, jako czyn
ności wykonywane przez geodetę. Geo
deta może wykonywać czynności drwa
la albo kominiarza. Podobnie nie mo
żna określić roboty geodezyjnej, jako
Czynnoici pomiarowej wykonywanej
metodą geodezyjną, bo samo pojęcie
metody geodezyjnej jest tak samo nie
jasne, jak pojęcie roboty geodezyjnej.
Nie sposób również określać robotę
geodezyjną jako czynność wykonywaną
za pomocą sprzętu geodezyjnego, gdzie
przez sprzęt geodezyjny rozumieć się
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będzie przymiary wstęgowe, węgielnice, niwelatory, teodolity itp. Wszak ty
mi narzędziami posługują się melioranci, budowlani, drogowcy. Ba, w ich
przedsiębiorstwach więcej jest tego
sprzętu niż w niejednym przedsiębior
stwie geodezyjnym. Trudno chyba wy
magać, by ci ludzie — wykonujący
swój zawód za pomocą metod geode
zyjnych i przy użyciu sprzętu geode
zyjnego — musieli posiadać zezwole
nie na wykonanie tych robót oraz by
musieli zgłaszać je do organów pań
stwowej służby geodezyjnej i karto
graficznej (psgik).
Co więc jest robotą geodezyjną? Na
co trzeba mieć zezwolenie? Jaka robo
ta podlega zgłoszeniu?
Wprawdzie Monitor Polski nr 102/59
określa, jakie roboty nie podlegają
zgłoszeniu, ale są czyności, co do któ
rych nie wiadomo czy są geodezyjne,
czy nie. Tak na przykład:
— niwelacja placu — założenie siat
ki, określenie przewyźszeń w układzie

lokalnym placu w celu Wypoziomowania;
— wyznaczenie niwelety dla płotu
granicznego;
— pomiar strzałki zwisu przewodu
napowietrznego;
— pomiar odległości przewodu napo
wietrznego od terenu;
— wyznaczenie miejsc pod słupy linii
napowietrznej, zgodnie z projektem;
— wyznaczenie osi trasy-drogi, kana
łu; łuki poziome i pionowe;
— wyznaczenie siatki do założenia
sadu;
— pomiar wysokości wieży Iub ko
mina;
■— przetyczenie linii prostej
przez
przeszkody;
l-- pomiar kubatury budynku;
— pomiar powierzchni wnętrza bu
dynku;
— wyznaczenie osi budowli;
— wyznaczenie na gruncie obrysu
budynku, śmietnika, trzepaka, pias

kownicy i innych urządzeń na wzno
szonym osiedlu;
— usypano groble w gospodarstwie
rybnym — sprawdzić ich zgodność z
projektem (sytuacyjnie i wysokościo
we>);
— sporządzenie szkicu nieruchomości
w skali;
— pomiar odległości przewodów na
powietrznych wzajemnie wichrowatych:
— inwentaryzacja wnętrza budowli
zabytkowej ;
— obliczenie powierzchni fragmentu
mapy, na przykład powierzchni łowi
ska lub zlewni (dokładność do 10 ha).
Można wymienić wiele inych robót,
które zleca się geodecie z tego powod.u, że jest on lub powinien być naj
bardziej predysponowany do ich wy

konania. Ale czy trzeba do ich wyko
nania posiadać zezwolenie Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii lub czy
należy je zgłaszać do organów psgik?
Wydaje się, że nie.
Bliskie prawdy wydaje się podane
poniżej określenie roboty geodezyjnej.
Jest to zespół czynności wykonanych:
a) właściwymi metodami zapewniają
cymi odpowiednie dokładności określo
ne instrukcjami;
b) przy, użyciu odpowiedniego sprzę
tu, w wyniku których powstaje:
— zmiana stanu władania;
— trwałe . punkty o określonych
współrzędnych (triangulacja, poligonizacja, niwelacja reperów);
— mapy wykonane zgodnie z obo

wiązującymi przepisami do użytku pu
blicznego lub służbowego;
— materiały pochodne z map, jak re
jestry powierzchni działék;
— materiały, z przedmiotu którego
bieżącą ewidencję prowadzą
organa
psgik, na przykład inwentaryzacja urządzeń podziemnych.
Robotami geodezyjnymi będą rów
nież te prace, których wykonanie po
przedza działanie wszczynające organu
psgik, na przykład rozgraniczenia nie
ruchomości. Określenie to na pewno
dalekie jest od doskonałości, jednakże
warte jest chyba opublikowania w
Przeglądzie Geodezyjnym.
Edward Musial
Radomsko

Informacja o zebraniu
Komisji Fotogrametrii Oddziału Krakowskiego SGP
W dniu 22 stycznia 1973 roku w Kra
kowie odbyło się kolejne zebranie ro
bocze Komisji Fotogrametrii Oddziału
Krakowskiego Stowarzyszenia Geode
tów Polskich. Zebranie zgromadziło 34
osoby reprezentujące krajowe ośrodki
fotogrametryczne — Warszawę, Kra
ków, Katowice i Rzeszów.
Referat wprowadzający Uwagi o do
kładności Wielkoskalowych map miej

skich opracowanych metodą autogrametryczną wygłosili — mgr inż. Jan
Kardasz i mgr inż. Zbigniew Mechliński.
Po referacie wywiązała się dyskusja,
w której wzięli udział między innymi:
G-Skalska, L-Stankiewicz, Μ.
Teodorowicz, A. Kowalczyk,
J-Kowalski, J-Jachimski, W.
Borowiec,
J. Szwarlik,
A.

Szymczak, A. Wizmur oraz obaj
autorzy referatów.
Głosy w dyskusji dotyczyły zarówno
dokładności opracowania autogrametrycznego, jak również ekonomiki tego
rodzaju opracowań oraz trudności w
organizowaniu procesu produkcji map
tą metodą.
Władysław Borowiec
Kraków

Na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie
W zeszycie nr 5 Przeglądu Geodezyj
nego z 1972 roku grono wychowanków
Politechniki Warszawskiej pracujących
w różnych krajach świata zamieściło
z okazji 50-lecia Wydziału Geodezji i
Kartografii swoje wspomnienia o pra
cy zawodowej prowadzonej za granicą.
Ostatnio redakcja otrzymała list mgr
inż. Mieczysława Malczewskiego
z Kanady, w którym pisze on co na
stępuje.
Otrzymałem list, że z tytułu honora
rium autorskiego należy mi się 126 zł.

Kwotę powyższą pragnąłbym przeka
zać na cel, który jest wspólny dla
wszystkich Polaków rozsianych po ca
łym świecie, a jest nim niewątpliwie
w tej chwili odbudowa Zamku Krolewskiego w Warszawie.
Prośbę tę oczywiście spełniliśmy.
Nie była ona zresztą jedyna, gdyż dr
mgr inż. Julian Familier oraz mgr
inż. Mieczysław Ring, również wycho
wankowie Politechniki Warszawskiej,
nadesłali z Izraela identyczne prośby.

Honoraria te w wysokości 89 zł (J. Fa
milier) i 145 zł (Μ. Ring), zgodnie z ży
czeniami Autorów przekazane zostały
również na odbudowę Zamku Królew
skiego w Warszawie.
Wkrótce potem do redakcji wpłynę
ły identyczne prośby od mgr inż. Je
rzego Dobrzelewskiego ze Szwajcarii
(honorarium 51 zł), oraz od mgr inż.
Tadeusza Waldorf-Kubiczka z Austra
lii (honorarium 72 zł).
Należne im honoraria zostały rów
nież przekazane na odbudowę Zamku.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za luty 1973 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty oddziałów do Zarządu Głów
nego Stowarzyszenia Geodetów Pols
kich za luty 1973 roku wyniosły sumę
40 283 złote.
W lutym 1973 roku wypłacono 9 za
pomóg pośmiertnych na sumę 90 000
złotych.
W okresie objętym niniejszą infor
macją zmarli następujący koledzy: Mi
kołaj Pawlikiewicz z Oddziału SGP

we Wrocławiu, lat 89, zmarł 22.1.1973
r. (zawiadomienie nr 998); Feliks Harazin z Oddziału SGP w Katowicach,
lat 63, zmarł 24.XII.1972 r. (zawiado
mienie nr 999); Wacław Radoliński z
Oddziału SGP we Wrocławiu, lat 64,
zmarł 27.1.1973 r. (zawiadomienie nr
1000); Ignacy Oruba z Oddziału SGP
w Katowicach, lat 70, zmarł 20.1.1973
r. (zawiadomienie 1001); Andrzej Zyg
munt Bucholc z Oddziału SGP w War
szawie. lat 58, zmarł 8.II.1973 r. (za
wiadomienie 1002); Lucjan Aleksander

Wojno z Oddziału SGP w Warszawie,
lat 82, zmarł 8.II.1973 r. (zawiadomie
nie nr 1003); Jan Bokun z Oddziału
SGP w Warszawie, lat 88, zmarł 19.11.
1973 r. (zawiadomienie 1004); Zygmunt
Jan Wieczorek z Oddziału SGP w
Warszawie, lat 63, zmarł 22.11.1973 r.
(zawiadomienie nr 1005).

<

KASA ZAPOMOGOWA

W lutym 1973 roku zapomóg bez
zwrotnych nie udzielono.
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IN MEMORIAM
W dniu 4 grudnia 1972 roku zmarł
przedwcześnie, po długiej i ciężkiej cho
robie, kolega Leonard Ryży — długo
letni i zasłużony pracownik Powiato
wego Biura Geodezji i Urządzeń Rol
nych w Morągu, w województwie ol
sztyńskim.
Urodził się dnia 2 października 1910
roku w Petersburgu.
Po śmierci ojca, powrócił w 1919 ro
ku wraz z matką w jej rodzinne stro
ny do wsi Łatyhol, w powiecie postawskim na Wileńszczyźnie. Ciężko pracu
jąc na matczynym gospodarstwie rol
nym i jednocześnie ucząc się, ukończył
szkołę powszechną w Latyholu, a w
roku 1929 uzyskał małą maturę w gim
nazjum koedukacyjnym w mieście Głę
bokie. Dążąc do jak najszybszego zdo
bycia zawodu, wstąpił na dwuletnie
kursy miernicze przy Szkole Technicz
nej w Wilnie i ukończył je z wyróżnie
niem w roku 1931. W tymże roku roz
począł pracę zawodową jako prakty
kant mierniczy w biurze mierniczego
przysięgłego Mieczysława Zgierskiego
we wsi Łatyhol, wykonując różne pra
ce geodezyjne — połowę i kameralne,
związane przede wszystkim z ówczesną
przebudową ustroju rolnego — koma
sacją (scaleniem) gruntów wiejskich
Znaidujacych się w szachownicy, na te
renie powiatów Postawskiego i dziśnieńskiego.
Doskonalac systematycznie
swoie
kwalifikacje zawodowe drogą samo
kształcenia i w Draktyce w bezoośredrum wykonawstwie ŋrae Seodezvino-urzadzmiowo-rolnvch. w stosunkowo
krótkim czasie stał s`e Samodzielnvm
”’vVonawcą prac scaleniowych, któr«
—Awadził na Wileńszczyźnie do wrze
śnia 1939 roku.
W okresie okuDacii pracował w roH-Hnnvm gospodarstwie rolnym. W ro
ku 1944 zgłosił się jako ochotnik do

LEONARD RYŻY

Ludowego Wojska Polskiego i jako sze
regowy 36 Pułku Piechoty 8 Drezdeń
skiej Dywizji przeszedł wraz z II Ar
mią szlak bojowy aż do Berlina.
Za swoją postawę żołnierską otrzy
mał szereg odznaczeń wojskowych: Me
dal Brążowy — „Zasłużonym na polu
chwały”, „Medal za udział w walkach
o Berlin”, „Medal za Odrę i Nysę”,
„Medal za zwycięstwo nad faszyzmem”
— zarówno polski jak i radziecki.
Po zdemobilizowaniu w marcu 1946
roku osiedlił się wraz z rodziną w Mo
rągu w województwie olsztyńskim, w
którym nieprzerwanie mieszkał aż do
śmierci.
W roku 1946 rozpoczął pracę zawo
dową w zorganizowanym wówczas Po
wiatowym Urzędzie Ziemskim w Mo

rągu, obejmując stanowisko geodety.
Pracował w powiatowej i wojewódz
kiej służbie geodezyjno-urządzeniowo-rolnej, wykonując prace geodezyjne
związane z osadnictwem i zagospodaro
waniem terenów rolnych. Jako wyróż
niający się fachowiec został w roku
1953 mianowany kierownikiem Refe
ratu Pomiarów Rolnych w Morągu, a
w 1964 roku — kierownikiem Refera
tu Robót Geodezyjnych i ostatnio, od
1970 roku — kierownikiem Referatu
Ewidencji Gruntów Powiatowego Biu
ra Geodezji i Urządzeń Rolnych w Mo
rągu.
W okresie swojej wieloletniej, twór
czej i niezwykle ofiarnej pracy zawo
dowej kolega Leonard Ryży wyróżniał
się ' wszechronną fachowością, wiado
mościami teoretycznymi i praktyczny
mi, nieprzeciętnym wyrobieniem spo
łecznym. Nie szczędził czasu na przevazvwanie swojej wszechstronnej wie
dzy fachowei młodej kadrze geodezyin°i. skutecznie podnosząc jej kwalifi
kacje zawodowe i społeczne.
W środowisku geodezyjnym był zna
ny i ceniony jako dobry kolega o du
żym wyrobieniu społecznym, na które
go słowie można było zawsze polegać.
Za swoja owocną i ofiarną pracę
zawodowa i społeczna w Stowarzysze
niu Geodetów Polskich. Związku Za-Howym
Pracowników
Rolnych.
ZvHazku Bojowników o Wolność i De
mokracje — został odznaczony: Srebr
nym Krzyżem Zasługi. Srebrną Odzna
ka ..Za zasługi w dziedzinie geodezji
i kartografii”. Złotą Odznaką Honoro
wą — „Zasłużonego dla Warmii i Ma
zur” oraz szeregiem różnych dyplo
mów i nagród.
Cześć Jego świetlanej pamięci!

Mpr inż. Józef Zgierski
Warszawa

KSAWERY GŁOMSKI

W dniu 3 stycznia 1973 roku zmarł
po krótkiej i ciężkiej chorobie kolega
Ksawery Głomski, zasłużony i cenio
ny działacz Stowarzyszenia Geodetów
Polskich, urodzony 17 maja 1896 roku
w Tucholi.
1
Pracę zawodową rozpoczął w roku
1910, mając lat 14, jako pomiarowy
w Urzędzie Katastralnym w Tucholi,
gdzie pracował do roku 1920. Następ
nie do 1924 roku pełnił funkcję kie
rownika Referatu Pomiarów w Urzę
dzie Katastralnym w Chojnicach.
Przeniesiony z powrotem do Referatu
Pomiarów w Tucholi pełni tam ko
lejno funkcję wykonawcy i inspektora
kontroli aż do wybuchu wojny w
1939 roku.
W czasie okupacji hitlerowskiej pra
cował w Urzędzie Pocztowym w Gdy
ni jako pomocnik mierniczego.
Po zakończeniu działań wojennych
przystępuje do pracy w Marynarce
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Wojennej w Gdyni, gdzie wykonuje
prace geodezyjne do roku 1947. Na
stępnie pracuje jako inspektor kon
troli kolejno w Wojewódzkim Urzędzie
Ziemskim w Gdańsku, w Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej, w Za
rządzie Urządzeń Rolnych w Gdań
sku i Wojewódzkim Biurze Geodezji
i Urządzeń Rolnych w Gdańsku — do
końca 1966 roku, kiedy przeszedł na
emeryturę.
Po przejściu na emeryturę praco
wał nadal aż do chwili śmierci na
stanowisku geodety w Okręgowej Dy
rekcji Inwestycji Miejskich w Gdyni.
W roku 1973 ukończył 76 Iat życia,
mając za sobą 63 lata niestrudzonej
pracy zawodowej, w tym 22 lata ja
ko oddany społecznik Stowarzyszenia
Geodetów Polskich na stanowisku
przewodniczącego Komisji Funduszu
Pomocy Koleżeńskiej przy Zarządzie
Oddziału SGP w Gdańsku.

Ofiarność i postawa społeczna Ko
legi Glomskiego zasługiwały zawsze
na wyróżnienie i uznanie. Za pracę
zawodową i społeczną został odzna
czony srebrną odznaką Za zasługi w
dziedzinie geodezji i kartografii, Srebr
ną i Złotą Odznaką Honorową NOT.
Trudno pogodzić się z faktem, że
Kolegi Ksawerego Glomskiego więcej
już nie zobaczymy.
Przedwczesna
śmierć zaibrała Go z naszych szere
gów w pełni sił i energii, która zaw
sze cechowała Jego pracę zawodową
i społeczną,
W dniu 6 stycznia 1973 roku przy
jaciele, koleżanki i koledzy żegnali z
głębokim żalem serdecznego i odda
nego Kolegę Ksawerego Głomskiego.
Cześć Jego Pamięci!
Stanisław Olejniczak
Gdynia

Rozwiązanie zadania nr 114 nadesłało
26 osób. Prawidłowa odpowiedź jest
następująca:

Rozwiązanie zadania
nr 114

Xp = + 200
R = 500 m
9> = 53’08'

Po podstawieniach i rozwiązaniu tego
układu otrzymujemy równanie:

Niemal wszyscy rozwiązujący sformuło
wali trzy równaia z trzema niewiado
mymi, a mianowicie dwa równania okręgu koła oraz równanie prostej PO.
Przy obliczeniach stosowano często
jedno z dwu następujących uproszczeń:
— Stukrotne zmniejszenie wartości
współrzędnych;
— przesunięcie układu współrzęd
nych.
A oto najczęściej stosowany typ roz
wiązania:

[A]

(600 — a)2 4- (500 — b)2 = R2

[Bl

b — 300 = R

[P]
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—

a

R
φ = 53’08'

Nagrodę główną od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w postaci wydaw
nictwa Zarys historii organizacji spo
łecznych geodetów polskich w wyniku
losowania otrzymał kolega Romuald
Kotowski z Nysy.
Nagrody dodatkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w postaci ksią
żek wylosowali koledzy: Oswald Rudze
z Wrocławia, Marian Szymański z Po
znania, Stefan Tyliński z Pustelnika
k. Warszawy, Tadeusz Knap z Łodzi
i Andrzej Nowak z Olsztyna.
*

St. J. T.

Rozwiązanie zadania nr 114 nadesłali:
Andrzej Nowak (Olsztyn), Paweł Bednarz
(Kozienice), Jan Galler (Świnoujście), Wik
tor Pletrutan (Szczecin), Włodzimierz Kuberka (Poznań), Andrzej Myłka (Szczecin),
Witold Kuckiewicz (Warszawa), Janusz Ci
chy (Poznań), Tadeusz Knap (Łódź). Kamil
Kasprzycki (Bielsko-Biała), Stefan Tyliński

(Pustelnik k. Warszawy), Andrzej Stanoszek
(Opole), Zygmunt Piętka (Niewodnica Koś
cielna, pow. Łapy), Marian Szymański (Po
znań), Roman Arabski (Łódź), Stanisław
Hetnal (Wrocław), Józef Chociej (Grajewo),
DzierZyslaw
Lipniacki
(Lublin),
Henryk
Liberek (Jarocin), Oswald Rudze (Wrocław),

Romuald Kotowski (Nysa), Remigiusz Szcze
paniak (Warszawa), Stanisław Nurek (Lu
blin), Marek Szkillądź (Warszawa), Leszek
Mosor (Szczecin), Mieczysław Wawrzyniak
(Szczecin).

Zadanie nr 119

Nagroda

W trójkącie ABC znane są kąty oraz
suma boków trójkąta.

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagro
da główna w postaci wydawnictwa Zarys
historii organizacji społecznych geodetów
polskich lub album o Mikołaju Koperniku
— od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

A = 44’
B = 64°

C= 72°
a 4" b -f- c — 1000 m

Znaleźć boki tego trójkąta.
Zadanie nadesłał kol. Edmund Mu
sia) z Radomska.
Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 sierpnia 1973 roku.

UWAGA!
Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadania do rozwiązania proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z roz
wiązaniami.
Projekty
zadań
przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, są honorowane ryczałtem w
wysokości 300 złotych.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.

Magyar Geodeziai Irodalom 1498—1960.
Bibliografia. Budapest 1964. Str. 396.

W 1964 roku ukazała się na Wę
grzech, pod redakcją dr Laszlo Bendefy, Bibliografia Węgierskiej Litera
tury Geodezyjnej dla okresu od 1498
do 1960 roku. W dobie szybkiego roz
woju nauk i niezwykłego wprost wzro
stu liczby publikacji potrzeba specja
listycznych bibliografii treściowych jest
ogromna. Mimo to, są one rzadkością
i jedynie bardzo nieliczne dyscypliny
mogą się pochwalić narodowymi wyda
wnictwami tego rodzaju. Przyczyną są
trudności przy zgromadzeniu danych,
a także przy ustaleniu metod ich opra
cowania i przedstawienia. Dlatego też
każda ukazująca się narodowa biblio
grafia treściowa budzi powszechną uwagę, z jednej bowiem strony może
być wzorem dla podobnych opracowań
w innych krajach, z drugiej zaś stano
wi wkład do przyszłych bibliografii
międzynarodowych.
Węgierska bibliografia geodezyjna li
czy 4600 pozycji bibliograficznych. Zo
stały one zebrane i opracowane w la
tach 1958—1963 przez stosunkowo nie
liczny zespół składający się z 12 auto
rów i 9 stałych współpracowników. Ca
łością prac kierował Komitet Redak
cyjny, w skład którego wchodzili: dr
Laszlo Bendefy, dr Lajos Homor 6 d i i Frigyes Raum.
Przy ustaleniu metod opracowania
zebranych pozycji bibliograficznych
i ich klasyfikacji z zesppłem geodetów
współpracowali pracownicy naukowi
sekcji bibliograficznej Biblioteki Naro
dowej im. Szechenyfego.
Bibliografią objęto prace z dziedziny
geodezji napisane przez autorów naro
dowości węgierskiej w języku węgier
skim lub obcym, wydane na Węgrzech
lub za granicą, a także przez autorów
zagranicznych, o ile dotyczyły one Wę
gier i ukazały się na Węgrzech w ję
zyku węgierskim. Kryterium podstawo
wym decydującym o wciągnięciu do
wykazu pozycji bibliograficznych była
więc nie narodowość, lecz język publi
kacji i miejsce jej wydania (w języku
węgierskim i na Węgrzech). Dla auto
rów narodowości węgierskiej uznano
dodatkowo publikacje w innych ję
zykach, tak na Węgrzech jak za gra
nicą.
Zebrane pozycje bibliograficzne opra
cowane zostały w jednolity sposób w
postaci rejestrującego opisu bibliogra
ficznego sporządzonego w następującej
kolejności:
— dla publikacji drukowanych w pe
riodykach: nazwisko i imię autora; ty
tuł publikacji: skrót tytułu periodyku;
rocznik periodyku; strony periodyku,
na których umieszczono publikację;
liczba rysunków; liczba tablic; miejsce
wydania w całości lub w skrócie; rok
publikacji;
— dla publikacji zwartych: nazwisko
i imię autora; tytuł publikacji; liczba
stron; liczba rysunków; miejsce wyda
nia w całości lub w skrócie; rok wyda
nia publikacji.
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Opis bibliograficzny publikacji zwar
tych opatrzony jest specjalnym ozna
czeniem w postaci gwiazdki umiesz
czonej przed nazwiskiem autora. Wy
odrębnia to optycznie opisy publikacji
zwartych od opisów publikacji w pe
riodykach.
Dla większości pozycji bibliograficz
nych oprócz opisu rejestrującego spo
rządzono również adnotację treściową
podającą krótko temat pracy.
Zebrane i opracowane pozycje bi
bliograficzne podzielone zostały na gru
py tematyczne; przyjęto więc rozumo
wany ukiad przedstawienia zebranych
materiałów. Łączna liczba grup wynosi
32, w tym 31 grup tematycznych i ostątnia 3z grupa zawierająca wyκaz
węgierskiego Czasopismienmctwa geo
dezyjnego. W obrębie poszczegómycn
grup przyjęto układ alfabetyczny we
dług nazwisk autorów z wyjątkiem,
grupy uz (Dawna węgierska literatura
geodezyjna o wartości historycznej>, w
której przyjęty zostai podział aanycn
..^.wɪug czasu ukazania się puoiɪʌauji
w przeuziaiacn co Iuu lat, a więc wie
ki: ΛV, XVI, ʌvil, ʌvm i Χ1Λ, przy

czym w oorębie .poszczegomycn wie
ków przyjęto uktau aiiaDetyczny. Rów
nież w grupie 32 (Węgierskie czasopiś
miennictwo geodezyjne) wykaz tytułów
czasopism podany zostat w kolejności
uzależnionej od roku ukazania się r.ycn
czasopism.
a oto pełny wykaz ustalonych grup
tematycznych:
Ul Bibliografie (słowniki geodezyjne,
terminologie, bibliografie zawierają
ce wiadomości o sprawach i publi
kacjach geodezyjnych)
02 Dawna węgierska literatura geode
zyjna (publikacje geodezyjne o war
tości historycznej z wieków XV,
XVI, XVII, XVIII i XIX)
03 Dzieła i podręczniki geodezyjne (w
tym również podręczniki z matema
tyki, fizyki i geometrii zawierające
rozdziały związane z geodezją), al
manachy
04 Przyrządy i pomoce do rachunków
i obliczeń (maszyny do liczenia, li
czydła, tablice, nomogramy, sv∏ematy rachunkowe) rachunki geode
zyjne, automatyzacja obliczeń
05 Instytucje geodezyjne i ich prace,
stowarzyszenia geodezyjne, organi
zacje międzynarodowe, wystawy,
kongresy, komunikaty o prowadzo
nych pracach, prace i publikacje
geodezyjne zagraniczne, publikacje
o podstawowych pracach topografi
cznych narodowych
06 Prawo i przepisy prawne, instruk
cje, uchwały, rozporządzenia (for
mularze, symbole, znaki kartogra
ficzne, wzory opisów, projekty
ustaw, dekretów i rozporządzeń od
noszących się do prac geodezyjnych)
07 Kształtowanie się zawodu geodezyj
nego, kształcenie inżynierów i tech
ników, doskonalenie zawodowe
08 Biografie, nekrologi
09 Historia geodezji (rozwój nauk tech
nicznych, instrumenty, mapy i me
tody zdjęć pomiarowych)

10 Teoria błędów, rachunek wyrówna
nia, statystyka matematyczna, ra
chunek prawdopodobieństwa
H Geodezja wyższa (badanie kształtu
i wielkości Ziemi, teoria potencjału,
grawimetria, anomalie siły ciężkoś
ci, odchylenia pionu, geodezyjne me
tody badania ruchów skorupy ziem
skiej)
«
12 Astronomia geodezyjna (określanie
szerokości i długości geograficznej
oraz azymutu, służba czasu, dzieła
astronomiczne)
13 Rzuty kartograficzne, transformacje
współrzędnych
14 Przyrządy i instrumenty geodezyj
ne (sprzęt geodezyjny, opisy instru
mentów i ich dokładność, kalibro
wanie, wzorcowanie i cechowanie)
15 Pomiar długości (jednostki
miar,
przymiary do pomiarów długości,
pochylniki, pomiary optyczne, po
miary za pomocą fal elektromagne
tycznych i interferencji światła, dal
mierze elektrooptyczne)
16 Pomiar kątów (jednostki miar, me
tody pomiaru, instrumenty)
17 Triangulacje: Iriangulacje wyższych
i niższych rzędów, budowa sygnałów
i wież, metody trygonometryczne,
wcięcie w przód, wcięcie wstecz,
wcięcie w bok, triangulacje graficz
ne
18 Pdligonizacja (poligonizacja precy
zyjna, Poligonizacja techniczna, tachimetria, pomiary busolowe, pun
kty węzłowe)
19 Niwelacja geometryczna (niwelacja
precyzyjna i techniczna, niwelacja
za pomocą siatek kwadratów, wyso
kości Ortometryczne, dynamiczne, re
frakcja)
20 Trygonometryczny i barometryczny
pomiar wysokości (sondaże, refrak
cja)
21 Zdjęcia szczegółów (rozgraniczenie,
metody zdjęć szczegółów, współrzę
dne prostokątne, biegunowe, zdję
cia graficzne — stolikowe, tachimetryczne, topograficzne)
22 Zdjęcia miast, urbanizm (triangula
cje i regulacje miast, zdjęcia sytuacyjno-wysokościowe miast)
23 Pomiary granic państwa (rozgrani
czenie, metody pomiarów)
24 Obliczanie powierzchni (przyrządy
do pomiarów powierzchni, planime
try)
25 Kataster (rejestry gruntowe, ewi
dencja gruntów, hipoteka, scalenie
gruntów, urządzenia rolne, reforma
rolna, parcelacje)
26 Geodezja inżynieryjna (pomiary rea
lizacyjne przy budowie zakładów
przemysłowych, wywłaszczenia i po
miary przy budowie mostów,' dróg,
regulacjach rzek, kanalizacji itp.,
pomiary odkształceń budowli)
27 Pomiary podziemne (geodezja gór
nicza, pomiary przy budowie tuneli)
28 Pomiary dla celów leśnictwa
29 Fotogrametria
30 Kartografia i reprodukcja kartogra
ficzna (atlasy, mapy plastyczne, ar
chiwa map)

31 Różne zagadnienia związane z geo
dezją (geodezja a ekonomia, normy
wydajności prac geodezyjnych, ochrona znaków geodezyjnych, wy
kazy współrzędnych geodezyjnych,
32 Węgierskie Czasapismienictwo geo
dezyjne
Korzystanie z bibliografii ułatwiają;
wykaz 32 grup tematycznych podany
W spisie treści, wykaz skrótów i indeks
autorów, a także podanie poszczegól
nych numerów grup statystycznych w
żywej paginie bibliografii. Na wykaz
skrótów składają się: wykaz skrótów
periodyków, wykaz skrótów instytucji
i wykaz skrótów. W indeksie autorów
opracowanym w układzie alfabetycz
nym, po nazwisku i imieniu podane są
kolejne liczby odpowiadające grupom
tematycznym, w których występują
prace tego autora.
Praktycznie rzecz biorąc są dwa spo
soby korzystania z bibliografii, tema
tyczny i osobowy:
— przy pierwszym sposobie w wy
kazie grup tematycznych odnajdujemy
tę, która nas interesuje, a w niej peł
ną literaturę przedmiotu;
— przy drugim sposobie możemy od
szukać dorobek określonego autora, za
mieszczony w różnych działach tema
tycznych.
Dla czytelnika zagranicznego dużym
ułatwieniem jest podanie wykazu grup
tematycznych — poza językiem wę
gierskim — również i w językach an
gielskim, francuskim, niemieckim, hisz
pańskim i rosyjskim. W tych samych
językach podane są również bardziej
szczegółowe dane o treści tematycznej
poszczególnych działów.
Polonica są w tej pięknej bibliogra
fii dość rzadkie i pojawiają się — zre
sztą nielicznie — na ogół dopiero po
Π wojnie światowej. Dla przykładu cy
tuję następujące nazwiska: prof, dr
Zygmunt Kowalczyk, prof. Michał OdIanicki-Poczobutt, inż. Lecn Michal
czyk.
Jest jednakże jedna pozycja, którą
można ocenić jako rewelację historycz
ną.
Oto w dziale 02 następująca publi
kacja rozpoczyna wiek XV.
’ (Lossai Peter), Petri Lossai Hungari Quariensis in Lithuania Geome
trae Practici. De Geometricis mensuτaUonibus, rerum, altitudinum accessi
bilium, et inaccessibilium, etiam rerum
in planicie et profunditate constituta
rum in longum, latum, et profundam
mensurandarum Notationes, et Delinea
tiones auas Bononiae, in Studiis anno
1498 existens confecit. 32 I, 17 ábra:
latin nyelvü kôdex a XV. sz. végérôl.
(OSzK: Cod. Lat. 1971
Jest to podręcznik geometrii prakty
cznej napisany w 1498 roku przez Pe
tera Lossai, Węgra praktykującego
miernictwo na Litwie. Znajduje się w
Budapeszcie, w Bibliotece Narodowej
’’m. Szechenyfego pod sygnaturą Cod.
Lat. 197.
Otóż ten XV-Wieczny podręcznik,
choć z krajem naszym związany, jest
w Polsce całkowicie nieznany. Ponie
waż zaś liczba źródeł do historii mier
nictwa polskiego w wieku XV jest
nieliczna,
zachodzi pilna potrzeba
Wszeehstronego wykorzystania Geome
trii Petera Lossai pod kątem widzenia
i°i związków z historią nauki i tech
niki polskiej.
Stanisław Janusz Tymowski

PRACA ZBIOROWA:
Inzeniernaja
geodezja. Respublikanski mieżwiedStwiennyj naucznyj sbornik. Wypusk
10. Izdatielstwo BUDIEWIELNIK, Ki
jew 1972. Str. 124, rys. 36, tablic 32,
poz. bibl. 48.

Zbiór zawiera 19 artykułów związa
nych z zastosowaniem geodezji dla róż
nych celów gospodarczych. Poniżej po
dano tytuły artykułów z krótkimi omó
wieniami ich treści.

GarkawiecW. 1:0 możliwości wy
korzystania koherentnej wiązki świetl
nej do obserwacji ruchów powierzchni
Ziemi. Omówiono eksperymentalne za
stosowanie aparatury wysyłającej ko
herentną (spójną) wiązkę światła i apa
ratury fotorejestrującej do pomiaru
poprzecznych przemieszczeń zespołu
punktów usytuowanych na odcinku
prostym o długości rzędu 100 m.
Bielajew W. A.: Optymalny rozkład
wag w prostszych sieciach geodezyj
nych. Omówiono metodę wagowania
przy wielokrotnych kątowych wcię
ciach w przód i wstecz oraz wstawia
niu punktu w trójkąt (wcięcie obu
stronne).

Woitienko S. P.: Obliczanie błędów
przestrzennego położenia węzłów mon
towanych budowli inżynierskich. Na
podstawie eksperymentalnych .pomia
rów rozmieszczenia 96 węzłów budowli
stwierdzono, że błędy położenia wyni
kłe z montażu swobodnego (bez uprze
dniego wytyczenia węzłów metodami
geodezyjnymi) podlegają przestrzenne
mu rozkładowi normalnemu. Określo
no parametry sumarycznego rozkładu
charakteryzujące
elipsoidy
błędów.
Stwierdzono, że określenie elipsoid błę
dów umożliwia zracjonalizowanie sche
matów technologicznych montażu budo
wli.

Kowtuk N. T.: O pewnym progra
mie nomiaru kątów poziomych. Rozwa
ża sie zastosowanie analizy wyników
w trakcie pomiaru kątów, prowadzo
nej sposobem znacznie ułatwiającym
i przyspieszającym pracę.
Iwanow I. S.: Badanie żyroteodolitów. W pracy omówiono badanie woływu Dola elektromagnetycznego i tem
peratury powietrza na położenie osi
elementu czułego. Podano wvniki dwu
letnich badań dwu żyroteodolitów ty
pu GiB 1.
Mozgowaja J. I.: Obliczanie zadań
eksperymentalnych metodą orafów bez
nałożonych
ograniczeń.
W nraoy
stwierdzono, że obliczenia wyrównaw
cze z zadanymi ograniczeniami i bez
tych ograniczeń mogą być rozwiązy
wane metodą grafu strumieniowego.
Trewogo I. S.: Poprawki ze wzglę
du na działanie wiatru i oblodzenie
τ>rzv zdjęciu przecięć projektowanych
linii wysokiego napięcia z trasami. Po
dane wzory do obliczania poprawek,
nrzykłady liczbowe zastosowań i anali
zę dokładności.

Szewierdin T. G.:
Niwelowanie
grawimetryczne metodą stacji wysokoś
ciowej. Omówiono zasady niwelowania
grawimetrycznego, rozkład błędów oraz
podano przykład liczbowy.

Baran P. I.: Obliczenie i zbudowanie
elipsy ołędów przy pracach w zakre
sie geodezji inżynieryjnej. Podano wzo
ry Qo określania elementów elipsy błę
dów przy tyczeniu punktów budowli
różnymi metodami oraz sposoby pro«mżenia wstępnej analizy dokładnoś
ci i doboru instrumentów.
Podano
przykład liczbowy.
Nagnibieda P. Μ.: Pozioma łata
Konirolna. Opisano konstrukcję łaty
do sprawdzania poprawności montażu
ścian gwarantującą prostopadłe przy
kładanie do powierzchni.
Grigorenko A. G.: Obserwacje ugięcia konsol metodami geodezyjnymi.
INa przykładzie pomiaru ugięcia bal
konu w teatrze w Kijowie stwierdzo
no, że zastosowanie metody niwelacji
precyzyjnej do pomiaru ugięć nie ustępuje pomiarom za pomocą ugięciomierza przy wielkościach ugięć docho
dzących do 1—2 mm.
Suchow A. N. Wpływ odskoku na
charakterystykę środka rozkładu. Prze
analizowano dokładność określenia naj
prawdopodobniejszej wielkości przy
rozkładzie błędów różniącym się od
normalnego.

Szipulin W. D.: Metoda kolejnego
wyrównywania sieci geodezyjnych. Po
dano wzory umożliwiające kolejne wy
równywanie bez naruszenia wymagań
dotyczących wartości rezultatów wy
równania.

Szewczun N. S.: O proporcjonalnoś
ci wag wyników pomiarów jednorod
nych.
Czmiczian T. T.: Próba zastosowa
nia sieci przestrzenych przy wznoszeniu
budowli
wysokościowych z wielkich
elementów cienkościennych. Rozważono
problemy zakładania, pomiaru i wy
równania sieci przestrzennej, służącej
jako osnowa do tyczenia budowli.
Stwierdzono, że zastosowanie
prze
strzennej sieci spowodowało zmniejsze
nie błędu średniego wykonania kon
strukcji do 1,5—2 mm i skróciło czas
tyczenia 1,5—2-krotnie.
Serdiukow W. Μ.: Metody kontroli
orientacji wewnętrznej przy zdjęciach
fOtoteodolitem. Podano 5 sposobów
kontroli elementów orientacji wewnę
trznej i zalecenia co do sposobu wpro
wadzania poprawek ze względu na brak
docisku kliszy.

Serdiukow W. Μ.: Wzory do okre
ślania współrzędnych przestrzennego
rozmieszczenia punktów obiektu przy
zdjęciu fototeodolitem.

Garkawiec W. T.: Określenie od
chyłek kątowych w ciągach poligono
wych zawierających boki, których azy
muty są mierzone żyroteodolitami. Po
dano podstawy teoretyczne obliczania
dopuszczalnych odchyłek kątowych. Za
lecono prowadzenie wyrównania z uwzględnieniem wag kątów i kierunków
mierzonych żyroteodolitami.
Podano
formę tablicy współczynnikowej układu
równań dla wyrównania ciągów z do
wolną liczbą niewiadomych.
Mozgowaja J. I.: Przekształcenie
grupowe równań z zastosowaniem uo
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gólnionych grajów. Omówiono zagad
nienie przekształcenia metodą grup.
Przedstawiono w postaci blokowej roz
szerzoną tablicę układu wyrównawcze
go. Zaproponowano obliczanie niewia
domych uproszczoną metodą grafów i
podano wzory tej metody.

W. Janusz

CYTOWSKI h. W.: Technologia Kar
tografii. Opracowanie graficzne pierworysu i czystorysu. PPWK, Warsza
wa 1972. Str. 96.

Nakładem Państwowego Przedsiębior
stwa Wydawnictw Kartograficznychukazała sję w 1972 roku wartościowa pu
blikacja, będąca usystematyzowaniem
wieloletniego doświadczenia Autora. W
publikacji tej podane są cenne infor
macje praktyczne dotyczące opracowa
nia graficznego pierworysu i czystory
su. Wydaje się jednak, że nakład 300
egzemplarzy jest stanowczo zbyt niski
w stosunku do liczby ewentualnych od
biorców.

Geodezja i kartografia (Moskwa)

Nr 11 — Ustopad 1972 r.: W. A.
Chochłow — Podwyższanie pozio
mu pracy organizatorskiej w walce z
niegospodarnością. — Z doświadczenia
działalności szkół pracy komunistycz
nej. — A. A. Genike, Ju. S. Gal
ki n — Elektromagnetyczne metody
pomiaru długości oraz uwzględnienie
wpływu warunków zewnętrznych na
wyniki pomiaru. — G. Μ. Grinberg
— Technolcgia opracowania i wyrów
nania rozległych sieci geodezyjnych. —
G. A. Pietrakow — Kontrola stro
nicowa dzienika niwelacji IV klasy. —
J. W. Lawrentjew i inni — System
SGN-27 D do niwelacji hydrostatycz
nej. — J. Ja. Murzajkin — Nasad
ka do niwelatora. — S. S. P i er ł o w,
W. E. Jacuk — Przyrząd do pomiaru
gzymsu dachu. — W. G. Pirogow —
Nomogram do wyznaczenia stopnia barometrycznego. — O. A. Gierasimow a — Ustalenie związku częstotliwo-kontrastowych charakterystyk obiek
tów kamer lotniczych ze zdolnością
rozdzielczą. — O. P. Kosmakowa
— Dynamika zmian terenu i zagadnie
nie generalizacji przy sporządzaniu
map topograficznych. — E. S. Osipuk
— Dokładność kreślenia rzeźby terenu
przy zdjęciach topograficznych w ska
lach 1 :10 000—1 : 2000, wykonywanych
dla melioracji. — A. D. K o p y ł o w a,
A. W. Szi ło w — Wyposażenie poli
graficzne na Wystawie Międzynarodo
wej PEX-71. — N. J. Zoz, J. G. Ko
wale n ko — Wpływ oświetlenia
miejsc roboczych na prace rytowników-kartografów. — J. W. Tiszczenko
— Rola czyników fizjologicznych przy
pomiarach stereoskopowych. — Μ. J.
Nikiszow — IV Zgromadzenie Ogól
ne i VI Konferencja Techniczna Mię
dzynarodowej Asocjacji Kartograficz
nej. — Kolegium GUGK i Prezydium
KC Związku Zawodowego Robotników
Geologiczno-Poszukiwawczych. — R. J.
Wolpe, L. Μ. Goldman — Nowe
znaki konwencjonalne dla map topo
graficznych w skalach 1: 5000—1: 500.
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— J. F. Bołgow, N. J. Iwanow —
Informator bibliograficzny piśmiennic
twa geodezyjnego.
Nr 12 — grudzień 1972 r.: I. A. K utuzów — Na drodze postępu. — W.
N. Lysiuk — Atlas „Utworzenie i
rozwój ZSRR”. — A. Z. S a z o n o w —
Sieć astronomiczno-geodezyjna ZSRR
w przeciągu 50 lat. — A. A. Genike
i inni — Postęp w precyzyjnych geo
dezyjnych pomiarach liniowych, — F.
W. Drobys zew, A. N. Lobanow
— Rozwój fotogrametrii w Związku
Radzieckim. — A. E. Swiridow —
Geodeci, topografowie i kartografowie
— współpracownikami geologów. —
Μ. E. Niechoroszew — Geodeci
radzieccy rolnictwu w 50-lecie ZSRR.
— E. W. Gromow, W. W. SzczuIepnikow — Prace topograficzno-geodezyjne — przy badaniach inży
nieryjnych — J. N. Muraszkin i
inni — Geodezja w służbie budownictwa
kolejowego. — G. N. Baszlawina
— Kartografowie szkołom Związku Ra
dzieckiego. — A. W. Sziłow — Za
gadnienia rozwoju technologii ukształ
towania i wydania map i atlasów
geograficznych — J. Ja. Sukienik,
W. F. Krempolskij — Udział kar
tografii w propagandzie osiągnięć gos
podarki narodowej. — S. A. Salajew
— Piśmiennictwo geodezyjne, foto
grametryczne i kartograficzne w ZSRR
w 50-leciu.

Mikołaj Modrynski

Geodezja — Kartografia — Zemeustrojstwo

Nr 6 — listopad—grudzień 1971 r.:
G. Zlatanow — Międzynarodowa
konferencja „Technika obliczeń geo
dezyjnych”. — G. Muzdrakow —
Wzór na obliczenie stałej przy obser
wacji pojedynczego przejścia SZZ ka
merą automatyczną. — G. Genow —
O rozwiązywaniu i wyrównaniu wcięć
poligonowych i geodezyjnych sieci przy
zastosowaniu wielokrotnych sposobów
obliczeń. — P. Dimitrow — Po
miar kątów poziomych metodą foto
grafowania łaty poziomej. — J. ZeIiazkow — Uściślenie wzoru do
określania niezgodności kątowych przy
nawiązywaniu poligonów. — E. Peniew, I. Stanojew — Określenie
elementów tyczenia krzywej na elek
tronicznej maszynie cyfrowej. — I.
Iwanow — Zastosowanie fotogra
metrii do projektowania linii przewo
dów elektrycznych — Μ. Michajlow
— Problem trzeciego pasa ruchu na
ulicach i drogach. — P. Ilijew,
I. Gieorgiew — Zastosowanie me
tody harmonogramu sieciowego do
opracowań katastralnych i ekonomi
cznej oceny gruntów gospodarstw rol
nych. — B. Stojanow, A. Z ł a tk o w, P. Naczew — Współczesna
technologia opracowywania pierworysów oraz kopii map na materiałach
poliestrowych. — Z. Bajkow — Pro
gram krajowej monografii tematycznej
kartografii. — W. Peewski — XIII
Międzynarodowy Kongres Geodetów.
Nr 1 — styczeń—luty 1972 r.: X Kon
gres Partii a geodezja, kartografia i
urządzenia rolne. — Μ. Marianów,

i. DakuwsKa — II Kongres z.wxązKU Creoaeiow i urząazeniowcow ɪiuɪnycn r>uigarn. — ʌ. m o n t a g — ðean
i KieruiiKi rozwojowe geouezji mursκιej. — ʌ. x-awιυw — uwagi ao
Jeanego z rozwiązań prostego zaaama
wspoirzęanycn geograncznycn. — B.
Kioarow — Optymalne wcinanie w
przoɑ. 1. Kacew — Kowy sposoo
trasowania Krzywych pionowych. — u.
⅛ tojanow — Kiektore Zagaaniema
Pianuwania
pionowego na terenacn,
ijUGow przemysłowych. — N. D. Kir i a K o w — Tachimetry elektronicz
ne. — K. Kojen — Zagaamenie zoDrazowania transportu w komplekso
wych atlasach Buigarii. — D. Genow
— Zagaanienie projektowania areałów
upraw Wieloletnicn. — b. g. Bojaazijew — Uniwersalizm czy specja
lizacja
kadry
geodezyjnej. — U.
Cwietkow — Krajowa konferencja
„Urządzenia rolne na obszarach agrarno-przemysłowych.

Nr 2 — marzec—kwiecień 1972 r.:
N. Ziatanow — Nowy plan na 1972
r. i szósta pięciolatka P.O. GEOPLAN
PROJEKT. — Μ. Riner — Wpływ
ogólnego rozwoju techniki na geodez
ję. — W. Stojanow — Określenie
geocentrycznej stałej grawitacyjnej i
masy Ziemi. — L. Dimow, Μ. M az
ar a k o w — Sposób określania współ
rzędnych dwóch i więcej punktów za
pomocą wcięć. — G. Dimitrow —
O dokładności celowania. — S. Stoja
now — Sposób
obliczania
wcięć
wstecz. — B. Nikołow — Badanie
zmian, wartości podziału grawimetru
GAK w zależności od wysokości nad
poziomem mórz. — N. N i e t o w —
Tworzenie systemu informacji z da
nych katastralnych i ekonomicznej oceny gruntów. — E. Szmidiek —
Wpływ zakrytych przestrzeni na po
miary miejsc zasiedlonych. — B. K oj e n — Charakterystyka odbioru wi
zualnego i jego związek z opracowa
niem map w kolorach. — G. ZłatoP o w — O doskonaleniu naszej kadry
inżynieryjno-technicznej. — A. Kjurk c z i j e w — Atlas Ludowej Republi
ki Bułgarii;

Rivista del Catasto e Del Servizi Tecnici Erariali

Nr 1—2—3 — styczeń—luty—marzec
1969 r.: V. Tomelleri — Warunki
geometrycznego określenia odległości
topograficznych. — Μ. Grillenzoni
— Przyspieszona analiza wartości grun
tów. —∙ G. Dragogna — Kataster
potoków górskich. — A. Pellagi —
Postępowanie prawne w przedmiocie
uprawnień do korzystania z gruntów.
— G. Medici — Mario Tofani (wspo
mnienie pośmiertne).
Nr 4—5—6 — kwiecień—maj—czer
wiec 1969 r.:B. Bonifacino — Pod
stawowe założenia fotogrametrii i ich
aktualny kierunek rozwoju. — N. Fa
rn u 1 a r o — Krytyczna ocena art. 25
ustawy 1150 z dnia 17 marca 1972 roku.
— E. Vitelli — Zagadnienie utrzy
mania w aktualności mapy w skali
1 :10 000.

Mgr inż. Wi. Barański
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO I

STANISŁAW WÓJCIK
Warszawa

Fotogrametryczne statki powietrzne
I. SAMOLOTY FOTOGRAMETRYCZNE

Rozwój fotografii lotniczej rozpoczyna sie wraz z wyna
lezieniem samolotu. Wprawdzie już uprzednio wykonywa
no zdjęcia lotnicze za pomocą aparatury, którą instalowa
no na balonach, latawcach, a nawet na ptakach, ale w taki
sposób Otrzymywno obraz zaledwie małych wycinków po
wierzchni Ziemi i dopiero samolot zapoczątkował systema
tyczne fotografowanie dużych obszarów.
Wraz z udoskonaleniem samolotów rozwijają się metody
fotografowania lotniczego i zastosowania zdjęć. Z upływem
czasu w fotografii lotniczej zarysowują się dwa kierunki,
które determinują proces jej wykonywania i użytkowania:
1) fotografowanie dla potrzeb Iotointerpreitacji i rozpo
znania lotniczego;
2) fotografowanie pomiarowe.
Fotograficzne rozpoznanie powietrzne dla celów wojsko
wych prowadzi się z samolotów rozpoznawczych wyposażo
nych w aparaturę fotograficzną. Przeważnie są to specjal
ne, przystosowane do tych celów samoloty bojowe naj
nowszych typów. Obecnie wykorzystuje się również samo
loty bez pilotów, rakiety, satelity rozpoznawcze, a w naj
bliższym czasie należy oczekiwać pojawienia się stałych
kosmicznych laboratoriów naukowych i rozpoznawczych,
obejmujących swym zasięgiem całą powierzchnię Ziemi.
Fotografowanie pomiarowe wykonuje się z samolotów
nazywanych powszechnie fotogrametrycznymi. W porówna
niu z samolotami bojowymi są to samoloty o małych pręd
kościach o pułapie rzędu kilku, najwyżej kilkunastu ty
sięcy metrów, bardzo często samoloty starszych typów, za
zwyczaj transportowe — specjalnie przystosowane do apa
ratury fotograficznej i przyrządów pomocniczych. Adapta
cja fotogrametryczna następuje albo podczas budowy samo
lotu w zakładzie produkcyjnym, albo przerabia się już go
towe konstrukcje lotnicze.
Nie każdy typ samolotu nadaje się do fotografowania po
miarowego. Wymagania ogólne, jakie stawia się przed sa
molotami fotogrametrycznymi, zależą od wielu czynników,
a przede wszystkim od geograficznej charakterystyki fo
tografowanego obszaru, rodzaju aparatury fotograficznej
i pomocniczej, projektowanej skali i przeznaczenia zdjęć
oraz od wymagań technicznych, zapewniających otrzyma
nie zdjęć o wysokich właściwościach pomiarowych. Samolo
ty fotogrametryczne powinny odpowiadać następującym
warunkom.

Warunki pilotażowo-nawigacyjne
1. Samolot fotogrametryczny powinien mieć następujące
podstawowe charakterystyki: zakres prędkości podróżnych
w granicach od 80—130 do 350—500 km/h, minimalną dłu
gość startu i lądowania, przystosowanie do eksploatacji
z lotnisk trawiastych, stateczność i sterowność w locie ho

ryzontalnym w zakresie wykorzystywanych prędkości, dłu
gotrwałość lotu około 6 do 10 godzin, pułap praktyczny nie
niżej 5000—7000 m, czas osiągania maksymalnego pułapu
30—45 min.
2. Samolot powinien' mieć oddzielną kabinę nawigacyjną
umożliwiającą nawigatorowi obserwację terenu na wprost
i na boki od pionu do poziomu. Kabina powinna być wy
posażona w podstawowe przyrządy nawigacyjne o zwiększo
nej dokładności w porównaniu do normalnie stosowanych
oraz dodatkowo w celownik optyczny ustawiony pionowo
(w miarę możliwości z automatycznie stabilizowaną linią
pionu), celownik kolimatorowy, skierowany w przód i ce
lowniki boczne do obserwacji tras sąsiednich szeregów.
3. Samolot w miarę możliwości powinien być wyposażo
ny w nawigacyjny system kursowy, składający się z no
woczesnego (autonomicznego) urządzenia nawigacyjnego po
łączonego z pilotem automatycznym i kursografem, zapew
niającym dokładny lot po zaplanowanej trasie.

Warunki fotograficzne
1. Podstawowym warunkiem jest możliwość wycięcia w
podłodze samolotu otworów o średnicy około 50 cm do urzą
dzenia stanowisk dla aparatury fotograficznej. Liczba otwo
rów będzie zależała od liczby instalowanych kamer po
miarowych i aparatury specjalnej oraz od wielkości samo
lotu. Celem najwłaściwszego wykorzystania sprzętu lotni
czego i fotograficznego w samolotach małych umieszcza
się jedną kamerę pomiarową lub aparaturę równorzędną,
w samolotach średnich — dwie kamery do fotografowania
pionowego i 1—2 do zdjęć skośnych, a w dużych samolo
tach fotogrametrycznych przeważnie montuje się zespół
wielu kamer pionowych, skośnych i innych specjalnych
oraz zestaw aparatury pomocniczej.
2. Stanowiska kamer powinny być rozmieszczone możli
wie najbliżej środka ciężkości samolotu, w miejscu o naj
mniejszym wpływie turbulencji i wibracji. Przynajmniej
jedno ze stanowisk pionowych powinno mieć stabilizację
żyroskopową, lub inną podobną. Przy fotografowaniu z du
żych wysokości otwory należy zabezpieczyć w specjalne szy
by ochronne. Rozmieszczenie stanowisk fotograficznych ma
zapewnić dogodny dostęp do kamer i sprzętu pomocniczego
oraz wygodną obsługę.
3. W samolocie należy urządzić małą ciemnię, służącą
do ładowania i przeładowania kaset z filmami; przechowy
wania naświetlonej ’ i nie naświetlonej błony filmowej, do
wszelkich innych manipulacji materiałami światłoczuły
mi, jak również do usuwania usterek sprzętu fotograficz
nego w czasie eksploatacji.
4. Samolot powinien mieć pokładowe źródło prądu o na
pięciu 24—28 V, zabezpieczające ciągłą eksploatację całego
zestawu aparatury w czasie lotu.
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Warunki specjalne
1. Fotografowanie lotnicze jest jedną z głównych, ale nie
jedyną metodą otrzymywania informacji o terenie. Dlate
go współczesny samolot fotogrametryczny powinien mieć
zestaw aparatury pomocniczej do określania elementów
orientacji zewnętrznej, a w szczególności:
— Tadiowysokosciomierz topograficzny' lub wysokcściomierz laserowy do pomiaru wysokości lotu, względnie
Tadioprofilograf lub profilograf Iasercwy do automatyczne
go wykreślenia pionowego profilu trasy w czasie lotu;
— kamerę horyzontalną lub peryskop słoneczny do okre
ślania kątów nachylenia zdjęcia (jeśli kamera pomiarowa
nie jest stabilizowana);
— urządzenie Tadiogeodezyjne do pomiaru współrzęd
nych samolotu w momencie fotografowania (punktu nadirowego zdjęcia) oraz warunki wykorzystania wymienionego
wyżej urządzenia do pomiaru długości boków przy zakła
daniu sieci geodezyjnych metodą trilateracji.
2. Metody rozpoznania lotniczego znajdują coraz szersze
zastosowanie przy badaniach geologicznych, geofizycznych
i innych, dlatego na samolocie fotogrametrycznym należy
przewidzieć możliwość ustawienia aparatury do badania
promieniowania γ, magnetyzmu, Składowych siły ciężkości,
składu spektralnego światła odbitego od obiektów naziem
nych itp.
3. Coraz większy rozwój metod fotografii elektronowej
wymaga przystosowania samolotów fotogrametrycznych do
możliwości ustawienia na nich aparatury do fotografii ra
diolokacyjnej za pomocą urządzeń Danoramicznych
lub
z bocznym wybieraniem obrazu, do fotografowania w pod
czerwieni średniej i dalekiej, do fotografii w ultrafiolecie
oraz do zamontowania innych kamer lub urządzeń umożli
wiających fotografowanie w innych pasmach widma elek
tromagnetycznego. Należy również przewidzieć wzajemną
wymienialność aparatury fotolotniczej^
W rzeczywistości żaden typ samolotu nie spełnia równo
cześnie wszystkich podanych warunków. Praktycznie więc
najpierw określa się warunki techniczne przewidywanych
zadań fotografowania pomiarowego i rodzaj projektowanej
aparatury, a następnie wybiera się sprzęt lotniczy w taki
sposób, aby w jak największym stopniu uwzględnił posta
wione wymagania. Dlatego na przykład pewne typy samo
lotów wykorzystuje się do fotografowania w skalach du
żych, inne do skal średnich, skal małych lub badań geofi
zycznych. Stanowiska fotograficzne urządza się w sposób
uniwersalny, wówczas można w nich ustawić dowolny ro
dzaj sprzętu, w zależności od doraźnych potrzeb.
Niżej podaje się krótki przegląd statków powietrznych
wykorzystywanych do prac fotogrametrycznych oraz ich
wyposażenie fotograficzne i specjalne w zależności od skali
zdjęć lotniczych.

Rys. 1. Śmigłowiec Mi-4 z dwiema kamerami na pokładzie

wać 2 kamery lotnicze i urządzenie Tadiogeodezyjne lub
1 kamerę i aparaturę do badań geofizycznych (rys. 1). Pier
wszą kamerę można wstawić *do przedniego luku awaryj
nego, drugą — w otwór po wymontowaniu anteny ramo
wej. W skład załogi oprócz pilota, nawigatora i technika
pokładcwego mcgą wchodzić dwa.j operatorzy aparatury
fotograficznej lub geofizycznej i dwaj obserwatorzy. Śmi
głowiec Mi-4 wykorzystuje się do fotografowania niewiel
kich pojedynczych obiektów. Ze względu na słabe warunki
obserwacji terenu nie nadaje się do Wieloszeregowego fo
tografowania dużych powierzchni. Również może być za
stosowany przy lotniczym rozpoznaniu złóż bogactw natu
ralnych. Eksploatacja śmigłowca Mi-4 jest kosztowna, a w
porównaniu z samolotem An-2 prawie dwukrotnie droższa.
Śmigłowiec Mi-2

Produkowany w Polsce na licencji radzieckiej, jest no
woczesnym wielozadaniowym statkiem powietrznym. Napę
dzany jest dwoma silnikami turbinowymi o mocy 800 KM,
ma prędkość przelotową 180 km/h i pułap 4000 m. Jako
śmigłowiec pasażerski przenosi sześciu pasażerów na odle
głość 270 km. Śmigłowiec ten ma wszelkie niezbędne zale
ty techniczne i ekonomiczne do zastąpienia Mi-4 przy wielkoskalowym fotografowaniu lotniczym. Może wykazywać
długotrwałe zawisy, co jest szczególną zaletą przy fotogra
fowaniu tak zwaną metodą zdjęć celowanych. Pomiarową
kamerę lotniczą można zamontować w tylnej części kadłu
ba (rys. 2), ,po uprzednim wycięciu odpowiedniego luku,
względnie na zewnątrz kabiny na specjalnych wspornikach.

Fotografowanie w skalach wielkich
Obejmuje zdjęcia lotnicze w skalach od 1 :500
do
1 : 8000, a czasem nawet 1 :12 000. W tym przypadku zasad
niczy wpływ na wybór rodzaju statku powietrznego mają:
wielkość rozmazania obrazu spowodowanego prędkością lo
tu oraz czasu cyklu pracy kamery pomiarowej. Wielkość
rozmazania ma decydujący wpływ na właściwości geome
tryczne zdjęcia lotniczego i jego zdolność rozdzielczą, na
tomiast czas cyklu pracy określa możliwość otrzymania
właściwego pokrycia podłużnego zdjęć w uzależnieniu od
skali fotografowania lotniczego. Przedział ten można po
dzielić na dwie części: skale bardzo wielkie — mające za
stosowanie przy sporządzaniu planów pojedynczych obiek
tów (1 : 200 — 1 : 2000) oraz skale wielkie — do sporządza
nia planów miast i osiedli (1 : 5000 — 1 : 10 000). Wówczas
do fotografowania w skalach 1 :200 — 1 :2000 przeważnie
wykorzystuje się śmigłowce, zaś do skal 1 : 5000 — 1:10 000
małę samoloty transportowe i szkolne — sportowe.
Śmigłowiec Mi-4

Śmigłowiec ten, kontrukcji Mila, pojawił się w roku 1952
i wkrótce skierowano go do produkcji seryjnej. Jest pro
dukowany między innymi dla potrzeb fotogrametrii. Jego
podstawowe dane są następujące: jeden wirnik 4-łopatowy,
moc silnika 1700 KM, zakres prędkości od 0—180 km/h,
pułap dynamiczny 5500 m, udźwig 16 pasażerów lub 1600
kG, maksymalny zasięg 660 km. Można na nim zamonto-
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Śmigłowiec Mi-2 ma bardzo wygodne stanowisko nawiga
tora z dogodną obserwacją do przodu i na boki, możliwość
zamocowania pionowego nawigacyjnego celownika optycz
nego (na przykład NF-I lub NF-2 Wilda) do obserwacji
terenu pod statkiem oraz celownika kolimatorowego skie
rowanego do przodu, służącego do kontroli właściwego kie
runku. Z innych typów śmigłowców, 'które znajdują zasto
sowanie przy badaniach geofizycznych i również mogą być
wykorzystywane do fotografowania lotniczego, to śmigłow
ce Kamowa, między innymi^ka-18.
Samolot An-2

Samolot konstrukcji Antonowa — jest jednosilniko
wym dwupłatowcem wielozadaniowym, produkowany od
1947 roku i zmodyfikowany w roku 1950; jest wykorzysty
wany również w wersji fotogrametrycznej. Ma następujące
dane podstawowe: zakres prędkości w locie poziomym 100
—250 km/h (prędkość podróżna 137—210 km/h), pułap prak
tyczny 5200 m, zasięg 1200 km, długość rozbiegu i dobiegu
poniżej 150 m, czas wznoszenia na wysokość 3000 m wy
nosi około 20 min, użwig 1500 kG. Powyższe dane ozynią
go również przydatnym do fotografowania w skalach śred-
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Fotografowanie w skalach średnich

Przedział skal średnich w pojęciu topograficznym obej
muje skale od 1 : 12 000 do około 1 : 50 000. Do tego rodzaju
zadań najlepiej nadają się samoloty osiągające prędkość
podróżną 250—350 km/h, udźwig około 1000 kG, pułap do
7000 m i zasięg ponad 12 000 km.
Samolot NC-701 „Siebel”

Rys. 3. Samolot An-2 z aparaturą fotograficzną i aerogeofizyczną
na pokładzie: 1 — podstawowa kamera pomiarowa, 2 — kamera
pomocnicza, 3 — kaseta aeroradiometru, 4 — gondola do pomiarów
magnetycznych, 5 — urządzenie do pomiarów promieniowania ;·

nich. Załoga składa się z pilota, nawigatora i 4 operatorów
aparatury fotograficznej i specjalnej. Samolot nie ma spe
cjalnej kabiny nawigacyjnej, nawigator zajmuje miejsce
drugiego pilota, skąd może prowadzić względnie dobrą ob
serwację na wprost i w prawo, natomiast dla polepszenia
widoczności w dół — z prawej strony nawigatora wstawia
się specjalną szybę wypukłą. Oprócz normalnego zestawu
przyrządów nawigator posiada zazwyczaj dwa celowniki:
kolimatorowy — ustawiony do przodu, oraz przeziernikowy
— skierowany w dół, które wykorzystywane są do nawi
gowania samolotu po określonej linii drogi w czasie foto
grafowania. W środkowej części kadłuba można przygoto
wać stanowiska dla 1—2 pomiarowych kamer lotniczych
(rys. 3) lub dla urządzeń do pomiarów geofizycznych, jak
na przykład aparatury aeromagnetycznej, radiometrów
i spektrometrów lotniczych. Czasem urządza się tutaj rów
nież stanowisko nawigatora, wówczas wyposaża się je w
podstawowe wskaźniki przyrządów pokładowych, a także
w optyczny wizjer nawigacyjny do obserwacji pionowej,
umocowany w otworze podłogi, i w wizjery boczne przy
obu burtach samolotu. W części ogonowej znajduje się mała
ciemnia.
Samolot An-2 produkowany w Polsce na licencji radziec
kiej jest ekonomiczny w eksploatacji. Wadą jego jest brak
widoczności z lewej strony stanowiska nawigatora i utrud
niona obserwacja terenu pod samolotem.
Samolot An-14 „Pszczółka”

Samolot ten znajduje zastosowanie przy fotografowaniu
Wielkoskalowym. Jest to 8-miejscowy samolot wielozada
niowy. Ma dwa silniki po 260 KM, pułap praktyczny 5000
m i zasięg 600 km. Zajmuje on pośrednie miejsce pomiędzy
śmigłowcami i samolotem An-2. Podobne zadania można
wykonywać na polskich samolotach z serii „Wilga’’ po przy
stosowaniu ich do fotografowania powietrznego.
Samolot PZL-104 „Wilga 35”

Szkolno-sportowy górnopłat, zabiera ładunek około 400
kG, a więc mógłby udźwignąć kamerę pomiarową i fotooperatora. Ma zakres prędkości w granicach 50—200 km/h,
oułap 4800 m i zasięg 680 km. Samolot ten może być uży
ty zamiast śmigłowca do Wieloszeregowego fotografowania
w skalach wielkich.
Wprawdzie czasy stosowania latawców i balonów na uwię
zi do fotografowania powietrznego już dawno minęły, po
mimo to jeszcze dzisiaj można spotkać się z tego rodzaju
technika. W Drzypadku gdy potrzeba wykonać jedno lub
kilka zdjęć dla udokumentowania wykonanych prac (na
przykład opis topograficzny fotopunktu lub trygonometru,
dokumentacja archeologiczna itp.) i zbyt drogo kosztuje wy
słanie samolotu lub śmigłowca, to wykorzystuje się małe
balony na uwięzi, zaopatrzone w automatyczne kamery
małoformatowe lub nawet zwykłe aparaty fotograficzne.
Balon z kamerą wypuszcza się na uprzednio obliczoną wy
sokość, wykonuje się zdjęcia, następnie ściągą się go na
ziemię. Przy przesuwaniu się z balonem wzdłuż określonej
trasy można otrzymać szereg zdjęć stereoskopowych. W [11]
ODisuje się sposób fotografowania z balonu przy wysokoś
ci do 120 m. Kąt nachylenia kamery lotniczej może wy
nieść nawet 90°, a kąt obrotu 360°. Można nią wykonywać
zdjęcia w zasięgu do 50 km, a koszty fotografii są niższe
niż przy zastosowaniu śmigłowca.

Samolot produkcji francuskiej, był jednopłatowcem bar
dzo statecznym, o dwu silnikach, prędkości przelotowej od
295—325 km/h i prędkości maksymalnej 350 km/h. Był jed
nym z pierwszych samolotów stosowanych w Polsce w okre
sie powojennym do fotografowania pomiarowego. W części
nosowej znajdowała się wygodna kabina nawigacyjna wy
posażona w celowniki do określania kierunku lotu i kąta
znoszenia. Ze stanowiska nawigatora można było prowa
dzić obserwację terenu we wszystkich kierunkach. Stano
wisko fotooperatora przewidywało umieszczenie i dogodną
obsługę jednej kamery lotniczej. Na samolocie znajdowała
się również mała ciemnia fotograficzna.
Samolot Li-2

Produkowany w ZSRR od 1958 roku na podstawie licen
cji samolotu DC-3, jest dwusilnikowym transportowcem.
Podstawowe dane: zakres prędkości od 120 do 300 km/h,
prędkość podróżna 240 km/h, pułap praktyczny 5500 m, czas
lotu około 10 godzin, udźwig 2500 kG, długość rozbiegu
i dobiegu poniżej 400 m. Powyższe dane czynią go przy
datnym do fotografowania w skalach od 1 :3500 do
1:70 000 oraz do prowadzenia pomiarów i badań geofizy
cznych z wysokości nie mniejszej od 2000 m.
Załoga może składać się z 12 osób, w tym 1—2 ,pilotów,
nawigator, radiotelegrafista, mechanik pokładowy oraz fotooperatorzy i obsługa aparatury specjalnej. Podczas foto
grafowania kierowanie działalnością załogi samolotu obej
muje nawigator i według jego poleceń pilot steruje samo
lotem, a fotooperatorzy wykonują zdjęcia. Samolot Li-2 nie
posiada specjalnej kabiny nawigacyjnej, dlatego nawigator
przeważnie .zajmuje miejsce drugiego pilota, gdzie ma za
mocowany celownik kolimatorowy i przeziernikowy, podob
nie jak w samolocie An-2. W niektórych samolotach stano
wisko nawigatora urządza się w środkowej części samolotu,
wówczas stanowisko to wyposaża się w niezbędne wskaźni
ki przyrządów nawigacyjnych oraz w optyczny celownik
nawigacyjny ustawiony pionowo w specjalnym otworze po
dłogi samolotu. Oprzyrządowanie nawigacyjne często uzu
pełniają specjalne busole słoneczne typu STK (busola słoneczno-cieniowa) lub SKD (busola słoneczno-odległościowa),
których konstrukcja jest specjalnie przystosowana do wy
konywania lotu fotogrametrycznego w kierunkach wschód-zachód lub północ-południe.
W części ogonowej samolot ma małą ciemnię fotografi
czną umożliwiającą ładowanie i rozładowywanie
kaset
z filmami. Sprzęt fotograficzny i geofizyczny znajduje się
w środkowej części kadłuba ,pomiędzy 12 i 35 wręgą (rys.
4). Można wyciąć tu otwory dla 1—2 stanowisk do kamer
pomiarowych oraz zamontować aparaturę do badań magne
tycznych, radiometrycznych, spektralnych lub innych. Sta
nowiska kamer są urządzane wygodniej niż w samolocie
An-2, przewidują żyroskopową stabilizację sprzętu oraz je
go obsługę w pozycji siedzącej.
Li-2 spełnia większość warunków przewidywanych dla
samolotów fotogrametrycznych, ma jednak zbyt słabą wi
doczność ze stanowiska nawigatora, co utrudnia dokładne
wykonanie równoległych szeregów zdjęć lotniczych, rów
nież pego eksploatacja jest dość kosztowna i nie zawsze uza
sadniona ekonomicznie. Pomimo to wykorzystuje się go
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Fotografowanie w skalach małych

Zdjęcia lotnicze w skalach 1 :50 000 — 1 : 60 000 i mniej
szych zalicza się do skal małych. Przeważnie fotografowa
nie w skalach od 1 : 50 000 — 1 : 200 000 z przeznaczeniem
fotogrametrycznym wykonuje się z samolotu, a od 1 : 200 000
do około 2 000 000 — z statelitów fotografujących. Do foto
grafowania małoskalowego najlepiej nadają się samoloty
o pułapie powyżej 6000—7000 m, prędkości 400—500 km/h,
udźwigu około 2000 kG, czasie lotu ponad 6 godzin, posia
dające pomieszczenia hermetyczne i ogrzewane. Jedynym
typem będącym w wyposażeniu lotnictwa cywilnego, który
nadawał się do tego rodzaju zadań był samolot Ił-12, a na
stępnie jego udoskonalona wersja 11-14.
Rys. 5. Samolot Be-30 w przekroju podłużnym

Samolot Ił-12

w wielu krajach do lotów fotogrametrycznych zarówno w
wersji Li-2, jak i DC-3. Ponad 30 lat eksploatacji tego
samego typu jest osia.gnięciem rzadko spotykanym w lot
nictwie.
Samolot Be-30

Samolot konstrukcji Berijewa, jako pasażerski jest
przewidziany zamiast samolotu An-2, natomiast jako foto
grametryczny może również zastąpić Li-2. Po raz pierwszy
pokazano go w roku 1967 jako samolot pasażerski. Jego
charakterystyki w pełni odpowiadają wymaganiom, jakie
stawia się przed samolotem fotogrametrycznym do wyko
nywania zdjęć w skalach średnich. Be-30 jest górnopłatem, ma dwa silniki turbośmigłowce po 970 KM każdy, za
sięg do 1200 km, obciążenie 1130 kG, prędkość przelotowa
460—4800 km/h, rozbieg i dobieg poniżej 170 m (rys. 5).
Ma wszystkie dane do urządzenia kabiny nawigacyjnej
nowocześnie oprzyrządowanej, 1—2 stanowisk dla kamer
pomiarowych z kompletem przyrządów pomocniczych oraz
umocowania aparatury aerOgeofizycznej. Jak wynika z
anonsów prasowych, program modyfikacji przewiduje jego
adaptację do prac fotogrametrycznych.

Skonstruowany przez Iliuszyna, był oblatany w 1944
roku, a od 1947 roku stosowany przy pracach fotogrametry
cznych. Ulega wielu modyfikacjom i w 1951 roku pojawia
się jako Ił-14, a jego wersję I1-14FK przewidziano do prac
fotogrametrycznych. Podstawowe dane techniczne samolotu
Ił-14 są następujące: zakres prędkości od 140 do 430 km/h,
pułap praktyczny 7000 m, zasięg około 1900 km, rozbieg przy
starcie i dobieg przy lądowaniu około 500 m, szybko wznosi
się na wysokość 5000 m, ładunek użyteczny wynosi 3400 kG.
Powyższe dane umożliwiają wykorzystanie samolotu Ił-14
do zadań fotogrametrycznych, pomiarów aerogeodezyjnych,
do badań geofizycznych oraz wielu innych prac specjal
nych.
Załoga — w zależności od zadań i wyposażenia specjalne
go — składa się z 8—14 osób, w tym: 2 pilotów, nawigator,
radiotelegrafista, mechanik pokładowy oraz fotooperatorzy
i obsługa przyrządów specjalnych.
Kabina nawigatora znajduje się za stanowiskiem pilota,
pomiędzy 8 i 11 wręgą, obok stanowiska radiooperatora.

Samolot L-410 Turbolet

Do jednej z ostatnich nowości należy samolot czeski L-410
Turbolet. Jest to górnppłat wielozadaniowy, a jedna z je
go wersji przewiduje wykonanie zdjęć lotniczych. Ponadto
L-410 posiada kabinę pilota dobrze oszkloną i zapewnia
jącą dobrą widoczność w czasie lotu. W części środkowej
kadłuba można wygodnie umieścić aparaturę fotolotniczą
i przyrządy pomocnicze (rys. 6). W skład załogi wchodzą:
pilot i obsługa aparatury Jotolotniczej. Dwa silniki turbo
śmigłowce po 750 KM zapewniają prędkość do 369 km/h
i udźwig użyteczny 1853 kG. Maksymalny ciężar samolotu
w locie wynosi 5100 kG, rozbieg i dobieg po około 200 m,
pułap praktyczny do 7770 m, zasięg 1140 tan przy zapasie
paliwa na 45 min lotu.
Z charakterystyki technicznej wynika, że samolot może
być wykorzystywany w szerokim przedziale, począwszy od
zdjęć Wielkoskalowych aż do małych skal, jednak optymal
na wysokość lotu 3000 m i prędkość podróżna 330 km/h
przede wszystkim kwalifikują go do fotografowania w ska
lach średnich.

Rys. 6. Samolot czeski L-410 Turbolet

Rys. 7. Rozmieszczenie aparatury fotograficznej w samolocie 11-14
FK: 1 — kabina, 1 — podstawowa kamera pomiarowa, 2 i 3 - ka
mery pomocnicze

Jest wyposażona w niezbędne wskaźniki przyrządów nawi
gacyjnych, celownik kolimatorowy i optyczny, w sygnaliza
cję świetlną i telefon pokładowy. Ostatnie wersje samolo
tów I1-14FK mają nowoczesne oprzyrządowanie nawigacyj
ne specjalnie przystosowane do prac związanych z fotogra
fowaniem pomiarowym. W zestaw przyrządów nawigacyj
nych wchodzi tak zwany system kursowy, składający się
z wzajemnie połączonych przyrządów magnetycznych, żyro
skopowych, astronomicznych, radarowych, oraz elektronowy
przyrząd kierujący pracą kamery. Oprócz tego mają zasto
sowanie busole słoneczne (podobnie jak w Li-2), przyrząd
APR umożliwiający automatyczne programowane wykonanie
nawrotu i wlot na sąsiedni szereg z wysoką dokładnością
kątową i odległościową. Ostatnio w skład wyposażenia wcho
dzi również dopplerowska stacja radiolokacyjna. Wyposa
żenie to umożliwia sterowanie samolotu w sposób automa
tyczny, kontrolowany jedynie wzrokowo. Kamery lotnicze
i aparatura specjalna są rozmieszczone pomiędzy 11 a 39
wręgą. W tym celu są wykonane luki i śtanowiska dla
trzech kamer lotniczych, w tym jedno stanowisko ze stabi
lizacją żyroskopową (rys. 7). W skład dodatkowego wypo
sażenia fotolotniczego wchodzą: statoskcp, radiowysokościomierz topograficzny, urządzenie Tadiogeodezyjne do pomia
ru współrzędnych samolotu lub pomiaru boków sieoi geo
dezyjnej. Oprócz tego na samolocie można ustawić apara
turę do badań geofizycznych. W części ogonowej samolotu
znajduje się mała ciemnia fotograficzna.
Samolot An-24

Ma on dużo lepsze osiągi od Ił-14, a w wersji transporto
wej może być również przydatny do fotografowania w ska
lach małych i średnich. An-24 jest górnopłatem, ma dwa
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silniki turbośmigłowe o mocy po 2000 KM każdy, w wersji
pasażerskiej może zabierać .do 40 osób. Osiąga prędkość
560 km/h, pułap do 10 000. Powyższe dane pozwalają uważać
go za latające laboratorium Iotogrametryczne. Po odpowied
niej adaptacji można zamocować w nim zespół pomiaro
wych kamer lotniczych pionowych i ukośnych, aparaturę
aerogeodezyjną, statoskop, radiowysokościomierz lub aeroprofilograf, nowoczesne autonomiczne urządzenie nawiga
cyjne oraz zestaw aparatury do badań geofizycznych względ
nie innych urządzeń specjalnych. Według informacji praso
wych przewiduje się fabryczne przystosowanie samolotu
An-24 do prac fotogrametrycznych.
Lockhead-Elektra P-3A

Ciekawym przykładem w tej klasie statków powietrznych
jest samolot amerykański Lockhead-Elektra P-3A — latające
laboratorium zdalnego rozpoznania powietrznego. Specjal
nie przystosowano go na użytek NASA do badania apara
tury pomiarowej i metod zdalnego rozpoznania lotniczego
w ramach części wstępnej programu satelitarnego badania
zasobów ziemskich (Earth Recources Survey Programm).
Samolot ten oraz jego późniejsze wersje P-3B i P-3C jest
patrolowcem morskim przeznaczonym do prowadzenia roz
poznania powietrznego obszarów morskich i rozpoznania
radioelektronicznego. Jest to dolnopłat, ma cztery silniki
turbośmigłowe, każdy o mocy 4585 KM. Posiada następujące
osiągi: prędkość maksymalna 740 km/h, pułap praktyczny

Rys. 8. Schemat rozmieszczenia aparatury na samolocie P-3A:
1 — dwie kamery RC-8, 2 — cztery kamery Wlelospektralne, 3 szerokopasmowy radiometr podczerwieni, 4 — wielokanałowy spek
trometr podczerwieni, 5 - radiowysokościomierz, 6 — urządzenie
do fotografii mkrofalowej, 7 — urządzenie podczerwone RS-7,
S — Wysokosciomierz laserowy, 9 — radar DPD-2, 10 — Wielopasmowy radiometr mikrofalowy

8230 m, zasięg maksymalny 10 000 km /10—17 godzin lotu).
Ciężar własny samolotu wynosi 27 215 kG, ciężar starto
wy’— 57 697 kG.
Na pokładzie samolotu P-3A umieszczono następującą apa
raturę pomiarową: dwie kamery lotnicze Wilda RC-8, czte
ry kamery do fotografii Wielospektralnej, wielokanałowy
spektrometr podczerwieni, szerokopasmowy radiometr pod
czerwieni, podczerwone urządzenie typu RS-7 wybierające
obraz liniowo, urządzenie radiolokacyjne DPD-2, Wielopas-

Tablica. Wykaz samolotów adaptowanych do zadań aerofotogrametrycznych

Typ

Wytwórnia

Liezba
miejsc

Moc silników

4—7
5—7
5—7

2 X 290
2×350
2×380

Ciężar pustego
samolotu
w [kG]

Prędkość w [km/h]

Pułap
w[mj

Ładunek
w [kG]

podróżna

maksymal
na

1 950
2 109
2 177

1 100
1 300
1 450

350
370
390

375
400
470

6 400
6 700
8 700

4 X 1230

17 450

9 850

380

440

10 000

6 275
2 450
2 140
2 650
1 800

Zasięg
w [km]

Aero Commander

500 B
560 F
680 F

Aerosudest

SE 1010

Beech

Super H 18
Queen Air 80
Twin-Bonanza
A55 Baron

7—9
6—9
6
4—5

2 X 450
2x380
2x340
2 X 260

2 575
2 175
2 000
1 350

1 900
1 450
1 300
850

350
370
360
360

380
400
380
380

6 950
10 500
8 900
6 100

Cessna

172
180
185
205
310 H
320 B

4
4
4—6
4—6
5—6
5—6

145
230
260
260
2x260
2 X 260

570
700
716
790
1 390
1 480

400
500
740
700
900
870

210
260
270
260
360
400

220
275
285
280
390
425

4 OCO
6 500
5 250
4 900
6 400
8 550

1
1
1
1
1
1

6
8

275
2 X 250

1050
1 725

800
750

200
235

250
280

4 550
5 700

850
1 150

j

2 100
2 750
2100

150
500
500
600
600
730

Dornier

Do-27
Do-26

Dassault

MD 311

10

2 X 580

4 300

1 500

300

385

7 925

Fokker

F 27

13

2x1910

10 000

9 050

485

—

9 000

Fouga

CM 100

18

2 >: 580

4 625

2 725

250

—

7 000

7

2 X 400

2 900

1 180

300

370

6 650

1 300

578
450
600
2x450
2x578

1 175
1 350
2 000
7 900

1 140
950
1 625
5 000
4 761
*)

240
210
220
• 290
245

280
260
260
290
300

6 100
5 500
5 700
8 100
—

950
750
1 400
1 950
1 300

910
890

865
885

240
265

280
265

6 850
6 100

1 280
1 370

3 580
4 125

1 430
2 045

230
310

350
360

7 300
6 800

1 450

10 205

5 670

510

7 900

4 350

De Haviland

Dove 8

De Haviland
(Canada)

Turbo Beaver
Beaver-DHC-2
Otter DHC-3
Caribon D HC-4
Twinotter DHC-β

Helio

Super Courier
Helio Courier

Hunting

Percivai Prince
President

10
8
12
30
18—20
5
5

295
260

14

2 × 520
2 x 560

'

∣

I

2 020

North American

B-26

6

2 X 2000

Fiaggio

P 166B

8

2 X 380

2 470

1 360

280

390

8 700

2 400

Pilatus

Porter
Turbo Porter

8
8

340
530

1 100
1 070

860
890

200
250

280
280

6 600
8 500

1 200

Piper

Aztec
Apache
Twin Comanche

6
5
4

2x250
2×235
2x160

1 310
1 240
980

865
930
650

330
310
310

350
325
330

6 400
5 250
5 650

Saab

Safir 91C

4

190

750

470

230

275

5 000

2 250
1 900
1 650
965

Scotish Aviation

Twin Pioneer 2

20

2x600

4 670

2 000

225

265

6 100

645

i

I

i

{

looo

I

I W tablicy nie ujęto samolotów opisanych w niniejszym opracowaniu,
i ·) cię ¿ar samolotu z ładunkiem.
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mowy radiometr mikrofalowy, urządzenie do fotografii mi
krofalowej, wysokościomierz laserowy i radiowysokościomierz. Takie zgromadzenie na jednym statku powietrznym
aparatury wielozadaniowej umożliwiło równoczesne otrzy
manie danych dla wielu dziedzin nauki, przede wszystkim
zaś do badań geologicznych, geograficznych, hydrologicznych,
oceanograficznych, dla rolnictwa oraz dla celów kartogra
ficznych.
Podział samolotów w zależności od skali wykonywanych
zdjęć lotniczych jest umowny, gdyż skala w równym stop
niu zależy od wysokości lotu, co d od ogniskowej kamery.
Obecnie w lotnictwie wykorzystuje się kamery o ognisko
wych od kilku centymetrów do kilkunastu metrów. Umożli
wia to otrzymanie zdjęć Wielkoskalowych z bardzo dużych
wysokości, ale jakość geometryczna tych zdjęć jest jeszcze
niska, dlatego w fotografii pomiarowej wykorzystuje się
kamery o ogniskowych ograniczonych przedziałem od 70 do
1000 mm, zaś najczęściej od 70 do 350 mm i właśnie dla
takiego sprzętu przeprowadzono podział samolotów. W za
mieszczonej tablicy przedstawiono wykaz ważniejszych ty
pów samolotów wykorzystywanych w krajach zachodnich
przy .pomiarowym fotografowaniu lotniczym.

Typowe samoloty fotogrametryczne

Konstrukcja typowych samolotów fotogrametrycznych jest
dostosowana do aparatury fotograficznej i wykonywania lo
tów fotogrametrycznych.
Samolot amerykański „Explorer” (rys. 9)

Jest to dwumiejscowy jednopłat z silnikiem pchającym,
przeznaczony do fotografowania w skalach dużych i śred
nich. Pierwsze samoloty tego typu pojawiły się w roku 1938.
Podstawowe dane „Explorera” są następujące: długość
8,1 m, rozpiętość 11,2 m, prędkość podróżna 240 km/h, pu
łap 5700 m, czas lotu 7—8 godzin, iszybki nabór wysokości
do 4000 m (około 20 min), start i lądowanie 150—200 m.
W pierwszej wersji był wyposażony w silnik o mocy 330 KM,
a następnie w silniki 450 i 1000 KM. Zabudowanie silnika
z tyłu i odsunięcie skrzydeł do tyłu umożliwiło oszklenie
całego przodu samolotu i stworzyło pilotowi (który rów
nież spełnia czynności nawigatora) nieograniczone możliwoś
ci obserwacji terenu we wszystkich kierunkach. Za pilo
tem znajduje się kamera, a dalej stanowisko fotooperatora.
Samolot ma podwójne sterowanie. Przy fotografowaniu z du
żych wysokości przewidziano hermetyzację kabiny.
Polski samolot fotogrametryczny MD-12F

Jest to modyfikacja samolotu komunikacyjno-transportowego MD-12 skonstruowanego w 1959 roku przez F. M isztala i L. Dulębę. Podstawowe dane są następujące:
jednopłat o konstrukcji metalowej, posiada 4 silniki po
340 KM każdy, pułap praktyczny 5400 m, ciężar samolotu
7500 kG, w tym ładunek użyteczny 2130 kG, czas lotu bez
uzupełniania paliwa 10—12 godzin, zakres prędkości od
145—310 km/h, czas wznoszenia się na wysokość 4000 m —
poniżej 20 minut. W części nosowej znajduje się całkowicie
oszklona kabina nawigatora umożliwiająca nieograniczoną
obserwację na wprost, w dół i na boki. Nawigator posiada
wszystkie niezbędne wskaźniki przyrządów, jak: celownik
Przeziernikowy lub kolimatorowy skierowany do przodu
oraz optyczny celownik bombardierski lub luneta obserwa
cyjna kamery lotniczej skierowana w dół. Kabina nawiga
tora jest połączona przejściem z kabiną pilota. W środkowej
części kadłuba rozmieszczono sprzęt fotograficzny: 2 kame
ry pionowe z możliwością stabilizacji żyroskopowej, 2 ka
mery do zdjęć lotniczych skośnych, sprzęt pomocniczy,
światłomierze lotnicze itp. (rys. 10). Obsługiwanie sprzętu
odbywa się w pozycji siedzącej. W razie potrzeby w samo
locie można zamocować urządzenie Tadiogeodezyjne oraz
aparaturę do lotniczego rozpoznania geofizycznego. W części
ogonowej mieści się mała ciemnia fotograficzna.
Rys. 9. Samolot fotogrametryczny „Explorer”
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Rys. 10. Schemat rozmieszczenia aparatury W samolocie fotogra
metrycznym MD-12F: 1 — kabina nawigatora z optycznym celowni
kiem pionowym, 2 — kabina pilota, 3 i 4 — kamery pomiarowe,
5 — kamera do zdjęć perspektywicznych, 6 — ciemnia fotograficzna

Samolot MD-12F nada je się do fotografowania w skalach
dużych i średnich. Wykonywano z niego zdjęcia z przezna
czeniem fotogrametrycznym w przedziale skal od 1 : 1500
do 1 : 70 000. Warunki pracy załogi, a przede wszystkim na
wigatora i fotooperatora, są korzystniejsze niż w innych
typach samolotów.
Zalety typowych samolotów fotogrametrycznych polegają
przede wszystkim na właściwym i celowym rozmieszczeniu
przyrządów nawigacyjnych i aparatury specjalnej, zapew
niającym dokładne wypełnienie warunków technicznych, ja
kim mają odpowiadać pomiarowe zdjęcia lotnicze, oraz wy
korzystanie możliwości samolotu,_co z kolei wpływa na stro
nę ekonomiczną fotografowania lotniczego.
Samolot RC-135A

Samolot ten jest uniwersalnym laboratorium fotograme
trycznym wchodzącym aktualnie w stan wyposażenia sił
powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jest to Czterosilnikowy samolot transportowy przystosowany do zadań fotogra
metrycznych. Jego podstawowe dane techniczne są następu
jące: ma cztery silniki turboodrzutowe po 7718 kG każdy,
zabiera ładunek 40 370 kG, jego ciężar wraz z ładunkiem
wynosi 123 375 kG, prędkość maksymalna około 1000 km/h,
pułap praktyczny 15 000 m i zasięg do 12 800 km. W samo
locie rozmieszczono pokładowy system fotogrametryczny ty
pu AN/USQ-28, który jest przeznaczony do fotografowania
i zbierania wiadomości o terenie w celu sporządzenia woj
skowych map topograficznych. Uprzednio podobne urządze
nie instalowano na samolotach RC-130A. W przedniej części
kadłuba (rys. 11) znajduje się kabina nawigacyjna wypo
sażona w sprzęt umożliwiający sterowanie samolotem ści
śle po zaplanowanej trasie, nawet przy braku widoczności
i łączności z ziemią. Znajduje się w niej system kursowy,
w skład którego wchodzi między innymi autonomiczne urzą
dzenie bezwładnościowe typu Hipernas-IIB o wysokiej do
kładności i lepszej jakości niż uprzednio wykorzystywane
dcpplerowskie urządzenie radiolokacyjne. Nawigator posiada
również celownik optyczny do obserwowania fotografowa
nego terenu.
Za kabiną nawigacyjną jest umieszczony sprzęt fotografi
czny. Ilość, rodzaj i typ sprzętu zmienia się zależnie od
zadania. Najczęściej przy fotografowaniu pionowym stosuje
ąię kamery KC-6A, są to obecnie najlepsze amerykańskie
wojskowe kamery pomiarowe. Kamery są wyposażone
w urządzenie kompensujące rozmazanie obrazu spowodo
wane ruchem postępowym samolotu oraz mają automaty
czną regulację naświetlenia za pomocą fotokomórki wmon
towanej w korpus kamery. Stabilizacja kamery za pomocą
urządzenia żyroskopowego APR-25 zabezpiecza pionowość
osi optycznej z dokładnością 10—12', równocześnie związek
optyczny kamery z platformą bezwładnościową Hipernas-IIB umożliwia rejestrację ostatecznych nachyleń z dokład
nością ±30" i azymutów zdjęć z dokładnością ±3'. W skład
aparatury fotograficznej może wchodzić również kamera
panoramiczna, prawdopodobnie w ostatnim czasie zastąpio
na urządzeniem do fotografii radiolokacyjnej, umożliwiają
cym wykonanie zdjęć w różnych warunkach atmosferycz
nych i o różnych porach doby.
Do niedawna stosowano dwa rodzaje urządzeń radiolo
kacyjnych: panoramiczne — typu AN/APQ-45 oraz z bocz
nym wybieraniem obrazu — typu AN/APQ-56. Zdjęcia
otrzymane za pomocą urządzenia panoramicznego mają do
bre właściwości pomiarowe, lecz słabą jakość fotograficzną.
Natomiast urządzenia z bocznym wybieraniem (SLAR) dają
obraz o dość wysokiej zdolności rozdzielczej, lecz o gor
szych właściwościach pomiarowych, spowodowanych przede
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Rys. 11. Samolot RC-135A w przekroju: 1 i 2 — bloki autonomicznego urządzenia nawigacyjnego i przelicznika elektronowego, 3 maszyna licząca Nortronic, 4 — system Tadiogeodezyjny SHIRAN, 5 — rejestrator Tadioprofilografu MARK VI, 6 — sterowanie i zapis
współrzędnych punktów nadirowych zdjęć, 7 — antena Iadioprofilografu MARK VI, 8 — punktowe źródło światła, 9 — kamera pa
noramowa lub radar fotograficzny (typu SLAR), 10 — kamera pomiarowa KC-6A. Jl — kamera zapasowa, 12 — celownik nawiga
cyjny

wszystkim wahaniami anteny urządzenia w czasie lotu. Po
cząwszy od roku 1967 opracowuje się system radiolokacyjny
zawierający najlepsze elementy obu typów, a do stabilizacji
anteny przewiduje się wykorzystanie najdokładniejszych
urządzeń bezwładnościowych.
W kadłubie samolotu RC-135A są rozmieszczone ponadto
następujące urządzenia:
— pokładowa elektronowa maszyna licząca typu Nortronic, o pojemności pamięci 8448 słów, przeznaczona do prze
chowywania i obliczania danych lotu oraz danych do foto
grafowania w różnych wariantach, zależnie od wyposaże
nia samolotu i od zadania;
— urządzenie Tadiogeodezyjne SHIRAN, które służy dc
pomiaru boków przy zakładaniu sieci geodezyjnych metodą
Irilateracji i do pomiaru współrzędnych samolotu (punktu
nadirowego zdjęcia) w momencie ekspozycji. Dokładność
pomiaru wynosi ±2,5 m przy długości boku 190—900 km,
dokładność określenia współrzędnych około 6 m. Urządze
nie SHIRAN może pracować z kursografem automatycznie
wykreślającym na mapie trasę przelotu;
— pokładowy rejestrator profilu terenu APR MARK VI,
służy do pomiaru wysokości lotu i wykreślenia profilu tere
nu w stosunku do poziomu izobarycznego z dokładnością
około 4,5 m przy lotach na wysokości 500—15 000 m;
— punktowe źródło światła o dużej jasności, które służy
do pomiaru azymutu metodą Sodano lub za pomocą
kamer balistycznych z dokładnością ±1";

— pokładowe przyrządy meteorologiczne z urządzeniami
samopiszącymi.
Według oświadczeń amerykańskich wszystkie urządzenia
są wysokiej jakości i stanowią aktualnie najwyższe osiąg
nięcie USA w tej dziedzinie, jeden system AN/USQ-28 na
samolocie RC-135A może wykonać w ciągu dnia zdjęcia
lotnicze na obszarze około 100 000 km2, z przeznaczeniem do
kartowania w skalach średnich i małych.
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Ceny ogłoszeń zagranicznych
Od dnia 1 października 1972 roku obowiązują w naszym czasopiśmie następujące
ceny ogłoszeń:

Dla krajów socjalistycznych
1 str. A4 — 220 rbl.
V2 str. A4 — 132 rbl.
1A str. A4 —- 77 rbl.

Dla krajów kapitalistycznych

1 str. A4 — 327 $
*A str. A4 — 194 S
1A str. A4 — 115 §

Poza tym dolicza się:
— za każdy dodatkowy kolor — 25%
— za II i III okładkę
— 25%
— za IV okładkę
— 50%
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ßlULETYN

KARTOGRAFICZNY

Mgr MARIAN WOJTKIEWICZ
Słupsk

Kartografia Bałtyku—problem otwarty
Tematyka mao problemowych i gospodarczych Bałtyku
od dawna budzi duże zainteresowanie wśród instytucji
naukowych i gospodarczych zajmujących się brzegiem i wo
dami Bałtyku. Nic wiięc dziwnego, że Sympozjum Nauko
we, które odbyło się w Słupsku w dniach 19 20 maja
1972 roku, zgromadziło wielu przedstawicieli instytutów,
szkół wyższych, urzędów i przedsiębiorstw. W referatach
i dyskusji na plan pierwszy wysunięta była rola karto
grafii w ochronie brzegów i wód Bałtyku, w prowadzeniu
badań naukowych, w eksploatacji zasobów geologicznych
i w wielu innych zagadnieniach związanych z gospodarką
morską.
Sympozjum odbyło się w pięknej sali obrad Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, a estetyczna dekoracja nad
stołem prezydialnym, obrazująca symboliczne fale morskie
z różą wiatrów i napi⅛m Kartografia Bałtyku dobrze cha
rakteryzowała cel i problematykę obrad Sympozjum.
Przemówienie inauguracyjne wygłosił przewodniczący Ko
mitetu Organizacyjnego — mgr inż. Stanislavz Szczepań
ski, charakteryzując cel i zadania Sympozjum. Po pɔwitaniu przybyłych gości, autorów referatów, przedstawicieli
władz Słupska oraz przedstawicieli radia i prasy poprosił
on o przewodnictwo obrad w części referatowej — kol. Le
cha Bfokmana, wiceprzewodniczącego Zarządu Głów
nego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, zaś dla prowadze
nia części dyskusyjnej — kol. Włodzimierza K r o c z k ę,
kierownika Pracowni Geologii Bałtyku w Sopocie.
Wybrano Komisję Wnioskową składającą się 6 osób.
Wygłoszone skróty referatów były dobrym wprowadze
niem do dyskusji. Zaprezentowano następujące tematy:
— Rozwój historyczny kartografii południowego Bałtyku
w granicach wybrzeża polskiego — doc. dr inż. Jan Wereszczyński
— Przegląd prac geologicznych południowego Bałtyku —
mgr inż. Zofia Jurowska
— Potrzeby opracowań kartograficznych wyników badań
morza dla gospodarki narodowej — prof, dr habil. Stanisław
Szymborski
— Potrzeby z zakresu map problemowych dla strefy
przybrzeżnej Bałtyku — mgr inż. Irena Semrau
— Zagadnienie ochrony środowiska morskiego i problem
prac badawczych w tym zakresie — dr habil. Ludwik
Żmudziński
— Zapotrzebowanie na mapy problemowe w świetle
ochrony wybrzeża środkowego i jego wód przybrzeżnych —
mgr inż. Leszek Kuroś, mgr Marian Wojtkiewicz
— Kryteria oceny map morskich — kmdr por. mgr inż.
Bohdan Rojcewicz.
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W czasie przerwy uczestnicy Sympozjum oraz zaproszeni
goście obejrzeli ciekawą wystawę fotograficzną pt. Brzeg
morza zorganizowaną przez Koszaliński Urząd Morski. Zdję
cia przedstawiały brzegi wydmowe i ich roślinność chro
nioną, brzegi klifowe najbardziej zagrożonych rejonów
środkowego wybrzeża oraz widoki plaż i urządzeń hydro
technicznych.
W dyskusji, jaka miała miejsce zabrało głos 14 osób.
W wypowiedziach dyskutantów znalazły potwierdzenie za
gadnienia przedstawione w referatach problemowych. Za
gadnienia te wymagają sukcesywnych i etapowych roz
wiązań.
,
Omówiono sprawę jakości map morskich, stwierdzając, że
istniejące mapy nawigacyjne są nie wystarczające dla po
trzeb oceanograficznych. Oceanografowie potrzebują jedno
litej mapy Morza Bałtyckiego opracowanej w oparciu o no
we pomiary sondażowe, aby dokładnie obliczyć powierz
chnię i objętość Bałtyku. Zapotrzebowanie na tę mapę wy
stępuje obecnie we wszystkich krajach nadbałtyckich. Ko
nieczne jest opracowanie dokładnej mapy, na której wyka
zano by powiązanie ląd—morze. Badanie osadów dennych
czy struktury głębnej, potrzebne do budowy urządzeń inży
nieryjnych i hydrotechnicznych, jest niemożliwe bez odpo
wiednio dokładnych map, których obecnie nie można otrzy
mać.
*
Interesujący jest problem badania ruchów skorupy ziem
skiej, który został poruszony przez jednego z dyskutantów.
Problem ten powinien zainteresować szczególnie środowisko
geodetów w województwie koszalińskim. Omawiana była
propozycja stworzenia poligonu doświadczalnego, na przy
kład w rejonie Darłówka, przeznaczonego do pomiarów
nuotektoniki i zmian poziomu morza. Sprawa ta powinna
być dyskutowana i znaleźć odbicie w planach pracy kół
SGP w Koszalinie i Słupsku. Będzie to na pewno pozytywna
praca, rozwijająca zainteresowania nowymi ciekawymi dzie
dzinami nauki o Ziemi.
W dalszej kolejności dyskutowano nad zagadnieniem do
tyczącym dynamiki toni morskiej. Zjawisko falowania wia
trowego i prądów dryfowych są tematem opracowań Insty
tutu Geofizyki i Instytutu Budownictwa Wodnego. Tematy
tych opracowań ukażą się w wydawnictwach naukowych,
co jednak nie może być w pełni przydatne dla gospodarki
morskiej, ze względu na ograniczenie ich do strefy przy
brzeżnej.
Dyskutowano nad opracowaniem konkretnego projektu
rozwiązań odwzorowań kartograficznych map przeznaczo
nych dla strefy przybrzeżnej Bałtyku i map szelfu konty
nentalnego. Od projektu odwzorowań dyskutant przeszedł
do przeglądu dalmierzy laserowych, które mogą być przy
datne przy pomiarach głównej osnowy geodezyjnej na mo
rzu, następnie przedstawił projekty metod pomiaru dna mor-

skiego przy użyciu specjalnie do tego celu dostosowanych
pojazdów głębinowych
Omawiano konieczność opracowania map problemowych,
określenia ich tematyki oraz zapotrzebowania na nie. Po
stulowano, aby na mapach batymetrycznych informować
o stopniu zastosowanej generalizacji w celu zorientowania
użytkownika o jej jakości.

Z wypowiedzi dyskutantów wynikała jasno konieczność
opracowania mąpy w powiązaniu ląd—morze, która i w
tym przypadku jest potrzebna do przedstawienia wyników
badań zasolenia wód podziemnych przez wody Bałtyku oraz
zmian zasolenia morza spowodowanych przez wychodzenie
w morze wód słodkich, niesionych przez rzeki i ścieki.
Przedstawiono uproszczoną kalkulację kosztu wykonania
mapy morskiej, opierając się na doświadczenia zdobytych
przy obecnie wydawanych mapach z (tej tematyki. Wykona
wstwo map nowych, o specjalnie dobranej tematyce, zaspo
kajających potrzeby licznych użytkowników jest możliwe,
o ile zostaną ściśle określone faktyczne potrzeby i o ile
zainteresowane resorty sfinansują pomiary i opracowania
kartograficzne. Zakres opracowania nowych map nie może
jednak wychodzić poza ramy obowiązujących przepisów
cenzorskich d przepisów o pomiarach kraju.
Dalsi dyskutanci rozwijali omawiane już zagadnienia zwią
zane z opracowaniem map problemowych' i tematycznych
i wskazywali na konieczność dokładnego sprecyzowania za
kresu tematycznego tych map, na które zarysowało się już
zapotrzebowanie. Decyzja opracowania nowych map, a szcze
gólnie map ląd—morze, musi być jednak podjęta po UDrzednim przeprowadzeniu rozeznania, konkretnego rachunku
ekonomicznego oraz analizy wykazującej jakie mapy i w
jakiej skali będą faktycznie potrzebne.
Pod koniec dyskusji, doc. dr Krzysztof Holejko z Po
litechniki Warszawskiej zademonstrował nowo skonstruowa
ny dalmierz, będący w fazie prób. Nowa konstrukcja, opar
ta na dalmierzu TELEMETR RG-10. została dostosowana do
współpracy z echosondą. Dalmierz ten może pracować na
morzu i nanosić znaczniki odległości na echogram przez
echosondę. W ten sposób przy pomiarach sondażowych od
pada czynność określania pozycji kutrów w punktach son
dażowych za pomocą teodolitów, oprócz konieczności wy
znaczenia pozycji początkowej. Znaczniki (oznaczenia) są
wytwarzane przez dalmierz co 20 m i jednocześnie zliczane,
co umożliwia określenie odległości przebytej drogi sondażu.
Sterowanie kutra w płaszczyźnie obranego profilu odbywa
sie za pomocą teodolitu, a korygowanie jego kursu — drogą
radiową.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Komisji Wnios
kowej zapoznał zebranych z treścią uchwały Sympozjum,
zawierającej poszczególne wnioski oraz sugestie sukcesyw
nych etapowych rozwiązań poszczególnych dyskutowanych
problemów.

Wnioski dotyczące mapy gospodarczej
Głównym zagadnieniem wymagającym orowτadzenia syste
matycznych badań oraz prac redakcyjnych w zakresie opra
cowywania map problemowych jest utworzenie jednolitego
systemu map gospodarczych nasa nadbrzeżnego d wód przy
brzeżnych Polski, a także dla całego akwenu Morza Bał
tyckiego.
W celu jednoznacznego określenia przedmiotu mapy gos
podarczej proponuje się przyjęcie podanej poniżej defi
nicji.
Pod pojęciem mapy gospodarczej pasa brzegowego i strefy
wód przybrzeżnych rozumiemy mapy sytuacyjne, wysokoś
ciowe i ba ty metryczne będące wiernym odzwierciedleniem
rzeczywistości lądów i dna morskiego.
Mapa gospodarcza powinna posiadać taką treść i być wy
konana w takiej skali, aby mogła zabezpieczać potrzeby ba
dawcze. eksploatacyjne i inżynieryjne wszystkich dziedz∙'n
Oospodarczych związanych z gospodarką morską i brzegową.
Mana gospodarcza pasa brzegow’eeo i strefy wód przy
brzeżnych powinna odpowiadać następującym wymogom:

— zakres opracowania: 500 m szerokości w pasie brzego
wym oraz do 20 m głębokości w strefie wód przybrzeżnych;
— układ i odwzorowanie jednolite dla całego wybrzeża;

— treść mapy sytuacyjno-wysokościowej stosowanej dla
odpowiedniej skali zgodnie z instrukcją GUGiK;
— technika znaków umownych opracowana w taki spo
sób, aby umożliwiała sporządzenie map pochodnych w in
nych skalach metodą fotoreprodukcji;
— skala mapy:
a) dla całego wybrzeża 1 : 2000;
b) dla rejonów o wzmożonej abrazji brzegowej 1 :1000;
c) mapy pochodne 1 : 5000 i 1 :10 000;
d) dla badań geologicznych i prezentacji ich wyników
1 : ICO 000, w powiązaniu z lądem w zakresie obszaru połud
niowego Bałtyku.
Mapa gospodarcza batymetryczna akwenu Morza Bałtyc
kiego powinna zabezpieczać potrzeby żeglugi i rybołówstwa
morskiego, stanowić podstawę do opracowania map geolo
gicznych, umożliwiać prezentację wyników badań sejsmicz
nych i magnetycznych oraz badań: zasobów planktonu, bentosu i zjawisk euitrofizacji.

Wnioski z zakresu map problemowych
Mapy problemowe powinny stanowić podstawę dla za
mierzeń ochrony środowiska oraz umożliwiać perspekty
wiczne prognozowanie zjawisk przyrody i działalności czło
wieka. W celu ujednolicenia pojęcia map problemowych
proponuje się przyjąć podaną poniżej definicję.
Mapa problemowa jest taką mapą gospodarczą, na której
są przedstawione w odpowiednich znakach umownych zja
wiska działania sił przyrody i człowieka zachodzące w cza
sie w ujęciu statycznym i przy perspektywicznym progno
zowaniu problemu.
W celu prowadzenia odpowiednich działań gospodarczych
zmierzających do ochrony środowiska pasa brzegowego
i strefy wód przybrzeżnych oraz do prognozowania rozwoju
i szans istnienia rybołówstwa przybrzeżnego, a także do
określenia możliwości eksploatacyjnych osadów dennych
i zasobów geologicznych pod dnem morskim, przydatnych
gospodarce narodowej, proponuje się objąć zakresem opra
cowań kartograficznych omówione poniżej mapy proble
mowe.
Mapa zmian Uksztaitowania linii brzegowej

Mapa powinna przedstawiać tendencje dynamiczne brzegu
w ujęciu statycznym oraz zawierać prognozowanie zasięgu
i nasilenia zmian w linii brzegowej na okresy długoletnich
planów gospodarczych. Będzie ona przydatna do opracowa
nia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego
zaplecza oraz do prognozowania budowli hydrotechnicznych
zabezpieczających brzeg. W pierwszym etapie realizacji
wskazane jest opracowanie takich map dla rejonów’ o wzmo
żonej abrazji brzegowej.
Mapa przemieszczania się rumowiska

Mapa będzie przedstawiała wypadkowe kierunki przemie
szczania się rumowiska oraz zasięg, nasilenie i strefę naj
intensywniejszego działania. Znajomość takich zagadnień
umożliwi dokładniejsze prognozowanie ochrony brzegów
i odbudowy plaż oraz utrzymanie żeglugowych wejść do ,por
tów i żeglugowych torów -wodnych w stanie eksploatacyjnej
sprawności przez prowadzenie w odpowiednim czasie prac
pogłębiarskich.
Mapa osadów powierzchniowych

Mapa powinna Informować o typie i grubości materiału,
z którego zbudowana jest strefa przybrzeżna, oraz o jego
składzie petrograficznym. Powinna jednocześnie zawierać
dane o miąższości osadów piaszczystych strefy brzegowej.
Mapa taka będzie służyła do ustalenia procesów sedymen
tacyjnych oraz do projektowania zamierzeń inżynierskich.
Mapa rozwiniętego
dryfowych

falowania

wiatrowego

i

ustalonych

prądów

Mapa tego rodzaju będzie zawierać dane o wpływie fa
lowania na dno i przemieszczania się rumowriska w zależ
ności od kierunku i siły falowania -wiatrowego dla 8 pod
stawowych kierunków wiatru i określonych jego prędkości.
Mapa ta, wraz z mapą przemieszczania się rumowiska, bę
dzie podstawą do prognozowania ochrony brzegów’ morskich
oraz do określenia nowych kierunków żeglugowych torów
■wodnych.
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Mapa zanieczyszczeń wód przybrzeżnych

Mapa będzie przedstawiać natężenie zanieczyszczeń wód
,przybrzeżnych w rejonach ,przyujściowych, wpływ kierunku
wiatrów na stopień natężenia zanieczyszczeń wód w kąpie
liskach morskich oraz wpływ zanieczyszczenia wody na stan
skażenia biologicznego plaż.
Mapa rozmieszczania się eutrofizacji i pustyń głębinowych

Tematyka tej mapy powinna przedstawiać rejony wzmo
żonej eutrofizacji i jej wpływ na zasoby planktonu i ben·
tosu w rejonie południowego i środkowego Bałtyku. Szcze
gółowe prowadzenie badań umożliwi określenie stopnia eu
trofizacji oraz przewidzenie ewentualnego powstawania pu
styń głębinowych. Znajomość tych problemów jest koniecz
na, ze względu na istniejącą i rozwijającą się rybacką flo
tę przybrzeżną. Szczegółowe rozeznanie tych zagadnień umo
żliwi sporządzenie aktualnych atlasów rybackich oraz pro
gnozowanie połowów na wodach Bałtyku.
Mapy balneoklimatyczne

Na mapach tych będzie można przedstawić stopień natę
żenia jodowego w pasie brzęgowym, stopień zanieczyszcze
nia powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych oraz inne
wyniki badań w tym zakresie. Znajomość tych zagadnień
pomoże w ukierunkowaniu lecznictwa niektórych schorzeń
i działalności profilaktycznej oraz umożliwi najbardziej
korzystne lokalizacje zakładów leczniczo-rekreacyjnych na
wybrzeżu polskim.
Mapa turystyczna pasa brzegowego

Treść tej mapy powinna zawierać:
— przebieg szlaków turystycznych z kierunkami przejść
na plażę;
— miejsca campingowe i pola namiotowe z zaznaczeniem
ich urządzeń;
— parkingi strzeżone i nie strzeżone;
— kąpieliska strzeżone;
— informacje o wybitnych walorach czystości kąpielisk
morskich;
— kąpieliska wyposażone w sprzęt turystyczno-wodny;
— miejsca widokowej
— wszelkie inne znaki informacyjne o nawierzchni dróg,
hotelach, zabytkach, restauracjach itp.
Część opisowa mapy powinna zawierać:
— opisową charakterystykę szlaków z uwypukleniem za
gadnień ochrony wydm i brzegów morskich;
— plany miast nadmorskich;
— skrócony opis zabytków i historii miejscowości na szla
kach turystycznych.
Posiadanie jednej mapy turystycznej o wyczerpującej
informacji pozwoli na ukierunkowanie ruchu turystycz
nego, co umożliwi wyłączenie ruchu pieszego z tych rejo
nów pasa brzegowego, które podlegają ochronie. Redakcja
takich map powinna być aktualizowana i wydawana w cy
klu dwuletnim.
Wnioski z zagadnień prac badawczych

Opracowanie map problemowych uzależnione jest przede
wszystkim od ilości i jakości posiadanych wyników badań
oraz od rozmiarów badań przyszłościowych. Aby wyniki
wszystkich prowadzonych badań w pasie brzęgowym, w

strefie przybrzeżnej i innych rejonach Morza Bałtyckiego
mogły być efektywnie wykorzystane, wskazane jest stwo
rzenie przy jednostce gospodarczej lub instytucie nauko
wym banku danych, który by gromadził wszystkie dane
źródłowe dotyczące tych badań. Wszystkie badania powinny
być rejestrowane, a zezwolenie na ich prowadzenie zaak
ceptowane przez bank danych. W ten sposób uniknie sią du
blowania ,badań o tej samej tematyce i w tyto samym za
kresie, co oszczędzi wiele sił i środków zużywanych na ich
przeprowadzenie. Natomiast wyniki prowadzonych badań
można będzie efektywnie wykorzystywać we wszystkich je
dnostkach, które będą sporządzały mapy problemowe.
Aby bank danych mógł spełniać rolę instytucji koordy
nującej wszelkie działania badawcze w pasie brzegowym
i na morzu, należy wydać odpowiednie uchwały rządowe
regulujące tryb i sposób zatwierdzania tematów badań.
W celu umożliwienia uzyskania szybkiej informacji nauko
wo-technicznej z banku danych konieczne jest opracowanie
jednolitych sposobów rejestrowania danych pomiarowych
oraz ich kartograficznej prezentacji.
W drugim dniu obrad uczestnicy Sympozjum wzięli udział
w wycieczce technicznej do Ustki, gdzie zaznajomili się ze
sprzętem używanym przy pracach naukowo-badawczych na
morzu oraz z wynikami tych prac przedstawianymi w for
mie opracowań kartograficznych. Wystawa znajdowała się
w kapitanacie portu i obrazowała w bogaty dorobek Ko
szalińskiego Urzędu Morskiego w zakresie prac naukowo-badawczych strefy przybrzeżnej. Następnie miał miejsce
pckaz pomiaru sondażowego strefy przybrzeżnej.
Po pokazie uczestnicy Sympozjum wzięli udział w kilku
godzinnym rejsie ną pokładzie okrętu hydrograficznego
„Kopernik”, gdzie zaznajomiono się z prowadzonymi pra
cami.
W dziale hydrograficznym zapoznano się:
— z urządzeniami do pomiarów temperatury wody na
różnych głębokościach;
— z aparaturą do badania zasolenia i pobierania próbek
z dna morzą;
— z bogato wyposażonym laboratorium.
Dział sondażowy demonstrował pomiar sondażowy w cza
sie trwającego rejsu. Praca echosondy była rejestrowana
na echogramach, które dawały materiał do nanoszenia na
plansze pomiarowe. Praca tego działu jest ściśle powiązana
z działem nawigacyjnym. Od precyzji ,pracy działu nawiga
cyjnego zależy jakość mapy morskiej ι(batymetrycznej).
Określenie pozycji okrętu na morzu jest rzeczą bardzo
skomplikowaną, aby to podkreślić, dowództwo okrętu za
poznało uczestników z różnymi urządzeniami nawigacyj
nymi — od urządzeń tradycyjnych do urządzeń o najwyż
szym standardzie światowym.
W dziale kartograficznym zapoznano się z metodami na
noszenia profili sondażowych na mapę oraz techniką okreś
lania izobat.
Na statku, w messie załogi zorganizowana była wystawa
wszystkich publikacji Służby Hydrograficznej Marynarki
Wojennej. Był tam bogaty zbiór atlasów rybackich, map
nawigacyjnych, locji, spisów latarni i wiadomości żeglar
skich. Wysłuchano bardzo ciekawej prelekcji o metodach
kartowania map morskich i o cyklach powstawania ich po
szczególnych faz.
To nad wyraz udane Sympozjum zostało zorganizowane
z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich przez: Oddział Rejonowy NOT w Słupsku, Koło Te
renowe SGP w Słupsku, Koło Terenowe Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych przy
Koszalińskim Urzędzie Morskim, przy wydatnej pomocy
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni.

Uwaga!
Czy w zwiqzku ze zmianami rodzinnymi zmieniłeś już

deklarację uczestnictwa w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej?
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Technologia aerotriangulacji blokowej z niezależnych modeli—AEfIOBLOK
I. Wprowadzenie
Wybór metody określonego działania technicznego jest
najczęściej uwarunkowany przez istniejące środki dostępne
w masowym wykonawstwie oraz stopień opanowania wie
dzy teoretycznej popartej opracowaniami studialnymi i ba
dawczymi. Podobnie o wyborze metody przedstawionej w
niniejszym artykule zadecydowały określone czynniki wy
nikające z analizy istniejących potrzeb i możliwości. Nale
żało opracować technologię wykonywania aerotriangulacji
opartej na takich metodach, które umożliwiają:
— wykorzystanie istniejącego sprzętu fotogrametrycznego
nawet w takich instytucjach, które dysponują na przykład
autografem lub Stereokomparatorem;
— wykonywanie obliczeń na łatwo dostępnych EMC;
— osiągnięcie możliwie najwyższych dokładności;
— daleko idące uwzględnienie istniejących przepisów
i tradycji przyjętych w produkcji.
Metodą najbardziej odpowiadającą swoimi parametrami
tak określonym założeniom okazała się metoda aerotrian
gulacji blokowej z niezależnych modeli.
Opracowaniem technologii zajął się w roku 1970 Instytut
Geodezji i Kartografii przy ścisłej współpracy Państwowe
go Przedsiębiorstwa Fotogrametrii. Prace naukowo-badawcze
wykonane zostały przez zespół pod kierunkiem doc. dr
J. Gaździckiego. W ramach podjętych zadań ustalono
założenia oraz wykonano szereg prac o charakterze nauko
wo-badawczym, i doświadczalnym, w których wyniku po
wstały dwie technologie. Umożliwiają one wykonywanie
aerotriangulacji w dostosowaniu do konkretnych warun
ków produkcyjnych przedsiębiorstw geodezyjno-fotogrametrycznych.
Technologia I realizuje jednoczesne wyrównanie współ
rzędnych „x, y, z” modeli dowolnie zorientowanych w prze
strzeni na zadany układ. Modele w niezależnych układach
lokalnych mogą być utworzone i pomierzone na autografach
lub obliczone w oparciu o związki fotogrametrii analitycz
nej na podstawie wykonanych obserwacji przy użyciu stereokomparatora.
Technologia II realizuje w pierwszej kolejności wyrów
nanie współrzędnych „x, y", a następnie współrzędnej „z”
modeli w przybliżeniu poziomowanych na autografie.
Obydwie technologie składają się z trzech podstawowych
etapów obejmujących następujące zadania:
— prace przygotowawcze;
— budowę pojedynczego modelu;
— wyrównanie modeli w bloku.

2. Prace przygotowawcze
Wykonanie aerotriangulacji jest poprzedzane szeregiem
prac przygotowawczych, które obejmują między innymi na
stępujące czynności:
a) podział opracowanego obszaru na blolci i podbloki oraz
opracowanie projektu palowej sygnalizacji fotogrametrycz

nej. W ramach tych prac zostają ustalone zasięgi opraco
wania poszczególnych bloków aerotriangulacji oraz określo
ne rejony rozmieszczenia punktów polowej snowy fotogra
metrycznej. Prace te są wykonywane przed lotami fotogra
metrycznymi na podstawie map z wniesionymi osiami sze
regów lotniczych ojβz zlokalizowanym przebiegiem ciągów
lub położeniem punktów osnowy geodezyjnej;
b) zaprojektowanie na zdjęciach punktów osnowy kame
ralnej oraz skłucie tych punktów przy pomocy instrumentu
PUG. Projekt obejmuje wyznaczenie rejonów punktów wię
żących między kolejnymi modelami w szeregu oraz modela
mi w sąsiednich szeregach. Łącznie z punktami więżącymi
są wyznaczane położenia punktów leżących przy narożnikach
arkuszy mapy oraz w rejonach przecięć krawędzi stereogramu z ramką arkusza mapy. Objęte projektem punkty są
skłuwane przy pomocy instrumentu PUG na negatywach
lub diapozytywach zdjęć lotniczych;
c) wykonanie szkicu rozmieszczenia modeli w bloku oraz
Zanumerowanie punktów zgodnie z przyjętym kodem. Dla
każdego bloku jest wykonywany oddzielny szkic, na który
zostają wniesione zasięgi poszczególnych modeli oraz zlo
kalizowane położenia wszystkich punktów polowej osnowy
fotogrametrycznej oraz punktów wyznaczanych na drodze
aerotriangulacji.
Poszczególne grupy punktów zostają oznaczone umow
nym znakiem graficznym oraz otrzymują numerację w ko
dzie bloku.

3. Obserwacje i budowa pojedynczego modelu
W zależności od przyjętej technologii I lub II oraz po
siadanych instrumentów Iotogrametrycznych różny jest spo
sób wykonania obserwacji i budowy modelu.
a. Modele budowane analitycznie

Obliczenie modeli z wykorzystaniem związków fotogra
metrii analitycznej jest wykonywane na podstowie obser
wacji zdjęć za pomocą Stereokomparatora. Etap obserwa
cji zdjęć dotyczy pomiaru współrzędnych i paralaks okreś
lonych punktów odwzorowanych na zdjęciach oraz odczytów
na znaczkach iłowych obu zdjęć. Wyniki obserwacji zostają
następnie przeliczone i wyrażone w formie współrzędnych
tłowych lewego i prawego zdjęcia z początkiem układu
w punktach głównych zdjęć. Obliczenia są wykonywane
łącznie z wstępną kontrolą danych, uśrednianiem obser
wacji, transformacją na współrzędne punktów wzorcowych
oraz usunięciem wpływu dystorsji, krzywizny Ziemi i re
frakcji. W następnym etapie obliczeniowym wyznaczane są
elementy orientacji wzajemnej zdjęć na podstawie zależ
ności:

dω ( 4- y'y") — dφ (x"y') + dκ (x") -J- by (x' — x") -}-

4^ bz (x'y" — x"y') 4- [y" — y' 4^ b0y (x' — x") 44- b0z (x'y" — x"y')l = υ
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oraz zostaje wykonana transformacja współrzędnych tłowych prawego zdjęcia na układ o osiach równoległych do
osi zdjęcia lewego. Obliczenie elementów orientacji wzajem
nej uzyskuje się w procesie iteracyjnym. Z tak przekształ
conych współrzędnych iłowych i elementów orientacji wza
jemnej są następnie obliczane współrzędne środków rzutów
oraz współrzędne punktów modelu przestrzennego w ukła
dzie lokalnym.
b. Modele obserwowane na autografie dowolnie zorientowane

Dowolnie zorientowane modele zaobserwowane na auto
grafie, podobnie jak modele budowane analitycznie, są opra
cowywane przy użyciu technologii I.
W celu zapewnienia właściwego przebiegu wyrównania
oraz pewniejszego wzajemnego powiązania modeli między
sobą, zachodzi konieczność dodatkowego wyznaczania współ
rzędnych środków rzutów zdjęć tworzących stereogram w
trakcie obserwacji na autografie. W związku z tym prace
na autografie obejmują typowe dla opracowania zdjęć czyn
ności jak: orientacja wzajemna pary zdjęć, nadanie przy
bliżonej skali modelu, odczytanie współrzędnych przestrzen
nych w układzie lokalnym modelu dla punktów terenowych
odwzorowanych na zdjęciach oraz dodatkowe wyznaczenie
i obliczenie współrzędnych środków rzutów obu zdjęć w
tym samym układzie współrzędnych modelu. Określenie
współrzędnych środków rzutów opiera się na związkach geo
metrycznych, jakie występują w autografach opartych na za
sadzie analogowej.
Większość autografów posiada wskaźniki określające po
łożenie zrzutowanych ortogonalnie na płaszczyznę x, y mo
delu środków rzutów zdjęć (przegubów wodzideł). Odpo
wiednie ustawienie położeń wózków Xiy autografu po
dokonanej orientacji zdjęć umożliwia odczytanie współrzęd
nych „x, y” środków rzutów w układzie modelu. Współ
rzędną
oblicza się pośrednio na podstawie pomiaru
określonego odcinka na zdjęciu w dwóch skrajnych położe
niach mostka bazowego przemieszczonego o zadaną war
tość „z”. Ponieważ dokładność określenia współrzędnych
środków rzutów w ten sposób jest w dużym stopniu uwa
runkowana rektyfikacją autografu oraz zmianami tej rekty
fikacji spowodowanymi wahaniami temperatury i eksploata
cją instrumentu, wskazane jest, dla opracowań wymagają
cych wyższych dokładności, przyjąć sposób zaproponowany
przez G-H-Ligteringa [1].
Metoda polega na określeniu współrzędnych środka rzu
tów na podstawie wiązki prostych, których równania zostały
ułożone w oparciu o punkty obrazu na zdjęciach pomierzo
nych w trzech położeniach wysokości (skrajnych i środko
wym) mostka bazowego autografu. Obliczenie współrzęd
nych jest wykonywane metodą najmniejszych kwadratów
na podstawie pomiaru co najmniej sześciu punktów rozmie
szczonych na brzegach zdjęcia.
c. Modele obserwowane na autografie w przybliżeniu poziomowane

Wyrównanie współrzędnych pomierzonych na modelach
o przybliżonej orientacji zewnętrznej umożliwia zastosowa
nie bardziej uproszczonych związków między współrzędny
mi w lokalnych układach modeli a układem terenowym oraz
zależności, jakie zachodzą między sąsiednimi modelami w
bloku.
Uproszczenie to pozwala przede wszystkim na zastąpienie
transformacji współrzędnych przestrzennych modeli, stoso
wanej w etapie wyrównania technologii I, na transformację
Helmerta przyjętą w technologii II. Przyjęcie tego typu
transformacji jest możliwe przy założeniu, że płaszczyzna
określona przez osie x, y układu lokalnego modelu jest rów
noległa w granicach przyjętej tolerancji do płaszczyzny
określonej przez osie x, y układu terenowego. Tolerancja
nierównoległości obu płaszczyzn może być wyrażona war
tością kąta nachylenia prostej największego spadku płasz
czyzny x, y układu modelu, w stosunku do płaszczyzny
układu terenowego, który to kąt nie powoduje zmian dłu
gości tej prostej w zasięgu modelu większych od przyjętego
dopuszczalnego błędu.
Zależność ta może być wyrażona wzorem:

, a
∆s = 2s∙ sin2 —
2

gdzie: Js — wartość dopuszczalnego błędu zmiany długości
odcinka spowodowana nachyleniem,
s — długość prostej największego spadku w za
sięgu modelu,
a — kąt nachylenia prostej największego spadku
na modelu.
Przeprowadzone w oparciu o te zależności obliczenia
wskazują, że poziomowanie modelu może być wykonywa
ne z dosyć dużym przybliżeniem na przykład w oparciu
o wysokości punktów odczytanych z istniejących map lub
na podstawie innych przybliżonych informacji.
Obserwacje na autografie będą zatem obejmowały orien
tację wzajemną zdjęć, nadanie przybliżonej skali modelu,
poziomowanie przybliżone modelu oraz odczytanie współ
rzędnych przestrzennych punktów terenowych.

4. Wyrównanie modeli w bloku metodą AEROBLOK
Ponieważ metoda AEROBLOK [2] posiada daleko idącą
uniwersalność oraz jest znamienna dla omawianej techno
logii, obecnie zostaną przedstawione ważniejsze jej fazy
obliczeniowe w nieco szerszym zakresie:
a. Konstrukcja sieci aerotriangulacji

W sieciach opracowywanych metodą AEROBLOK wyróż
nia się punkty aerotriangulacyjne (ich współrzędne są
uwzględniane w wyrównaniu sieci) oraz punkty dodatkowe
stanowiące uzupełniające zagęszczenie sieci ąerotriangulacyjnych. Punktami aerotriangulacyjnymi są:
— punkty osnowy geodezyjnej o współrzędnych stałych
w procesie wyrównania lub też o współrzędnych przybliżo
nych, traktowanych w pierwszym etapie rachunku jako sta
łe, później jako wyznaczane,
— punkty wiążące o współrzędnych wyznaczanych. Do tej
grupy należą środki rzutów oraz punkty wiążące (łączne,
przejściowe), których położenie zostało określone na zdję
ciach.
Przy projektowaniu sieci aerotriangulacji należy spełnić
następujące warunki:
— jeden z modeli sieci powinien zawierać co najmniej
3 punkty osnowy (Iotopunkty) wystarczające dla dokona
nia transformacji przestrzennej tego modelu na układ geo
dezyjny, model taki będzie nazwany dalej modelem począt
kowym;
— liczba i rozmieszczenie punktów aerotriangulacyjnych
powinna umożliwiać kolejne Przetransforowanie na układ
geodezyjny wszystkich modeli, poczynając od modelu po
czątkowego.
Pierwszy warunek stanowi jedyne ograniczenie co do po
łożenia fotopunktów, poza tym mogą być one umieszczone
w zasadzie dowolnie. Praktycznie jednak odpowiednie zagę
szczenie punktów osnowy o współrzędnych określonych do
kładnymi metodami geodezyjnymi oraz właściwe i równo
mierne ich rozmieszczenie ma istotny wpływ na dokładność
ostatecznych wyników.
Drugi warunek spełnia każda prawidłowo zaprojektowa
na sieć aerotriangulacji.
b. Proces iteracyjny

Wyrównanie bloków aerotriangulacyjnych metodą AERO
BLOK przebiega iteracyjnie. Proces iteracyjny polega na
ciągłej modyfikacji następujących zbiorów danych:
— wykazu modeli

3
i

yy

Zij

Na początku obliczeń współrzędne x⅛ ya, Zfj stanowią
wartości wyrażone w układach modeli o dowolnych skalach,
dowolnych obrotach i przesunięciach względem układu geo
dezyjnego. Konieczna jest jedynie jednakowa skrętność
wszystkich układów;
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Xij

gdzie: i — numer punktu,
j — numer modelu,
X«, Un> Ztj — współrzędne i-tego punktu aerotriangulacyjnego w j-tym modelu.
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UKD 528.001.6(438)
RÖZYCKI J.: An Appreciation of the Development and the Present
Situation of Geodesy in People’s Poland and the Stipulated Trends of
Further Research in the Next 15 Years, Taking into Consideration Con
ditions Essential for their Realization. Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No 5
p. 185
We can find here the characteristic of the main centres carrying research in
the field of geodesy such as: the present situation of the scientific staff as
well as the stage of scientific research in photogrammetry, cartography, indu
strial-engineering survey, mining survey, land forest survey and planning; me
thods of geodetical calculation; geodetical and cartographical information.

UKD 374.4:528

FRELAK Μ.: Extra-Mural Studies at the Department of Geodesy and
Cartography of the High School of Engineering in Warszaw. Prz. Geod.
Ann. 45: 1973 No 5 p. 189
The author gives the history of extra-mural studies at the Department of Geo
desy in the High School of Engineering in Warsaw in the years. 1955/57 — 1971/72
with the full curriculum of studies. The number of graduates for this period
of time is 407.

UKD 528.46:711.163

PACEWSKI j.: Liquidation of Patchwork Land for a Number of
Villages. Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No 5 p. 196
In the area of land consolidated in one village we often find fields belonging
to the inhabitants of the other villages. The author discusses this problem of
inter-villages patchwork and gives some useful suggestion as how to deal with
this problem.

UKD 528.112
HALAMA L., SROKA A.: A Method of Finding and Elimination of
Systematic Errors in Compensated Linear Nets. Prz. Geod. 1973, No 5,
p. 202
Thanks to the introduction into observation equations (equations of error) of
additional unknown quantities, which are the magnitude of systematic errors,
it is possible to eliminate these errors simultaneously with the compensation.

UKD 528.489:624.155
SLIWA l.: Remarks on Survey in Testing the Carying Capacity of
Pillars by Axial Basic Trial Loads. Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No 5
p. 203
The author describes the method of survey in testing the carrying capacity of
pillars and the succession of functions during the observations. It has been pro
ved that there is a relation between the applied load and the size of subsidence.
There is also a dependence between the duration of the survey and the size
of the maximum subsidence.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Zarządzenie nr 24 ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 maja
1972 r. w sprawie organizacji i zakresu działania służby geodezyjnej
w resorcie przemysłu ciężkiego (Dz. Urz. GUGiK — 2/72-16)
W skład resortowej służby geodezyjnej wchodzą: komórka geodezji
w Departamencie Techniki; główni geodeci zjednoczeń; działy, pracow
nie, zespoły geodezyjne lub stanowiska geodety w przedsiębiorstwach
przemysłowych i górniczych oraz biurach projektów.

— Zarządzenie nr 27 prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
z dnia 26 października 1972 r. w sprawie wykazu aktów normatywnych
wydanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Dz. Urz. GUGiK
— 4/72-28)
Oglqszony tym zarządzeniem szczegółowy wykaz aktów podaje akty
normatywne, które nadal obowiązują, według stanu prawnego na paź
dziernik 1972 r.

— Zarządzenie nr 28 prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii · dnia 27 października 1972 r. w sprawie wprowadzenia katalogu
branżowych norm pracy i stawek jednostkowych robocizny w geodezji
i kartografii. Część B — pomiary szczegółowe, działy B.08 A. B.09, B.09 A
(Dz. Urz. GUGiK — 5/72-29)
Traci moc obowiązującą katalog ogłoszony w Dz. Urz. GUGiK —
7/69-33.
— Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar
łych (jedn. tekst. Dz.U. — 47/72—298)

Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do prezy
diów właściwych rad narodowych. Na założenie cmentarza wyznanio
wego wymagana jest zgoda właściwego do spraw gospodarki terenowej
i ochrony środowiska organu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
Cmentarze komunalne zakłada się w zasadzie na terenie każdego mia
sta lub gminy.

— Rozporządzenie ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Śro
dowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dniach 20 października
1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentar
nych oraz chowaniu zmarłych (Dz.U. — 47/72—299)
Tracą moc przepisy ogłoszone w Dz. U. — 31/61-152. Przepisy rozpo
rządzenia podają dane niezbędne do projektowania cmentarzy oraz
przy wytyczaniu planu zagospodarowania cmentarza.

— Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o zmianie Konstytutcji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. — 49/72—311)
Ulegają zmianie art. 32 pkt 11 oraz art. 34 i 42. Na skutek tych zmian
Rada Ministrów kieruje pracą organów wykonawczych zarządzających
rad narodowych (dotychczas — pracą prezydiów rad narodowych). Rady
narodowe są organami władzy państwowej w gminach, miastach, dziel
nicach większych miast, powiatach i województwach. Dla miasta nie
stanowiącego powiatu i sąsiadującej z nim gminy może być wspólna
rada narodowa. Prezydia rad narodowych są organami wykonawczymi
i zarządzającymi wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych
rad narodowych. Takimi organami gminnymi rad narodowych oraz rad
narodowych wspólnych dla miast i gmin są naczelnicy gmin (miast
i gmin).

— Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r„ o utworzeniu gmin i zmianie
ustawy o radach narodowych (Dz.U. — 49/72—312)
Dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady znosi się i two
rzy się gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczegö. Ponadto znosi się osiedla, jako odrębne jednostki po
działu administracyjnego. W związku z czym w ustawie o radach naro
dowych (Dz. U. — 29/63-172) wprowadza się nowy rozdział 7a — Prze
pisy szczegółowe dotyczące gminnych rad narodowych. Ponadto ule
gają zmianie art. 75—79, są to przepisy o zebraniach wiejskich i sołty
sach. Jednolity tekst zmienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. —
49/72-314. Ulegają również zmianom: art. 4, 5 i 7 ustawy o terenach
budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. — 27/69-216) oraz art. 2 § 3,
art. 6 § 1 i art. 9 § 1 ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń
(Dz. U. — 12/71-118), a także kedeks postępowania w sprawach o wykro
czenia (Dz. U. — 12/71-116), a mianowicie artykuły 14; 75, 76, 94, 95,
106, 110 i 111.
Zebrał

i ułożył: mgr inż. Władysław Barański
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Prenumeratę krajową przyjmuje wyłącznie ZAKŁAD KOLPORTAŻU Wydawnictw
Czasopism Technicznych NOT, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel. 26-80-16.
Konto PKO — I O/M Warszawa, nr 1-9-121697.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje ARS POLONA RUCH,
Warszawa, skrytka pocztowa 1001.
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Prenumerata dla zakładów pracy
Instytucje, organizacje społeczne, ośrodki informacji naukowo-technicznej i eko
nomicznej, biblioteki itp. prenumerują czasopisma na okres nie krótszy niż 1 rok,
przesyłając zamówienia w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego
okres prenumeraty. Jednocześnie z zamówieniem należy dokonać wpłaty należnoś
ci za cały rok.

Zamówienia zakładów pracy ważne są w latach następnych aż do odwołania jako
tzw. prenumerata ciągła.

W każdym następnym roku w celu utrzymania prenumeraty ciągłej wystarczy
dokonać ∣jedynie wpłaty należności na konto Zakładu Kolportażu WCT NOT, bez
nadsyłania osobnego zamówienia.

Zakłady pracy prosi się o zawiadamianie Zakładu Kolportażu WCT NOT o wszel
kich zmianach (tytułów czasopism, liczby zamawianych egzemplarzy) lub o rezyg
nacji z prenumeraty — nie później niż do 31 października, aby zmiany te mogły
być uwzględnione od początku następnego roku. Zmiany zgłaszane po tym terminie
będą uwzględniane od II kwartału.

Prenumerata indywidualna
Prenumeratorzy indywidualni mogą zamawiać czasopisma WCT NOT w dwojaki
sposób:

■ w urzędzie pocztowym, na blankiecie PKO, podając na jego odwrocie: tytuły
zamawianych czasopism, liczbę egzemplarzy, okres prenumeraty (roczny, półrocz
ny, kwartalny) oraz adres, pod który należy wysyłać czasopisma. Zamówienia
należy przesyłać nie później niż do każdego pierwszego dnia miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty (do 1111.1973 r. na Π kwartał 1973 r.);
■ u kolportera czasopism WCT NOT na terenie zakładu pracy lub szkoły. Kolpor
terzy przyjmują zamówienia i wpłaty w terminach umożliwiających przesłanie
ich do Zakładu Kolportażu WCT NOT, a więc nie później niż na 2 miesiące
przed rozpoczęciem okresu prenumeraty (do dnia 1.ΧΙ.1972 r. na rok 1973).
Prenumerata ulgowa w wysokości 33% rabatu przysługuje indywidualnym członkom
stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, studentom oraz nauczycielom i uczniom
szkół zawodowych.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład Kolportażu Wydawnictw Czaso
pism Technicznych NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żądanie kata
logi oraz cenniki czasopism, a ponadto prowadzi sprzedaż egzemplarzy archiwal
nych. .

Terminowe zamawianie i opłacanie prenumeraty — gwarancją systematycznego
otrzymywania czasopism technicznych!
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UKD 528.001.6(438)
RÓŻYCKI J.: Oaena rozwoju i aktualny stan nauk geodezyjnych
w Polsce Ludowej oraz postulowane kierunki prac badawczych w okre
sie najbliższych 15 lat, z uwzględnieniem warunków niezbędnych do
ich realizacji. Część II. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 6 s. 225
Podana jest charakterystyka głównych ośrodków prowadzących działalność
w dziedzinie nauk geodezyjnych, przedstawiono stan kadry naukowej oraz
stan badań naukowych w dziedzinie fotogrametrii, kartografii, geodezji inżynieryjno-przemysłowej, geodezji górniczej, geodezyjnego urządzania terenów
rolnych i leśnych, a także w dziedzinie metod obliczeń geodezyjnych oraz
informatyki geodezyjnej i kartograficznej.

UKD 061.12(43S):528.34:516.3

DOBACZEWSKA w.: Zaklad Geodezji Planetarnej Instytutu Geofizyki
PAN w latach 1963—1972. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 6 s. 231
Działalność naukowa Zakładu Geodezji Planetarnej prowadzona była w trzech
kierunkach: geodezji satelitarnej i geodezji fizycznej w pracowni warszawskiej
oraz w kierunku astronomii geodezyjnej w Obserwatorium Astronomicznym
w Borowcu. Pracownicy naukowi zakładu w latach 1966—1972 opublikowali łącz
nie 92 prace.
0

UKD 528—05:378.63
NOWAK A.: Zatrudnienie absolwentów Wydziału Geodezji i Urządzeń
Rolnych ART (byłego WSR) w Olsztynie. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 6
s. 234
W latach 1964—1973 Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie ukończyło 84
magistrów inżynierów oraz 457 inżynierów geodezji i urządzeń rolnych; 1/3
tej liczby podjęła pracę na terenie województwa olsztyńskiego, a 2/3 na tere
nie 5 województw północno-wschodnich; 2/3 ogólnej liczby wychowanków za
trudnionych jest w dziedzinie urządzeniowo-rolnej.

UKD 522.4(091) :92 Kopernik
BEREZOλVSKI E.: O dokładności instrumentarium astronomicznego Ko
pernika. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 6 s. 237
Autor w następujący sposób ocenia dokładność instrumentarium astronomicz
nego Kopernika. Czas podawany był z dokładnością ułamka godziny od 1/2
do 1/12, a w przypadku zaćmień Słońca z dokładnością 1 minuty. Sredni błąd
pomiaru kątów pionowych za pomocą kwadrantu i triquetrum ocenić można
na 5'.

UKD 631.16:711.163
KACZMAREK J.: Szacowanie wartości wymiennej gruntów ornych dla
celów ich scalenia i wymiany. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 6 s. 242
Przedstawione są metody, wyniki oraz analiza badań Statystycznych dotyczących
szacunku porównawczego gruntów ornych. Potfstawa proponowanej oceny eko
nomicznej są: wielkość produkcji globalnej oraz wielkość produkcji czystej.

UKD 528.489.621.315.1
BIELECKI T., BRYS H.. ZIELINA L.: Metoda inwentaryzacyjnych
i realizacyjnych pomiarów napowietrznych przewodów elektroenerge
tycznych za pomocą BRT-006. Płfc. Geod. R. 45: 1973 nr 6 s. 244
Przedstawiono metodę pomiarów strzałki zwisu przewodów, pionowej odległości
przewodów od terenu oraz wzajemnej odległości pionowej krzyżujących się
linii za pomocą instrumentu BRT-006 firmy Carl Zeiss. Podano ocenę dokładności
tych pomiarów.

YflK 528.001.6(438)
PYXMIiKli fl.: OμeHκa pa3BiιτιiH h coBpeMemioe cocτoBHne reojjeɜwHecκMX ιιayκ b IIapoanoM ∏0Jibinn h jκe.ιaτejιι>Hbie HanpaBJiCHMH mccjicJlOBaTejibCKHX paδoτ b nepɪioae SjiMiKaMiiiMx 15 jιeτ c y,ιeτoM ycJiOBUM
Heo6xoj}MMbix jijih MX peajiM3aιiHM. vIacib II. Prz. Geod. r. 45 : 1973 JVb 6

cτp. 225
CooδιuaeτcH xapaκτepucτnκa TaaBHfaix ueHτpoB BeayuiMx aeπτeabHθcτb B oδ.ιaeτn
reoae'3HHecκnx nayκ, πpeacτaBaeιibi Jiay1IHbie κaapuι M cocτoHH∏e HayHHbix
MccaeaOBaHMM b oδaacτn φoτorpaMMeτpnu, κapτorpaφππ, MHJKeιιepH0-πp0Mbiιπ∏CHHOM reoaβ3MM, MapKmeMaepcKOM aɑae, 3eMΛeycτponτeabHθM reoaβ3M∏ n b 06aacτM reoaθ3∏HecκMx BbiiucaeHMM μ reoae3∏HecκθM n κapτorpaφMHecκoii mhφopMaτκκM.

YflK 061.12(438) : 528.34:516.3
flOBAHEBCKA B.: Oιj,e.τ ∏JiaHCτapH0ti reojιe3MM

b U>ιcτnτyτe Γecφπ3MKM ΠoabcκθM aκaae.MMiι ιιayκ b γojim 1966—1972. Prz. Geod. 45 :1973

Ne 6 cτp. 231
HayunaB aeaτeabuocτb Oτ∏eaa πaaHeτapuθM reoae3M∏ Beaacb b τpex HanpaBaeHMHx: caτeanτapHθ∣i reoae3uπ, φM3MHecκoιι reoa≡3M∏ b BapuiaBCKOii aaôopaTOpMM M Γeθae3MHeCKOΠ aeτpθHOMΠM B BCTpOHOMMHeCKOM 0δcepBaT0pMM BopOBeu.
ayuibie paδoτHMKM Oτaeaa b nepuoa 1966—1972 OnyGaMKOBaaM 92 paδoτbi.

YflK 528-05:378.63
HOBAK A.: 3aHHτocτb BM∏ycκH∏κoB Φaκyjibτeτa Γeojιe3∏M π 3βMjιeycτpoiιcτBa Cej∏>cκoxo3HMCTBeHHθιi ΛκaflCMiιn b OjibniTbiHe. Prz. Geod.

r. 45: 1973 Ns 6 cτp. 234

B roaax 1964—1973 Ceabcκoxo3H∣icτBeHHaH AκaaeM∏π b Oj∏>ιuτbuιe aaaa 84 `ɪeaoBeκ co 3BaHMeM MarMCTp-MHJKenep M 457 πeaθBeκ co 3ββημομ HHiKenep reoae3Mcτ-3eMaeycτpoπτeab. 1/3 ɔɪoro Hncaa paδoτaeτ b πpeaeaax oabiuτbiHcκoro
BoeBoacτBa, 2/3 — Ha τeppMτop∏M ɔ ceBepo-BθcτoHHbix BoeβoacτB. 2/3 o6uιero
Hneaa BocnnTaHHMKOB paδoτaeτ B oδaacτn 3eMaeycτpoι"ιcτBa.

YflK 522.4(091 ) :92 KonepHiiK
BEPE3OBCKM E.: O tohhoctm acτpoHθM∏HCcκnx ∏HcτpyMeHT0B KonepHMκa. Prz. Geod. r. 45: 1973 Ns 6 cτp. 237
A.Bτop OueHMBaeT τoπnocτb acτpoHθM∏Hecκnx MHCTpyMeHTOB KonepuMKa cπeayκ√UlMM oδpa3θMi BpeMH «anaaocb c tohhoctbk> b 1/2 ao 1/12 naca, a B caynae
CoaHeHHoro 3aτMeH∏H — ao 1 MMuyτbi. CpeanHH oιunδκa ∏3MepeHMH BeprMKaabHbix yraoB KBaapaHTOM ππm τpnκθaapyM ouennraeτcH Ha 5’.

I

YflK 631.16:711.163
KAlIMAPEK fl.: Oιιenκa ctommoctm πaxoτnbix 3eMe∙Tb
KoMaccaiiiiM 11 oÔMeHa. Prz. Geod. 45: 1973 Ns 6 cτp. 242

jijiπ

ne.τen nx

ΠpeacτaBaenbi Meτoabi, pe3.vabτaτι,ι M anaana cτaτπcτMHecκnx HccaeaoBaitMii
KacaiouiHXCH cpaBHMτeabHθiι onenκM naxoτ∏bix 3βMej∏>. Eaacii npeaaaraeMoii
SKOHOMMHecKOM OUeilKM HBaHlOTCH: BeaMHMHS BaaOBOii ∏pθayKUMM H BeaMHMlia
HMCTOii ∏pθayκUMM.

YflK 528.489:621.315.1

BEJIEIiKM T.. BPbICb X.. 3EJΠiHA JI.: Meτoa HHBenτapH3au∏0∏H0it
u peajιιi3au∏0HH0ii c,beMκn uo3,ιym∏b∣x 3Jieκτpo-SHepreTMHecKHx
c ∏0Mθ∏ibio BPT-006. Prz. Geod. 45: 1973 Ns 6 cτp. 244

jihhhh

ΠpeacτaB∏e11 mcto,i MaMepeiiMH cτpeaκπ npoeeca πpoBoaoB. BepτMκa∏bnoro
paCCTOHHMH ∏POBO,TOB OT 3βΜ.1Μ M B3aMMHOΓO BepTHKaabHOTO paCCTOHHMH CKpeIiiMBa 10111MXCH hmiïmm πpM π0M01uM npMßopa BPT-006 φκpMbi Kapn iχeιicc. ,7LaeiCH
OLieHKa TOxIHOCTM 3TMX M3MepeHMM.
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Ocena rozwoju i aktualny stan nauk geodezyjnych w Polsce Ludowej
oraz postulowane kierunki prac badawczych w okresie najbliższych 15 lat,
z uwzględnieniem warunków niezbędnych do ich realizacji
Część Il
Referat został opracowany w ra
mach przygotowań do II Kongresu
Nauki Polskiej.

II. Kierunki prac badawczych w okresie najbliższych 15 lat
oraz znaczenie wyników tych badań dla społeczeństwa

Postulowane kierunki badań w dziedzinie nauk geodezyj
nych na okres najbliższych 15 lat wynikają:
a) z tendencji rozwojowych nauk geodezyjnych na świecie;
b) z potrzeb gospodarki narodowej, kultury oraz potrzeb
wynikających z ochrony naturalnego środowiska człowieka;
c) z rozwijającej się współpracy naukowej w ramach wiel
kich organizacji międzynarodowych, jak: Międzynarodowa
Unia Geodezji i Geofizyki (IUGG), Międzynarodowa Asocja
cja Kartograficzna (ICA), Międzynarodowa Federacja Geo
detów (FIG), Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametry
czne (IPS);
d) z porozumień organizacji naukowych i służb geodezyj
no-kartograficznych krajów socjalistycznych.
Kierunki w jakich należy prowadzić badania w najbliż
szym piętnastoleciu można podzielić na trzy główne grupy.
1. Kompleksowe badania Ziemi jako planety i rozwój me
tod podstawowych pomiarów kraju.
2. Badania zmierzające do doskonalenia i optymalnego zas
tosowania metod geodezyjnych do rejestracji istniejącego
stanu oraz zmian zachodzących na powierzchni Ziemi i pod
jej powierzchnią, a wynikających zarówno z przyczyn natu
ralnych, jak również spowodowanych działalnością człowie
ka.
3. Badania w dziedzinie przetwarzania informacji dotyczą
cych zjawisk fizycznych i stosunków społeczno-gospodar

czych oraz przedstawiania ich w formie odpowiadającej
różnorodnym potrzebom gospodarczym kraju.
Do kierunków grupy pierwszej zaliczymy.
1.1. Badania kształtu Ziemi, przy wykorzystaniu rezulta
tów pomiarów geodezyjnych, astronomicznych i grawime
trycznych, jak również danych z obserwacji sztucznych sa
telitów Ziemi. Badania powinny objąć:
— obserwacje sztucznych satelitów w odpowiednio wypo
sażonych obserwatoriach i zgodnie z programami między
narodowymi;
—· opracowywanie wyników obserwacji własnych i obcych
dla wyznaczenia geocęntrycznych pozycji stacji oraz para
metrów elipsoidy ziemskiej;
— wyznaczanie kształtu geoidy i modelu pola grawitacyj
nego Ziemi;
— wyznaczanie względnych odchyleń pionu oraz anomalii
grawimetrycznych na obszarze Polski jako części naszej pla
nety.
1.2. Badania ruchu wirowego Ziemi i zjawisk z tym zwią
zanych. Badania powinny objąć:
— systematyczne precyzyjne wyznaczanie czasu obroto
wego i szerokości geograficznej zgodnie z programami mię
dzynarodowymi w nowocześnie wyposażonych obserwato
riach astronomiczno-geodezyjnych;
— porównywanie wzorców czasu, konserwację czasu i emi
towanie sygnałów czasu;
— systematyczne obserwacje pływów skorupy ziemskiej;
— opracowywanie wyników obserwacji własnych i obcych
w celu wyznaczania zmian ruchu wirowego Ziemi, prze- .
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mieszczeń biegunów geograficznych, pływów skorupy ziem
skiej i innych.
1.3. Badania pola siły ciężkości Ziemi oraz magnetyzmu
ziemskiego. Badaniami należy objąć:
— podniesienie dokładności .podstawowych osnów grawi
metrycznych krajowych i kontynentalnych;
— wyznaczanie pola siły ciężkości i jego zmian w czasie
oraz elementów ziemskiego pola magnetycznego na obsza
rach morskich i przestrzeni otaczającej Ziemię;
— podniesienie dokładności wyznaczeń elementów ziem
skiego pola magnetycznego oraz wyznaczanie ich zmian wie
kowych;
— interpretację danych grawimetrycznych w zastosowa
niu do podstawowych sieci geodezyjnych i baz triangulacji
satelitarnej.
1.4. Kompleksowe badania współczesnych ruchów skorupy
ziemskiej. Badaniami należy objąć:
— wyznaczanie współczesnych pionowych ruchów skoru
py ziemskiej na obszarze całego kraju i na wybrzeżach
Bałtyku;
— metody geodezyjne wyznaczania z wysoką dokładnoś
cią współczesnych poziomych ruchów powierzchni skorupy
ziemskiej.
1.5. Badania nad unowocześnieniem podstawowych osnów
geodezyjnych kraju. Badania powinny zmierzać w kierun
ku:
— podniesienia dokładności sieci triangulacyjnej, z uwzglę
dnieniem obserwacji sztucznych satelitów Ziemi;
— unowocześnienia sieci astronomiczno-geodezyjnej kraju;
— unowocześnienia i możliwości rozszerzenia zastosow’ań
Poligonizacji precyzyjnej.
1.6. Badania nad podniesieniem dokładności precyzyjnych
pomiarów geodezyjnych, z uwzględnieniem wpływu środo
wiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
— badania wpływu środowiska na precyzyjne pomiary
liniowe, kątowe, wysokościowe, na pomiary astronomiczne,
grawimetryczne i magnetyczne oraz pomiary girOteodolitem ;
— badania nad możliwością i celowością rozszerzenia za
stosowań w pomiarach geodezyjnych dalmierzy świetlnych
i radiowych;
— badania nad automatyzacją pomiarów kątowych;
— badania nad podniesieniem dokładności wyznaczeń pozycyji (współrzędnych) na morzu lub dużych obszarach wod
nych.
1.7. Badania nad metodami obliczeń geodezyjnych w od
niesieniu do sieci podstawowych. Badaniami należy objąć
zagadnienia dotyczące:
— opracowania algorytmów i programów wieloetapowego
ścisłego wyrównania sieci triangulacji klasycznej i triangu
lacji satelitarnej;
— numerycznego opracowania nowego typu sieci o bo
kach rzędu kilkuset kilometrów;
— numerycznego opracowania baz triangulacji satelitar
nej;
— oceny dokładności różnych rodzajów obserwacji w sie
ciach podstawowych;
— modeli funkcjonalnych i stochastycznych układów
obserwacji geodezyjnych;
— teorii błędów pomiarów automatycznych.
Badania w pierwszej grupie kierunków mają zarówno ce
le poznawcze, jak i cele praktyczne. W szczególności wyni
ki badań prowadzonych w ramach koordynowanej współ
pracy naukowej krajów socjalistycznych (KAPG i INTERKOSMOS) oraz w ramach międzynarodowych programów
światowych, objętych działalnością Międzynarodowej Unii
Geodezji i Geofizyki (IUGG) i Komitetu Badań Przestrzeni
(COSPAR), przyczynią się do lepszego poznania Ziemi jako
planety i będą stanowić część kompleksowych badań pod
stawowych w grupie nauk o Ziemi. Ponadto wyniki badań
umożliwią wprowadzenie krajowej wysoko dokładnej służby
czasu oraz będą stanowiły podstawy naukowe do moderni
zacji państwowych sieci geodezyjnych (sieć triangulacyjna,
sieć niwelacji precyzyjnej, sieć poligonizacji precyzyjnej),
podstawowej sieci grawimetrycznej i sieci magnetycznej —
jako bazy do rozwiązywania praktycznych zadań geodezyj
nych dla potrzeb gospodarczych i obrony kraju.
Do kierunków grupy drugiej zaliczamy.
2.1. Badania nad podniesieniem jakości zdjęć lotniczych.
Badaniami należy objąć:
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— ustalenie nowych dopuszczalnych tolerancji jakości
zdjęć lotniczych, zgodnie z wymaganiami nowych technik
fotogrametrycznych ;
— doskonalenie procesu wykonywania zdjęć lotniczych
z uwzględnieniem zdjęć w podczerwieni oraz zdjęć koloro
wych;
— doskonalenie technologii obróbki zdjęć wykonywanych
na materiałach o emulsjach uczulonych na różne zakresy
fal.
2.2. Badania nad zwiększeniem stopnia wykorzystania
informacji zawartych w zdjęciach lotniczych, przeznaczo
nych do opracowania map, przez ich dodatkowe wykorzy
stanie w możliwie szerokim zakresie do rejestracji i inter
pretacji różnych zjawisk i procesów przebiegających na po
wierzchni Ziemi (aktuąlnie, przy opracowaniu map kresko
wych na podstawie zdjęć lotniczych, wykorzystuje się za
ledwie 30—40% informacji zawartych w tych zdjęciach. Ba
dania w tym kierunku powinny zmierzać do opracowania
metod i technologii umożliwiających rejestrację maksymal
nej ilości informacji zawartych w zdjęciach lotniczych, w
celu przetworzenia ich i przedstawienia w odpowiedniej
formie graficznej (mapy) lub numerycznej.
2.3. Badania nad zastosowaniem w szerokim zakresie zdjęć
lotniczych wykonanych w podczerwieni oraz zdjęć koloro
wych do rejestracji i interpretacji różnych zjawisk fizycz
nych i procesów na powierzchni Ziemi. W szczególności ba
dania powinny dotyczyć zastosowania tych zdjęć do reje
stracji i interpretacji upraw rolnych i leśnych, stanu wód
powierzchniowych i gruntowych, zmian zachodzących w śro
dowisku naturalńym, a spowodowanych rozwojem przemy
słu itp.
2.4. Badania nad doskonaleniem metod analitycznych
opracowania zdjęć lotniczych i naziemnych, mając na
względzie podniesienie dokładności informacji numerycz
nych o terenie lub innym obiekcie fotografowanym oraz
badania nad wykorzystaniem tych metod do:
— zagęszczania osnów geodezyjnych;
— rejestracji procesów zmiennych w czasie dla potrzeb
budownictwa, górnictwa, hutnictwa, przemysłu stoczniowe
go itp.;
— organizacji systemów gromadzenia danych.
Badania w tym kierunku pozwolą na częściową eliminację
geodezyjnych pomiarów w terenie, skrócenie czasu potrzeb
nego do wykonania dokumentacji geodezyjnych, a tym sa
mym znaczną obniżkę ich kosztów.
2.5. Badania nad opracowaniem metod ilościowego otrzy
mywania informacji zawartych w obrazach termicznych,
holograficznych i elektrostatycznych. Wyniki badań pozwolą
między innymi <na:
— określenie sprawności podziemnych systemów nawad
niania i odwadniania;
— rejestrację rozprzestrzeniania się odprowadzanych do
wód i powietrza zanieczyszczeń przemysłowych;
— wykrywanie Podpowierzchniowych przewodów wodocią
gowych, kanalizacyjnych, energetycznych i innych;
— ustalania stopnia i przebiegu procesów zamulania
zbiorników i szlaków wodnych, badania procesów rozkła
dania się szlamów poflotacyjnych w zbiornikach wodnych;
— wyznaczanie oraz interpretację ilościową i jakościową
zmian dynamicznych badanych obiektów itp.
2.6. Badania nad unowocześnieniem podstawowych i szcze
gółowych osnów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. W ra
mach tego kierunku należy kontynuować prace badawcze
nad:
— zastosowaniem nowych konstrukcji sieci geodezyjnych
oraz nad wykorzystaniem metod aerotriangulacji anality
cznej; ; i
— zastosowaniem dalmierzy świetlnych i radiowych, o du
żej dokładności pomiaru krótkich odległości, do mierzenia
boków osnów geodezyjnych zakładanych na terenach zakła
dów przemysłowych i miast;
— wpływem warunków środowiska na dokładność pomia
rów kątowych i pomiarów odległości wykonywanych dal
mierzami świetlnymi i radiowymi oraz nad sposobami eli
minowania .tego wpływu.
2.7. Badania nad doskonaleniem istniejących i opracowa
niem nowych metod pomiarów odkształceń i przemieszczeń
w konstrukcjach budowlanych i urządzeniach mechanicz
nych w czasie budowy i montażu, jak również eksploatacji
(zapory wodne, konstrukcje mostowe, budowle wysokościo

we, urządzenia w zakładach przemysłowych itp. Badania
w tym kierunku mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa
wznoszenia budowli i montażu konstrukcji, śledzenie możli
wych zagrożeń konstrukcji w czasie ich eksploatacji, jak
również mają na względzie cele ekonomiczne (oszczędność
materiałów przy projektowaniu konstrukcji).
2.8. Badania odkształceń powierzchni terenu pod wpły
wem eksploatacji górniczej, z uwzględnieniem
wpływu
czynników naturalnych, prowadzone dla określonych regio
nów. Dotychczasowe badania odkształceń powierzchni te
renu pod wpływem eksploatacji górniczej mają charakter
badań wycinkowych. Zamierzone badania powinny być pro
wadzone w kierunku stworzenia obrazu zmian regional
nych, w którym uwidocznią się nie tylko wpływy eksploa
tacji górniczej, ale także wpływy czynników naturalnych.
2.9. Kontynuowanie badań, w oparciu o modele geome
tryczne zbudowane na podstawie założonych wyników prac
geodezyjnych, nad metodami prognozowania zmian jakie
może spowodować eksploatacja górnicza w specyficznych
warunkach górniczo-geologicznych (na przykład eksploa
tacja w partiach przyuskokowych, eksploatacja pokładów
silnie pochylonych, eksploatacja prowadzona nowymi me
todami, jak eksploatacja otworowa siarki itp.). Badaniami
należy objąć:
‘— ustalenie geometrycznego opisu zmian powierzchni te
renu pod wpływem eksploatacji górniczej pokładów nachy
lonych oraz pod wpływem eksploatacji w partiach przy
uskokowych;
— ustalenie zmian geometrycznej formy niecki osiadania,
wywołanych reaktywacją wpływów starych eksploatacji;
— doskonalenie metod obliczeń związanych z prognozo
waniem wpływów eksploatacji górniczej przez opracowa
nie algorytmów i programów
dla
maszyn liczących,
z uwzględnieniem parametrów geologiczno-górniczych;
— ustalenie, w oparciu o wyniki badań geodezyjnych,
zasad optymalnego wyznaczania filarów ochronnych, szcze
gólnie dla złóż minerałów niewęgldwych (miedź, siarka,
sól kamienna i potasowa itp.).
2.10. Badania nad konstrukcją, pomiarami i wyrównaniem
nowego typu wysoko dokładnych osnów geodezyjnych, za
kładanych na obszarach
górniczych i odpowiadających
współczesnym i przyszłościowym wymaganiom eksploatacji
górniczej. Badaniami należy objąć między innymi:
— modele powierzchniowych sieci sytuacyjno-wysokościowych na obszarach górniczych;
— modele podziemnych sieci sytuacyjnych dla przyszło
ściowych modeli kopalni podziemnych;
— modele podziemnych sieci sytuacyjnych dla kopalni
rekonstruowanych:
— metody zakładania i rekonstrukcji punktów osnów sy
tuacyjnych i wysokościowych stanowiących podstawę do
obserwacji przemieszczeń terenu pod wpływem eksploata
cji górniczej.
2.11. Badania nad opracowaniem nowoczesnych komplek
sowych metod geodezyjnego Urzadzania terenów rolnych
i leśnych, w korelacji z planowaniem przestrzennvτn oraz
z uwzględnieniem ochrony gruntów rolnych i leśnych.
W tvm kierunku należy postulować miedzy innymi:
— badania w zakresie scalania i wvmiany gruntów:
— badania w zakresie organizacji terenów zainwestowa
nia osiedlowego na obszarach wiejskich:
— badania w zakresie gospodarczego organizowania prze
strzeni rolniczej Usnoleczninnvch gospodarstw rolnych:
— badania w zakresie zakładania i prowadzenia ewiden
cji gruntów i budynków:
— badania nad treścią i formą map dla celów urządze
niowo-rolnych.
2.12. Badania nad metodami obliczeń geodezyjnych w za
stosowaniu do sieci szczegółowych. W tym kierunku powin
ny bvć prowadzone:
— badania zmierzające do optymalizacji konstrukcji geo
metrycznych sieci szczegółowych:
— badania nad unowocześnieniem sieci geodezyjnych
wielkich miast:
— badania nad ocena dokładności i wyrównaniem aeroIriangulacii analitycznej, z uwzględnieniom błędów syste
matycznych obserwacji fotogrametrycznych:
— badania prowadzące do opracowania algorytmów wy
szukiwania i korelacji omyłek w danych początkowych
triangulacii analitycznej:
— badania nad systemami numerycznego opracowania da
nych aerotriangulacyjnych w trakcie pomiaru fotograme
trycznego.

Badania te powinny doprowadzić do opracowania me
tod automatyzacji pracochłonnych obliczeń, a tym samym
do skrócenia czasu prac kameralnych i podniesienia dokład
ności wyników.
Badania w drugiej grupie kierunków powinny doprowa
dzić do opracowania nowych metod geodezyjnych i foto
grametrycznych odpowiadających współczesnym i przy
szłościowym potrzebom gospodarczym w tym zakresie. Po
zwolą one na przyspieszenie opracowania odpowiednich do
kumentacji o bogatej treści i wysokiej wartości technicz
nej danych, przy jednoczesnym podniesieniu ekonomiki
prac. Nowe metody pozwolą na przyspieszenie i prawidło
wą realizację prac z zakresu planowania przestrzennego,
ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz budow
nictwa, górnictwa, przemysłu, rolnictwa i innych dziedzin
gospodarki kraju.
Do kierunków grupy trzeciej zaliczymy.
3.1. Badania w dziedzinie informatyki geodezyjnej i kar
tograficznej oraz jej zastosowań, a w szczególności bada
nia nad procesami przetwarzania informacji uwzględnia
jącymi etapy zbierania, porządkowania, ewidencjonowania,
przesyłania, wybierania, aktualizowania oraz przekształca
nia tych informacji z postaci graficznej na cyfrową i od
wrotnie. W tym kierunku należy postulować:
— wszechstronne przebadanie numeryczne algorytmów
metody najmniejszych kwadratów w celu otrzymania no
wych rozwiązań;
— badania nad opracowaniem zautomatyzowanych syste
mów pomiarowych;
— badania zmierzające do tworzenia systemów ewiden
cji gruntów, budynków z infrastruktury technicznej;
— badania nad opracowaniem metod i technologii opty
malizacji projektów inwestycji komunikacyjnych i prze
mysłowych, opracowanie metod przetwarzania informacji
geodezyjnych i kartograficznych dla celów planowania
przestrzennego i urządzania terenów rolnych;
— badania nad tworzeniem systemów informatycznych
w kartografii i geografii gospodarczej.
Niezależnie od postulowanych badań w tym kierunku,
z chwilą udostępnienia geodetom i kartografom elektroni
cznych maszyn IV generacji należy prowadzić badania nad
projektowaniem ultranowoczesnych systemów „człowiek—
—maszyna”, szczególnie użytecznych w zagadnieniach wy
magających optymalnych decyzji (projektowanie sieci geo
dezyjnych, rozwiązań kartograficznych itp.).
3.2. Badania z dziedziny teorii kartografii, a w szczegól
ności:
— badania zmierzające do ustalenia właściwości i praw
rządzących mapą, jako kartograficzną formą informacji,
oraz badania zmierzające do opracowania Biekartograficznych form przekazywania informacji oraz relacji występu
jących między mapą a tymi formami;
— badania nad nowymi rozwiązaniami w zakresie generalizacji kartograficznej, zmierzające do obiektywizacji pro
cesu generalizacji, z zachowaniem właściwości formy, cha
rakteru i znaczenia geograficznego generalizowanych obiek
tów oraz badania nad ustaleniem możliwości przeprowa
dzenia zobiektywizowanego procesu generalizowania
na
drodze mechanicznej, a następnie na drodze automatycznej
z wykorzystaniem kartograficznego systemu informatyczne
go;
— badania zmierzające do opracowania teorii znaku gra
ficznego w kartografii, jako elementu wyrazu treści i for
my graficznej mapy w świetle zasad teorii informacji, se
miotyki, praw psychofizycznych oraz praw psychologii spo
strzegania form, co powinno doprowadzić do opracowania
logicznych systemów znaków umownych dla map różnego
typu w celu podniesienia ich komunikatywności;
— badania w dziedzinie grafiki mapy jako całości for
malnej, a w szczególności badania ustalające parametry
jakości zjawiska barwy, wyprowadzone z konkretnych tech
nik i technologii wydania map, jak również badania doty
czące graficznych struktur spostrzeżeniowych na mapach;
w rezultacie badań nad tymi strukturami można będzie
przejść do ich Uabstrakcyjnienia według Iogiczn o-matematycznych związków i doprowadzić do programowania na
maszynach cyfrowych w kartograficznym systemie infor
matycznym oraz uzyskać obiektywne kryterium oceny ob
razu graficznego.
3.3. Badania nad zastosowaniem kartograficznego syste
mu informatycznego, zmierzające do opracowania nowych
typów map ogólnogeograficznych i tematycznych. W tym
kierunku należy postulować:

— badania zmierzające do opracowania metod przygo
towania danych kartograficznych do przetwarzania na ma
szynach cyfrowych;
— opracowanie algorytmów i programów optymalnej
treści Ogolnogeograficznej map podkładowych i treści zja
wisk fizycznych i społeczno-gospodarczych w celu utworze
nia biblioteki programów wykorzystywanych do opraco
wania różnych typów map;
— badania nad dokładnością map uzyskanych na drodze
kartograficznego systemu informatycznego;
— badania nad metodami bieżącej aktualizacji istnieją
cych map, przy wykorzystaniu informacji z banku danych;
—· badania nad określeniem sposobów interpretacji infor
macji kartograficznych za pomocą maszyn cyfrowych —
w pracach studialnych i projektowych, między innymi w
dziedzinie planowania przestrzennego i ochrony środowi
ska naturalnego.
3.4. Badania w dziedzinie podstaw fizycznych i chemicz
nych procesów reprodukcji kartograficznej, zmierzające do
uzyskania nowych rozwiązań odpowiadających współczes
nym i przyszłościowym wymaganiom technicznym i ekono
micznym. W tym kierunku postuluje się prowadzenie:
— badań zmierzających do opracowania technologii wy
dawania map na drodze wykorzystania metod elektrosta
tycznych i terHiograficznych;
— badań zmierzających do opracowania technologii wy
dawania map z wykorzystaniem światłoczułych układów
dwufazowych oraz techniki diazotypii, techniki presensybiIizacji płyt drukowanych oraz techniki bezrastrowego otrzy
mywania obrazów tonowanych;
— badań nad wykorzystaniem zjawiska fotopolimeryzacji do -otrzymywania obrazów w procesach reprodukcji
kartograficznej;
— badań nad własnościami fizykochemicznymi materia
łów stosowanych w obecnych i nowych technikach wyda
wania map (farby, papiery mapowe, folie itp.);
— badań zmierzających do opracowania systemów kon
troli jakości procesów reprodukcji kartograficznej i pro
duktów tych procesów oraz do opracowania obiektywnych
metod oceny obrazu Zreprodukowanego.
Badania w trzeciej grupie kierunków powinny doprowa
dzić do opracowania i stosowania właściwych w naszych
warunkach metod informatyki geodezyjnej i kartograficz
nej, przyczynić się do wdrożenia postępu technicznego, eko
nomicznego i organizacyjnego w kompleksowych opraco
waniach studialnych i projektowych w dziedzinie zagospo
darowania przestrzennego kraju i ochrony naturalnego śro
dowiska człowieka, stworzyć podstawy do opracowania no
wych typów map, tak pod względem sposobu ich wyko
rzystania, jak i ujęcia graficznego. Wyniki badań w tej
grupie kierunków będą miały zatem obok znaczenia po
znawczego także duże znaczenie gospodarcze, jak również
znaczenie dla spraw związanych z obroną kraju.
ΓΠ. Warunki niezbędne do realizacji badań w postulowa
nych kierunkach
1. Rozwój kadry naukowej

Jak wykazano w rozdziale I niniejszego opracowania, do
tychczasowy rozwój kadry naukowej był dość znaczny,
aczkolwiek nierównomierny we wszystkich działach nauk
geodezyjnych. W szczególności rozwój i stan wysoko -kwa
lifikowanej kadry odbiega od istniejących w tym zakresie
potrzeb w takich dziedzinach, jak: fotogrametria, kartogra
fia, -geodezyjne urządzania terenów rolnych oraz informa
tyka. Uwzględniając szeroki, lecz niezbędny dla celów
poznawczych oraz potrzeb gospodarczych kraju, zakres
postulowanych do realizacji zadań badawczych — należy
stworzyć warunki sprzyjaiace bardziej intensywnemu roz
wojowi tej kadry oraz właściwemu jej wykorzystaniu za
równo w placówkach naukowo-badawczych i naukowo-dy
daktycznych, jak i w niektórych działach produkcji geode
zyjnej i kartograficznej. W celu przyspieszenia rozwoju ka
dry naukowej należy:
— znowelizować przepisy o studiach doktoranckich w
kierunku ich uatrakcyjnienia i stworzenia faktycznych wa
runków do korzystania z tych studiów, zwłaszcza przez
młodych uzdolnionych pracowników produkcji, a po uzy
skaniu przez nich stopnia doktora zapewnić możliwość peł
nego ich wykorzystania zgodnie z posiadanymi kwalifika
cjami naukowymi;
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— stworzyć warunki sprzyjające otwieraniu przewodów
doktorskich przez młodych uzdolnionych pracowników pro
dukcji i instytutów naukowo-badawczych (którzy z okre
ślonych powodów nie mogą podjąć studiów doktoranckich)
oraz ułatwić im pracę nad rozprawą doktorską przez: czę
ściowe odciążenie od -bieżących obowiązków służbowych,
udzielenie pomocy finansowej w formie stypendium dokto
ranckiego, ułatwień w korzystaniu z aparatury, instrumen
tów i urządzeń -niezbędnych do pracy badawczej związa
nej z tematem rozprawy oraz umożliwienie stażu w odpo
wiednich naukowych ośrodkach krajowych lub w razie
potrzeby w ośrodkach zagranicznych;
— traktując obowiązujące w ustawie pensum starszych
asystentów i adiunktów w szkołach wyższych jako górny
limit obciążeń dydaktycznych, należy zwiększyć liczbę eta
tów tych grup pracowników tak, aby umożliwić im uzy
skanie czasu niezbędnego na przygotowanie rozprawy dok
torskiej względnie habilitacyjnej, zabezpieczając jednocześ
nie niezibędne środki do prowadzenia odpowiednich prac
badawczych; należy tym pracownikom zapewnić ponadto
pomoc finansową w formie stypendium doktoranckiego
względnie habilitacyjnego oraz umożliwić w razie potrzeby
staż naukowy w przodujących ośrodkach zagranicznych:
— znowelizować przepisy o pomocy materialnej dla osób
pracujących nad rozprawą doktorską lub habilitacyjną w
kierunku zwiększenia wysokości stypendium doktoranckie
go i habilitacyjnego, przedłużenia okresu pobierania tych
stypendiów o rok oraz uproszczenia procedury ich przy
znawania;
— umożliwić pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz
naukowo-badawczym znacznie szersze -niż dotychczas ko
rzystanie z bezpośrednich kontaktów z nauką światową
przez udział odpowiednio do ich kwalifikacji i zaintereso
wań w międzynarodowych kongresach i zjazdach nauko
wych, seminariach naukowych oraz uczestniczenie w in
nych formach wymiany myśli naukowej;
— szczególnie uzdolnionych studentów należy otoczyć spe
cjalną opieką, mając na uwadze możliwie pełny ich roz
wój intelektualny i uzyskanie wiedzy Uiezbednej do wła
ściwego startu naukowego po ukończeniu -studiów; w związ
ku z tym należy między innymi rozszerzyć możliwości stu
diowania według indywidualnego programu studiów, roz
szerzyć pomoc materialną dla tych studentów, ustanowić
dla nich opiekunów naukowych oraz umożliwić stosowa
nie w praktyce istniejących przepisów formalnych o zawie
raniu przedwstępnych umów asystenckich;
— uwzględniając wagę rozwoju informatyki geodezyjnej
i kartograficznej zarówno dla dalszego rozwoju nauk geo
dezyjnych i kartografii, jak również dla nowych, o szero
kich możliwościach stosowania, rozwiązań praktycznych,
należy zwrócić szczególną uwagę na kształcenie i rozwój
wysoko kwalifikowanej kadry informatyków-geodetów
i geodetów — kartografów. W tym celu należy:
a) umożliwić wyselekcjonowanej grupie pracowników
naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz inży
nieryjnych odbycie w jak najkrótszym terminie odpowie
dniego szkolenia w nowoczesnych centrach informatycznych
USA, NRF, Wielkiej Brytanii i Francji dla zapoznania się
i opanowania najnowszych technik informatycznych w dzie
dzinie geodezji i kartografii;
b) zorganizować w -terminie możliwie jak najkrótszym,
uwzględniając środki do tego niezbędne, studium podynlomowe informatyki geodezyjnej i kartograficznej -na Wy
dziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej;
c) zapewnić pełną informację o nowościach z zakresu
informatyki i wprowadzać te nowości do programu szko
lenia kadry informatyków.
2. Warunki organizacyjne i materialne

Uwzględniając niedorozwój istniejących placówek nauko
wych, a w szczególności ich wyposażenie, warunki lokalo
we i kadrę -należy:
— po upływie okresu niezbędnego do stworzenia odpo
wiednich warunków lokalowych, wyposażenia i pozyskania
wysoko kwalifikowanej kadry naukowej należy urzekształcić Zakład Geodezji Planetarnej Instytutu Geofizyki PAN
w Instytut Geodezji PAN. W ,tym celu należy dążyć do
systematycznego wzrostu liczby pracowników naukowo-ba
dawczych istniejącego Zakładu, tak aby w okresie naj
bliższych 10 lat liczba tych pracowników osiągnęła przy
najmniej 40 osób, zaś liczba pracowników inżynieryjno-technicznych została podwojona, przy znacznym wzroście

poziomu ich kwalifikacji. W ślad za tym należy radykalnie
poprawić warunki lokalowe Zakładu, aby stworzyć stano
wiska pracy dla personelu badawczego. Istniejący Zakład
Geodezji Planetarnej, a w przyszłości Instytut, powinien
coraz szerzej włączać się do problematyki postulowanej
w grupie pierwszej rozdziału II niniejszego referatu, a w
szczególności powinien coraz szerzej prowadzić badania
teoretyczne z dziedziny teorii figury Ziemi, zewnętrznego
pola grawitacyjnego, teorii powierzchni, teorii precesji, nutacji, pływów, przemieszczeń biegunów itp. w kontakcie
z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi oraz ośrod
kami krajowymi. Ponadto Instytut powinien prowadzić pra
ce badawcze z wybranej problematyki grupy 2 i 3;
— utworzyć Centrum Informatyki Geodezyjnej i Karto
graficznej wyposażone w park maszynowy przystosowany
do rozwiązywania zagadnień systemowych. Centrum speł
niałoby rolę ośrodka badawczo-rozwojowego oraz
rolę
ośrodka wdrożeń systemów informatycznych;
— wyposażyć placówki naukowo-dydaktyczne i nauko
wo-badawcze w odpowiednie zestawy nowoczesnej apara
tury, instrumentów i urządzeń, bez których prowadzenie
poważnych prac badawczych jest niemożliwe;
biorąc pod uwagę fakt, że precyzyjne instrumenty geo
dezyjne, jak również precyzyjne urządzenia i aparatura fo
togrametryczna i kartograficzna nie jest produkowana w
kraju, należy w wyposażeniu placówek naukowo-dydakty
cznych i naukowo-badawczych uwzględnić import z kra
jów socjalistycznych, jak również — w przypadkach uza
sadnionych — z krajów kapitalistycznych.
Jednocześnie
z wyposażeniem należy stworzyć warunki lokalowe, które
umożliwią zorganizowanie odpowiednich pracowni badaw
czych i normalną pracę. Odnosi się to w szczególności do
Zakładu Geodezji Planetarnej IG PAN, instytutów na Wy
dziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
oraz resortowego Instytutu Geodezji i Kartografii;
— odpowiednio do zadań badawczych, które powinny
być podejmowane, zwiększać sukcesywnie liczbę etatów
naukowo-badawczych w Instytucie Geodezji i Kartografii
(biorąc pod uwagę jego rolę wiodącą w zakresie prac ba
dawczych i rozwojowych w dziedzinie fotogrametrii dla ce
lów nietopograficznych oraz informatyki geodezyjnej i kar
tograficznej). Należy również zwiększyć liczbę etatów nau
kowo-dydaktycznych w instytutach uczelnianych, odpowie
dnio do zwiększających się zadań w zakresie kształcenia
kadr naukowych, zadań wynikających z doskonalenia kadr
inżynierskich zatrudnionych w produkcji (studia podyplo
mowe) oraz potrzeby intensyfikacji prac badawczych. W
celu pełniejszego wykorzystania wiedzy wysoko kwalifi
kowanej kadry naukowo-dydaktycznej (profesorowie, do
cenci i adiunkci) pożądane jest stworzenie możliwości za
trudnienia w instytutach uczelnianych pracowników nauko
wo-badawczych. Ponadto, zarówno w placówkach nauko
wo-badawczych, jak i w instytutach uczelnianych, należy
wydatnie zwiększyć liczbę etatów pomocniczego personelu
technicznego (o około 200% w okresie najbliższych 5—10 lat),
doprowadzając do właściwych proporcji liczby eitatów per
sonelu pomocniczego do liczby etatów naukowo-badaw
czych oraz naukowo-dydaktycznych;
— Dział Mechaniczno-Konstrukcyjny Instytutu Geodezji
i Kartografii przekształcić w silny krajowy ośrodek konstrukcyjno-produkcyjny urządzeń, instrumentów i apara
tów specjalnych w krótkich seriach. Umożliwi to wykorzy
stanie polskiej myśli badawczej w dziedzinie konstrukcji
urządzeń, instrumentów i aparatów specjalnych, które mo
gą przyczynić się do unowocześnienia procesów produkcji
geodezyjnej i kartograficznej oraz ułatwić
prowadzenie
określonych prac badawczych;

— biorąc pod uwagę konieczność intensyfikacji prac nau
kowych z dziedziny urządzeń rolnych i leśnych, należy
opracować szczegółowe propozycje utworzenia
instytutu
geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych. Wspo
mniany instytut, na odpowiednim etapie rozwoju powinien
przejąć rolę jednostki wiodącej w zakresie prac badaw
czych z dziedziny geodezyjnego urządzania terenów rol
nych i leśnych w skali kraju;
— zwiększyć kadrę pracowników produkcji ze stopniem
naukowym doktora, aby umożliwić stworzenie w jednost
kach Wykonaxystwa geodezyjnego komórek badawczo-wdroźeniowych, które byłyby ,zdolne do adaptacji i wprowadza
nia do produkcji wyników prac badawczych oraz mogłyby
prowadzić własne badania związane z unowocześnianiem
procesów technologicznych stosowanych w produkcji;

— zorganizować i unowocześnić studia wyższe z zakresu
geodezji i kartografii, dostosowując je do współczesnych
i przyszłościowych potrzeb wykonawstwa prac geodezyj
nych i kartograficznych oraz do potrzeb nauki. Przy opra
cowaniu struktury i programów studiów należy wykorzy
stać zalecenia Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG)
oraz Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (ICA).
3. Kontakty z nauką światową

Współpraca z odpowiednimi ośrodkami naukowymi za
■granicą i organizacjami międzynarodowymi jest jednym
z ważnych elementów rozwoju nauk geodezyjnych w Pol
sce. Należy podkreślić, że szereg problemów prac badaw
czych w postulowanych do realizacji kierunkach w naj
bliższym piętnastoleciu, a zwłaszcza w pierwszej grupie
kierunków, obejmującej badania Ziemi jako planety, nie
może być realizowanych prawidłowo bez ścisłej współpra
cy z wyspecjalizowanymi organizacjami międzynarodowy
mi. W związku z tym dotychczasowe kontakty naukowe
z zagranicą należy pogłębiać i rozwijać, kontynuując:
— realizację odpowiednich problemów badawczych w ra
mach porozumień międzynarodowych;
— działalność w międzynarodowych organizacjach nau
kowych;
— wymianę osiągnięć naukowych i technicznych, a także
usług w formie ,doradztwa lub wymiany ekspertów;
— szkolenie i doskonalenie kadr naukowych w odpo
wiednich ośrodkach naukowych za granicą — w formie
staży naukowych, kursów specjalistycznych itp.
Ponadto należy postulować stworzenie większych niż do
tychczas możliwości brania udziału przez pracowników nau
ki w międzynarodowych kongresach, Sympozjonach i zja
zdach.
Doświadczenia i wiedza zdobyta przez stażystów, uczest
ników konferencji i zjazdów powinny być szerzej niż do
tychczas upowszechniane przez zebrania informacyjne lub
publikowanie odpowiednich sprawozdań naukowych, a tak
że wykorzystywane w pracach badawczych w kraju.
4. Planowanie badań

W oparciu o postulowane kierunki badań na okres naj
bliższych 15 lat, należy:
— opracować kompleksowe 5-letnie programy prac ba
dawczych w skali krajowej, uwzględniające: współpracę
międzynarodową,
zainteresowania i potrzeby resortów,
orientacyjne środki potrzebne do realizacji badań, jednostki
organizacyjne partycypujące w realizacji badań oraz jed
nostki wiodące w zakresie poszczególnych kierunków lub
problemów badawczych; należy podkreślić, że realizacja za
dań badawczych będzie zależała od spełnienia warunków
wymienionych w punktach 1, 2 i 3 rozdziału III referatu;
— opracować perspektywiczny program rozwoju kadry
naukowej, uwzględniający niezbędny przyrost kadry, fer
my jej kształcenia, środki potrzebne do realizacji progra
mu oraz zadania w tym zakresie dla poszczególnych jedno
stek organizacyjnych (szkół wyższych i jednostek nauko
wo-badawczych);
— opracować ,perspektywiczny plan rozwoju jednostek
naukowo-badawczych oraz naukowo-dydaktycznych, odpo
wiednio do zadań badawczych, zadań w zakresie kształce
nia kadr naukowych, dokształcania i doskonalenia kadr in
żynierskich oraz zadań w zakresie kształcenia nowych kadr
inżynierskich;
— opracować perspektywiczny plan wyposażenia w apa
raturę, instrumenty, maszyny i urządzenia, z uwzględnie
niem importu z krajów socjalistycznych i kapitalistycz
nych. Plan perspektywiczny powinien zawierać dane orien
tacyjne odnośnie rodzaju wyposażenia oraz importu, bez
podawania ścisłych danych technicznych i specyfikacji.
W oparciu o plan perspektywiczny powinno się opracowy
wać odpowiednio szczegółowe plany 5-letnie, o charakterze
realizacyjnym. W przypadku kosztownej- aparatury impor
towanej plany powinny być opracowane w skali krajowej,
z uwzględnieniem przeznaczenia aparatury dla poszczegól
nych jednostek organizacyjnych lub zespołu tych jedno
stek.
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IV. Rozpowszechnianie wyników prac badawczych

Materiały wykorzystane przy opracowaniu referatu

Opracowana we właściwej formie i szybko podana infor
macja o wynikach prac badawczych o charakterze poznaw
czym oraz o wynikach prac wdrożeniowych ma — jak wia
domo — duże znaczenie zarówno dla ośrodków naukowych
w kraju, jak i dla unowocześnienia procesów technologicz
nych lub metod stosowanych w produkcji. Uwzględniając
dotychczasowe formy informowania o wynikach prac nau
kowych oraz potrzebę ich rozszerzenia i ulepszenia, propo
nuje się:
— utrzymanie w zasadzie dotychczasowej liczby i tytułów
czasopism naukowych i naukowo-technicznych, z tym że
należy w miarę zwiększania się liczby opracowań zwiększać
stopniowo objętość czasopism i dążyć do skrócenia cyklu
wydawniczego oraz regularności ich wydawania. Wydaje
się ponadto celowe, aby opracowania przeznaczone do pu
blikacji miały możliwie zwięzłą formę. Do rozważenia pozostaje sprawa reaktywowania wydawanego przed 1939 ro
kiem czasopisma Przegląd Fotogrametryczny, ze względu
na przewidywany (znaczny w stosunku do dotychczasowe
go) rozwój fotogrametrii w Polsce oraz jej zastosowań;

1. Stan i prognozy rozwoju nauk geofizycznych i geode
zyjnych w Polsce — opracowanie Komitetu Narodowego
Geofizyki i Geodezji PAN (opublikowane w Materiałach
Wydziału III PAN, część III, Warszawa 1969).
2. Μ. Odlanicki-Poczobutt, J. Różycki, St.
Kryński — Podstawowe założenia i warunki realizacji
krajowego programu badań w dziedzinie geodezji i karto
grafii w latach 1972—1975 (referat przygotowany na sesję
Komitetu Geodezji PAN oraz Rady Geodezyjnej i Karto
graficznej działającej przy prezesie Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii, która odbyła się w dniu 9.ΙΠ.1972 r.
w Warszawie).
3. J. Różycki — Prognozy rozwoju badań w dziedzinie
nauk geodezyjnych na okres najbliższych 15 lat.
4. Referaty Zespołów Podsekcji Geodezji II Kongresu
Nauki Polskiej dotyczące oceny rozwoju nauk geodezyjnych
w Polsce Ludowej oraz ich stanu na rok 1972, w dziedzi
nach:
a) geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej ∣(Cz. K amela, W. Dobaczewska, J. Radecki):
b) fotogrametrii (Zb. Sitek,
Μ. B. Piasecki,
J.
W a p i ń s k i);
c) kartografii (A. Makowski, W. Grygorenko, K.
Michalik);
d) geodezji inżynieryjno-przemysłowej (B. Ney,
K.
Bramorski, W. Janusz, Μ. Pękalski);
e) geodezji górniczej (Z. K o w a 1 c z y k, Μ. M i 1 e w s k i,
Br. Skinderowicz);
f) geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych (Μ.
Frelek, Wł. Pruszczyk, Μ. Szymański);
g) metod obliczeń geodezyjnych (St. Milbert, Wł. Ba
ran, J. W ę d z o n y) ;■
h) metod przetwarzania informacji geodezyjnych i kar
tograficznych (J. Gaździe ki, W. Grygorenko, E,
Pianko).
5. Μ. Odlanicki-Poczobutt,
Wł. Baran,
Cz.
Kamela — Ocena rozwoju nauk geodezyjnych w Polsce
Ludowej w okresie 1945—1972 oraz stan na rok 1972.
6. Referaty Zespołów Podsekcji Geodezji II Kongresu
Nauki Polskiej dotyczące propozycji kierunków rozwoju
nauk geodezyjnych na okres najbliższych 10—15 lat, w dzie
dzinach:
a) geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej (St. Kryń
ski, J. Bokun, Cz.Kamela);
b) fotogrametrii (Zb. Sitek, J. Konieczny, J. P ęc zek);
c) kartografii (A. Makowski,
W. Grygorenko,
K. Michalik);
d) geodezji inżynieryjno-przemysłowej (A. Hermanows ki, B. Ney, Μ. Pękalski, A. Płatek);
e) geodezji górniczej (Μ. Milewski, Z. Kowalczyk,
J. Siembab);
f) geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych (A.
Hopfer, Wł. Pruszczyk, Μ. Szymański);
g) metod obliczeń geodezyjnych (Z. Adamczewski,
Wł. Baran, J. Gaździcki);
h) metod przetwarzania informacji geodezyjnych i karto
graficznych (Z. Adamczewski, J. Gaździcki).
7. A. Hermanowski, J. Bokun, W. Dobaczewska, A. Makowski — Propozycje kierunków rozwoju
nauk. geodezyjnych na okres najbliższych 10—15 lat,
z uwzględnieniem dróg osiągania pożądanego stanu.

— wydawanie szczególnie cennych, na wysokim poziomie
opracowań naukowych w języku angielskim, rosyjskim lub
francuskimi w dodatkowych zeszytach specjalnych kwartal
nika Geodezja i Kartografia organu Komitetu Geodezji
PAN. Postuluje się wydawanie jednego takiego zeszytu
w okresie roku, o objętości około 4—5 arkuszy wydawni
czych. Zeszyty specjalne powinny być przesyłane nieod
płatnie (ewentualnie na warunkach wymiany) do odpowie
dnich ośrodków naukowych zagranicznych, jak również do
wybitnych specjalistów reprezentujących nauki geodezyjne;

•— rozwinąć Branżowy Ośrodek Informacji Technicznej
i Ekonomicznej, istniejący w resortowym Instytucie Geode
zji i Kartografii, i rozszerzyć jego zakres działania o infor
mację naukową w skali krajowej. W tym celu należy:
a) wyposażyć Ośrodek w nowoczesne urządzenia do ma
łej poligrafii, pozwalające na szybkie wydawanie biulety
nów informacyjnych w niedużych nakładach;
b) opracować jednolity system informacji zabezpieczają
cy współpracę ośrodka z placówkami naukowymi w kraju
i za granicą;
c) opracować najbardziej efektywne formy przekazywa
nia informacji odpowiednio do potrzeb różnych odbiorców
(placówki naukowe, w tym szkolnictwo wyższe reprezentu
jące nauki geodezyjne, przedsiębiorstwa geodezyjne, resor
ty korzystające z prac geodezyjnych itp.);
— w celu upowszechnienia i utrwalenia wśród inżynie
rów i techników zatrudnionych w produkcji nawyku ko
rzystania z nowości naukowych i technicznych należy:
a) ustalić taki system finansowo-ekonomiczny w jedno
stkach wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, aby
stało się opłacalne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i pra
cowników, wprowadzenie do produkcji nowoczesnych tech
nologii i metod pracy;
b) wprowadzić materialne zainteresowanie i imienną od
powiedzialność kierownictwa przedsiębiorstwa za realiza
cję planu postępu technicznego, jako równorzędną co do
ważności z realizacją planów produkcyjnych;
c) wprowadzić system wyróżnień i nagród za wprowa
dzanie do produkcji postępu technicznego.

Uwaga!
Czy w zwiqzku ze zmianami rodzinnymi zmieniłeś już

deklarację uczestnictwa w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej?
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WENEDA Dobaczewska
Warszawa

Zakład Geodezji Planetarnej Instytutu Geofizyki PAN w latach 1966-1972
1. Wstęp

3. Działalność naukowa

Zakład Geodezji Planetarnej Instytutu Geofizyki PAN
(początkowo Dział Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyj
nej) utworzony został pod koniec 1965 roku w wyniku
wieloletnich starań Komitetu Geodezji PAN i całego geo
dezyjnego środowiska naukowego. Nadzieje, jakie wiązano
z utworzeniem tej placówki i zadania, jakie przed nią po
stawiono, związane były z podstawowymi badaniami geo
dezyjnymi dotyczącymi całej Ziemi, a także Ziemi jako pla
nety. Są to zagadnienia najnowsze i przyszłościowe geo
dezji wyższej — planetarnej, zagadnienia ściśle związane
ze współczesnymi problemami planetarnej geofizyki, astro
nomii układu słonecznego, mechaniki nieba oraz badaniami
przestrzeni kosmicznej. Istniejący resortowy Instytut Geo
dezji i Kartografii nie mógł poświęcić zbyt wiele miejsca
tym zagadnieniom, zaś istniejące w tym czasie katedry przy
wydziałach geodezyjnych Politechniki Warszawskiej i Aka
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nie posiadały wa
runków na podjęcie obszerniejszego programu badawczego.
Tymczasem ostatnie dziesięciolecie przyniosło olbrzymi po
stęp tej dziedziny nauki, postęp związany przede wszystkim
z możliwością wykorzystania techniki kosmicznej. Pojawiły
się także nowe możliwości i potrzeby wykorzystania wyni
ków badań geodezyjnych do nauk pokrewnych, w tym do
zagadnień o dużym znaczeniu praktycznym. Są to na ogół
zagadnienia geofizyczne, ale niekiedy także o specyfice od
miennej, jak na przykład wyznaczanie orbit satelitów, teo
ria lotów kosmicznych.

Tematyka naukowa Zakładu dotyczy badania Ziemi jako
planety. Wyróżnione zostały trzy kierunki naukowe:
— geodezja satelitarna;
— geodezja fizyczna;
— astronomia geodezyjna.
Z uwagi na szeroki zakres każdego z tych kierunków
ograniczono się do wybranych zagadnień wewnątrz każdego
z nich. W dostosowaniu do istniejących w owym czasie
możliwości praca Zakładu została pomyślana ∣w ten sposób,
aby dla każdego z wymienionych kierunków istniała pla
cówka obserwacyjna umożliwiająca wymianę danych z in
nymi Osradkaimi oraz grupa prowadząca prace teoretyczne
oparte na obserwacjach własnych ii zagranicznych ɪ). W pier
wszym etapie działalności konieczne było położenie więk
szego nacisKu na organizację obserwacji i tematy naukowe
z mą związane. Równolegle do tyςh prac wynikła koniecz
ność całkowitego przestawienia się na prowadzenie obliczeń
za pomocą techniki elektronicznej. Ponieważ zespół Zakła
du był zupełnie nieprzygotowany do tego rodzaju pracy,
trzeba było realizować jego szkolenie. Obecnie wszyscy pra
cownicy potrafią samodzielnie przygotowywać programy dla
własnych potrzeb. Drugą niezmiernie ważną sprawą, wię
żącą się z zastosowaniem elektronicznej techniki oblicze
niowej, było zorganizowanie dostępu do odpowiedniego
ośrodka obliczeniowego. Rozwiązywanie zagadnień geodezji
planetarnej wymaga szybkich i ¡pojemnych maszyn. Ani
Instytut Geofizyki, ani Polska Akademia Nauk w ogóle
takiego ośrodka nie posiadały, w związku z tym korzy
stano z różnych maszyn, przygotowując za każdym razem
programy w innym języku lub jego implementacji. Uzyska
no dostęp do Zakładu Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu
Warszawskiego ¡(GIER), Centrum Obliczeniowego PAN
(ODRA 1204), a ostatnio ośrodka Państwowej Dyspozycji
Mocy (CDC 3170). Niektóre programy można było urucha
miać i wykonywać obliczenia w zagranicznych ośrodkach
obliczeniowych podczas wyjazdów naukowych do tych
ośrodków (Obserwatorium Astronomiczne w Meudon, Insty
tut Fizyki Ziemi w Strasbourgu, Instytut Geodezji Teorety
cznej w Bonn, SAO itp.).
Przedmiotem geodezji satelitarnej jest wyznaczanie na
podstawie obserwacji sztucznych satelitów, kształtu i wy
miarów Ziemi, a także innych parametrów charakteryzują
cych jej ruch i pole grawitacyjne. W momencie powstania
placówki istniała w kraju grupa, której dorobek liczył się
na arenie międzynarodowej. Prace tej grupy miały jed
nak głównie charakter teoretyczny i metodyczny. Przyczy
ną był brak dostępu do ,materiałów obserwacyjnych odpo
wiedniej jakości. Przy układaniu programu pracy placówek
przyjęto za zasadę możliwie szybkie przejście do etapu wy
znaczeń o znaczeniu geodezyjno-geofizycznym. Jako cel nau
kowy w realizacji powyższego przyjęto: uczynienie ze stacji
w Borowcu punktu światowej sieci satelitarnej, uczestnicze
nie w opracowaniach takiej sieci, realizacja porównania
wyników z siecią klasyczną, z pomiarami astronomicznymi
i grawimetrycznymi. Działalność naukowa poszła więc
w pierwszym etapie w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich
to aparatura, technika obserwacji, opracowanie obserwa
cji itp., drugi to opracowanie procesu wyrównania sieci

Pewną szczególną cechą tej tematyki jest to, że nie może
być ona uprawiana w izolacji i w oderwaniu od świato
wych organizacji i pokrewnych ośrodków naukowych. Ele
mentem jednoznacznym jest tu przedmiot badań Ziemia —
planeta, której obserwacje i pomiary w całości możliwe są
tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi międzynarodowemu. Du
że zainteresowanie tą tematyką przez wszystkie kraje li
czące ,się w nauce światowej świadczy o jej wadze.

2. Rozwój organizacyjny i kadrowy
Placówka powstała w grudniu 1965 roku, jako Dział Geo
dezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej w Zakładzie Geo
fizyki PAN wraz z pięcioma pracowniami:
— geodezji trójwymiarowej;
— geodezji dynamicznej;
— teorii ruchu satelitów;
— długości geograficznej i czasu;
— szerokości geograficznej.
Ostatnie dwie pracownie wchodziły w skład Astronomicz
nej Stacji Szerokościowej w Borowcu. W pierwszym roku
istnienia placówka Iiczyia 11 pracowników naukowych (w
tym 5 osób w Warszawie i 6 osób w Borowcu) oraz 5 tech
ników (tylko w Borowcu). W roku 1968 nazwa placówki
została zmieniona na Dział Geodezji Planetarnej, a w ro
ku 1972 — w związku z powstaniem Instytutu Geofizyki
PAN — została przemianowana na Zakład Geodezji Plane
tarnej iwraz z dwiema pracowniami w Warszawie: geodezji
satelitarnej, geodezji fizycznej oraz Astronomicznym Obser
watorium Szerokościowym w Borowcu. Z dniem 1 stycz
nia 1973 roku powołano zespół dla włączenia polskiej stacji
satelitarnej do programu INTERKOSMOS. W skład zespo
łu wchodzić będą pracownicy Astronomicznego Obserwato
rium Szerokościowego w Borowcu i pracownicy Obserwato
rium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu.

*) Zaklad posiada obecnie następujące placówki obserwacyjne:
a) Astronomiczne Obserwatorium Szerokościowe w Borowcu —
obserwacje satelitarne, obserwacje szerokości geograficznej i czasu
oraz służba czasu; b) Centralna Wahadłowa Stacja Pływowa w Ksią
żu — obserwacja pływów za pomocą wahadeł poziomych; c) Gra
wimetryczna Stacja Pływowa w Warszawie, podziemia PKiN —
obserwacje grawimetryczne.
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przestrzennej, napisanie odpowiednich programów oblicze
niowych itp. W pracach pierwszego kierunku powstał swoi
sty paradoks. Rozwiązano problemy dotyczące prac przy
gotowawczych związanych z obserwacjami oraz opracowa
niem wyników obserwacji, natomiast nie było możliwości
dokonania potrzeb obserwacji, gdyż stacja w Borowcu do
dnia dzisiejszego nie posiada pełnosprawnej kamery sateli
tarnej. W zakresie tego kierunku prac uruchomiono więc
i wdrożono do regularnych pomiarów płytomierz ASCORECORD. Opracowano trzy wersje programu na EMC dla
astrometrycznego przetwarzania wyników pomiarów i to
zarówno dla obserwacji z kamery typu PO-2, jak i AFU-75.
W przygotowaniu jest program dla kamery SBG. Przy
gotowano programy wyznaczania parametrów optycznych
oraz kamer satelitarnych (dystorsja, punkt główny, ogni
skowa), półautomatycznej identyfikacji gwiazd na negaty
wie, redukcji momentów czasu obserwacji kamerami ty
pu AFU-75, obliczeń miejsc pozornych gwiazd, wybierania
obserwacji synchronicznych. Przy współpracy z Wojskową
Akademią Techniczną oraz z Obserwatorium Uniwersyte
tu Adama Mickiewicza w Poznaniu wykonano kamerę do
obserwacji fotograficznych jasnych satelitów (typu PAGEOS). Kamera ta jest obecnie w stadium prac końcowych
i w pierwszej połowie 1973 roku zostanie włączona do prac
obserwacyjnych. Wykonano badania parametrów optycz
nych następujących kamer: PO-1, PO-2, Z2S oraz dwóch
kamer AFU-75.
Pierwsze tematy z zakresu geodezji satelitarnej, które
znalazły się w planie prac były następujące:
— analiza wschodnioeuropejskiej eksperymentalnej sie
ci triangulacji kosmicznej;
— studium podstawowych elementów triangulacji kosmi
cznej;
— opracowanie ,programu międzynarodowej kampanii sa
telitarnej krajów Europy wschodniej.
Tematy te przechodziły pewne ewolucje, jeśli idzie o ich
zakres i zadania badawcze i były wykonywane do końca
1970 roku. W wyniku ich wykonania powstało szereg opra
cowań naukowych przedstawianych w postaci publikacji
lub referatów na posiedzeniach i sympozjach międzyna
rodowych. Niektóre z tych prac cieszyły się dużym zain
teresowaniem za granicą i zostały przedrukowane w cza
sopismach zagranicznych. W rezultacie omawianych wy
żej prac opanowano — tak od strony praktycznej, jak i te
oretycznej — problem geodezyjnego opracowania i wy
równania obserwacji satelitarnych w metodach geometry
cznych, uzyskano doświadczenie co do realnej dokładności
tych obserwacji, możliwości programowania seansów ob
serwacyjnych, doboru satelitów itp.
Począwszy od 1971 roku wszedł w życie nowy system
planowania prac naukowo-badawczych, zgodnie z którym
geodezja satelitarna włączona została do problemu resor
towego PAN-14 Zagadnienia fizyki kosmicznej. Do reali
zacji w Zakładzie Geodezji Planetarnej przypadły nastę
pujące tematy:
1) wyznaczanie współrzędnych stacji satelitarnych meto
dami geometrycznymi i dynamicznymi;
2) analiza i numeryczne zastosowanie satelitarnych me
tod wyznaczania figury Ziemi;
3) budowa i zastosowanie aparatury laserowej do obser
wacji SSZ.
W temacie pierwszym oprócz związanych z obserwacjami
fotograficznymi, a pod koniec pięciolatki i laserowymi, i ich
bieżącym opracowaniem przewidziano następujące zada
nia badawcze: geodezyjne wyrównanie obserwacji metodą
geometryczną, geodezyjne wyrównanie obserwacji metodą
dynamiczną, obliczanie i .poprawianie orbit SSZ dla celów
geodezyjnych.
Temat drugi pomyślany został jako rozwojowy, w ra
mach którego początkowo prowadzone będą prace teore
tyczne, następnie wyznaczenia numeryczne, w takim zakre
sie, aby stworzyć punkt wyjścia do geofizycznej interpre
tacji danych satelitarnych.
Temat trzeci stanowi polski Wkład w budowę prototy
pu, a następnie kilku sztuk aparatów laserowych do po
miarów odległości do satelity (LSD), realizowaną przez kra
je socjalistyczne w ramach INTERKOSMOS. W wyniku udziału w realizacji tego zamierzenia Polska Akademia
Nauk powinna otrzymać trzeci lub czwarty egzemplarz
LSD z tej serii.
Ogólnie biorąc, punkt ciężkości badań przesunie się z te
chniki obserwacji i redukcji oraz metod geometrycznych
na metody dynamiczne. Takie przesunięcie ,proporcji jest
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zgodne z tendencjami w nauce światowej, która rozpatru
je obecnie zagadnienie dynamiki bryły ziemskiej w celu
zrozumienia procesów w niej zachodzących. Jest to rów
nież zgodne z generalną linią badań prowadzonych przez
Instytut Geofizyki PAN nastawiony na zagadnienia o cha
rakterze poznawczym i podstawowym. Podobne ukierunko
wanie badań ma także miejsce iu naszych partnerów we
współpracy INTERKOSMOS, co umożliwia podejmowanie
wspólnych programów badawczych.
W ciągu dwóch lat realizacji planu resortowego wykona
no wymienione poniżej prace.

■ Została wykonana (drogą zlecenia Instytutowi Radio
elektroniki Politechniki Warszawskiej) część aparatury la
serowej LSD mierząca interwał czasu przejścia światła na
trasie laser-satelita-laser. Opracowany i wykonany w Pol
sce licznik stanowi urządzenie wysokiej klasy. Pierwszy
egzemplarz licznika pracuje już w aparaturze, następne
dwa są w trakcie wykonywania. Prototyp aparatury Iasesowej został zmontowany i uruchomiony w stacji satelitar
nej w Ondrzejowie (CSRS). Wykonane próbne pomiary
odległości potwierdzają wysoką dokładność LSD (około +
+ 1,5 m).
■ Opracowano projekt oraz utworzono Sieć pod nazwą
Czworobok Eksperymentalny. W skład tej sieci weszły
stacje: Ryga, Użgarod, Zwienigorod, Poznań, Sofia. W ra
mach specjalnie organizowanych seansów oraz kampanii
Eurafryka, ISAGEX i Wielka Cięciwa z 6000 obserwacji
synchronicznych do dalszego opracowania przyjęto około
200 do obserwacji. Zredukowany materiał poddawany jest
dalszemu opracowaniu pod kątem analizy dokładności.
■ Opracowano metodę i przygotowano program wyko
rzystania 'mimośrodowych obserwacji fotograficznych i la
serowych.
■ Opracowano metodę wyznaczania współrzędnych sta
cji na podstawie znanych położeń Statelity na orbicie.
■ Sprawdzono na zagranicznym materiale obserwacyj
nym tak zwaną półdynamiczną metodę wyznaczania długoś
ci cięciwy.
■ Poczyniono postęp w pracach nad przygotowaniem
programu precyzyjnego liczenia orbit w kilku wariantach.
■ Opracowano teoretycznie i doprowadzono do rozpo
częcia próby ,praktycznej realizacji projektu wyznaczania
promienia równoleżnikowego Ziemi.
■ W trakcie realizacji są badania nad wpływem róż
nych zjawisk na ruch sztucznego satelity Ziemi, teorią wy
znaczania orbit, teorią wyznaczania pola grawitacyjnego
Ziemi.
Rezultaty prac są publikowane w czasopismach nau
kowych 'krajowych i zagranicznych oraz przedstawiane
na sympozjach międzynarodowych.
Obserwacje pływów skorupy ziemskiej prowadzone były
w latach 1959—1964 ubocznie obók głównej działalności
Astronomicznej Stacji Szerokościowej w Borowcu, a nastę
pnie zaniechane. W roku 1966 powołana została w Za
kładzie Geofizyki PAN pracownia geodezji fizycznej, któ
rej jednym z podstawowych zadań ,było właściwe ustawie
nie i rozwinięcie badania pływów skorupy ziemskiej. Pod
stawowe znaczenie badania pływów polega na tym, że
stwarzają one jedną z nielicznych możliwości poznawania
wewnętrznej konstrukcji globu ziemskiego. W momencie
powstawania pracowni głównym kierunkiem działania w
tej dziedzinie badań na arenie międzynarodowej było pod
niesienie dokładności obserwacji i metod ich opracowa
nia. Tendencje te, aktualne zresztą do dziś, wynikały ze
stanu dotychczasowych badań, to jest faktu, że stan roz
woju teoretycznej strony zagadnienia (budowa modeli teo
retycznych konstrukcji wewnętrznej globu)
wyprzedziły
znacznie stronę doświadczalną, 'która tę teorię powinna
weryfikować. Powyższy stan był decydującym czynnikiem
przy ustalaniu podstawowych zadań w zakresie badania
pływów ziemskich. Za pierwsze takie zadanie przyjęto pra
cę nad systemem metod analizy obserwacji pływowych, ŋlanowanym jako najbardziej uniwersalny i precyzyjny z sy
stemów współcześnie stosowanych. Drugim zadaniem było
zbudowanie stacji i uruchomienie obserwacji wszystkich
trzech składowych przyspieszenia ,sił pływowych. Od 1971
roku, zgodnie z naszym systemem planowania, badania pły
wów .skorupy ziemskiej włączone zostały do problemu re
sortowego PAN 13 ·— Zagadnienia fizyki wnętrza Ziemi. Po
nieważ przedmiotem badań pływów jest Ziemia jako, ca
łość, realizacja dch jest nie do pomyślenia w oderwaniu
od współpracy międzynarodowej. Wykonywanie wymienio
nych wyżej zadań nowej p⅛c6wki .pozwalało z jednej stro
ny na włączenie się w nurt współczesnych tendencji w

Tablica. Stan zatrudnienia w Zakładzie Geofizyki PAN
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tej dziedzinie, a z drugiej strony — na uzyskanie podsta
wy do podjęcia głównego programu badań, jakim jest
weryfikacja teoretycznych modeli struktury wewnętrz
nej Ziiemi.
A oto realizacja wymienionych zadań.
Stworzony został system metod opracowywania i ana
lizy obserwacji pływowych zaspokajający wszystkie aspe
kty bieżących potrzeb, którego realizację numeryczną umo
żliwia szereg programów sporządzonych w dwóch języ.kach FORTRAN i ALGOL. Całość tych prac przedstawio
na .została w 11 publikacjach. Podstawy teoretyczne metod
omówiono w rozprawie habilitacyjnej na Wydziale Geode
zji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, za co jej au
tor — T. Chojnicki uzyskał w roku 1972 tytuł doktora
habilitowanego. Ponadto praca ta uzyskała nagrodę nauko
wą Wydziału III PAN za rok 1972. Praca powyższa, reali
zowana częściowo w czasie staży naukowych za granicą, wy
korzystywana jest obecnie na bieżąco w praktyce takich
ośrodków, jak: Instytut Fizyki Ziemi w Strasbourgu, Insty
tut Teoretycznej Geodezji Uniwersytetu w Bonn oraz Mię
dzynarodowy Ośrodek Pływów Ziemskich w Brukseli. W ra
mach współpracy w grupie roboczej 3.3. Komisji akademii
nauk krajów socjalistycznych (Geofizyczne Badania Pla
netarne) wykonywane są analizy obserwacji czechosłowa
ckich i węgierskich oraz przyjmowani są specjaliści za
graniczni na szkolenie (między innymi ze Związku Radzie
ckiego i z Rumunii). Polskim systemem metod opracowa
ne zostały między innymi takie naukowe przedsięwzię
cia międzynarodowe, jak program Astro-Geo-I⅛ojekt Spits
bergen 1968/70 oraz Profil Europejski Bruksela-Bonn-Walfendange-Strasbourg. Dotychczas ukazało się już pięć pu
blikacji międzynarodowych w tym zakresie ze współautorstwem strony polskiej.
Uruchomiona została grawimetryczna stacja pływakowa
w Warszawie prowadząca ciągłe obserwacje od czerwca
1971 r. Wyniki obserwacji i ich analizy publikowane są na
bieżąco. Zakończono budowę centralnej wahadłowej stacji
pływowej w Książu koło Wałbrzycha, gdzie zainstalowano
francuskie wahadła kwarcowe Bluma w Iipcu 1972 roku,
a instalacja dalszych instrumentów jest w toku.
Ogólnie można powiedzieć, że dzięki odpowiedniemu po
ziomowi własnych osiągnięć można prowadzić
szeroką
współpracę międzynarodową w ,dziedzinie pływów. W chwili
obecnej w tej dziedzinie ścisła współpraca obejmuje 9 ośrodków zagranicznych. Miarą wagi tej współpracy i ko
rzyści dla strony polskiej jest między innymi nieodpłatne
przekazanie wyposażenia instrumentalnego stacji
Książ
przez stronę francuską.
W ramach współpracy krajowej zaspokaja się praktycz
ne potrzeby związane z wynikami nowych badań w dzie
dzinie górnictwa (kopalnia Lubin) i grawimetrii geode
zyjnej (Instytut Geodezji i Kartografii)
Z zakresu astronomii geodezyjnej koncentrowano się
na badaniach przemieszczania sie osi Ziemi i zmian jej
ruchu wirowego. Prace te prowadzone były w Obserwato
rium w Borowcu jeszcze przed powstaniem Zakładu Geo
dezji Planetarnej w ramach Zakładu Astronomii PAN, są
również kontynuowane od chwili obecnej. Prace naukowe
w ramach tych tematów idą zarówno w kierunku instrumentalno-konstrukcyjnym zmierzającym do stałego
podnoszenia jakości obserwacji, jak i interpretacyjno-teoretycznym wykorzystującym materiały własne i obce. Pod
stawowym celem Obserwatorium jest realizacja ciągłych
obserwacji
wyznaczania czasu miejscowego i szerokości

geograficznej oparta na coraz bardziej udoskonalonych me
todach obserwacji. Wyniki obserwacji przekazywane są do
międzynarodowych ośrodków BIH w Paryżu (od 1957 ro
ku), IPMS w Mizusawie (od 1957 roku) i WNIIFTRI w Mo
skwie (od 1970 roku). W okresie do 1972 roku wykonano
1010 serii obserwacji czasu, 870 serii obserwacji szerokości.
W ostatnim okreśie !przystąpiono do precyzyjnych porów
nań zegarów kwarcowych Obserwatorium w Borowcu z
systemem czasu Tul, wykorzystując sygnały telewizyjne.
Osiągnięto dokładność rzędu 1 mikrosekundy. Polska jako
trzecia spośród krajów socjalistycznych — po NRD i Cze
chosłowacji — wprowadziła taką metodę porównań. W la
tach 1966—1968 w ramach współpracy z Instytutem Geo
dezyjnym w Poczdamie ∣(NRD) wykonano obserwacje i wy
znaczono różnice długości geograficznej Borowiec-Drezno-Poczdam. W ramach tego tematu opracowano założenia,
wykonano obserwacje, opracowano je i dokonano analizy.
Ze względu na dużą wagę tego rodzaju wspólnych kam
panii, przygotowano projekt dalszego kontynuowania po
miarów wspólnie z Poczdamem. Wykonano także prace
z zakresu prac katalogowych. Na podstawie obserwacji
opracowano katalog gwiazd w ¡plejadach oraz katalog gwiazd
szerokościowych strefy zenitalnej. Wyniki badań zostały
przedstawione jako prace
doktorskie. W obserwatorium
wykonano także cały szereg unikalnych konstrukcji apara
turowych: dwa mikrOmetrografy (dla automatycznego od
czytu bębna mikrometru przy obserwacjach szerokości),
generator 5 MHz, dzielnik częstotliwości, elektronowy Chro
nograf perforujący (dla zautomatyzowania redukcji obser
wacji), generator kwarcowy G12.
Nieomal wszystkie problemy wchodzące do planu dzia
łalności naukowej Zakładu stanowią przedmiot współpra
cy naukowej z zagranicą — zarówno wielostronnej, jak
i dwustronnej. W ramach tej współpracy przekazywano
ośrodkom zagranicznym następujące materiały- opracowa
ne obserwacje satelitarne stacji czworoboku eks ¾rymentalnego, obserwacje czasu i szerokości w postaci .resowych
Cyrkularzy AOS w Borowcu, analiza .pływowycn obserwa
cji czechosłowackich i węgierskich, liczniki do serii apa
ratury laseτowej (LSD), udostępniono czterem ośrodkom
zagranicznym program na EMC oparty na polskim syste
mie metod opracowywania i analizy obserwacji pływo
wych, udzielono konsultacji trzem ośrodkom zagranicznym
w zakresie stosowania programu liczenia współrzędnych toPocentrycznych satelity przygotowanego w Polsce.
Konsekwencją udziału w pracach organizacji międzynaro
dowych było przygotowanie kilku2) obszernych opracowań
związanych z perspektywicznym kierunkiem prac nauko
wych w zakresie badania figury Ziemi· i metod satelitarnych.
W wyniku współpracy międzynarodowej Zakład Geodezji
Planetarnej uzyskał sezereg cennych materiałów, a także
otrzymał inne rodzaje pomocy niezmiernie ważne dla reali
zacji prac naukowych, z których jako najważniejsze należy
wymienić:
— otrzymano wykazy obserwacji ze stacji satelitarnych
krajów socjalistycznych oraz sprowadzono i nagrano na taś
mę magnetyczną obserwacje fotograficzne i laserowe ze
stacji satelitarnych francuskich z programu GEOS B;
— otrzymano z SAO wydruki z EMC danych dotyczących
orbity !satelity GEOS B z 1968 roku dla 8 trzydniowych
łuków orbitalnych;
— otrzymano z Instytutu Geograficznego w Paryżu kom
plet opracowanych obserwacji, z seansu Eurafryka;
— w ramach wymiany Otrzymano komplet obserwacji cza
su ze stacji Poczdam i Drezno;
— wielu pracowników odbywało staż w różnych stacjach
satelitarnych (fotograficznych i laserowych), ośrodkach służ
by czasu oraz stacjach pływowych;
— uzyskano dostęp do dużych zagranicznych ośrodków
obliczeniowych ;
— otrzymano także cenną aparaturę.do obserwacji pływo
wych; a w roku 1974 powinno się Otrzymać jeden zestaw
aparatury laserowej LSD;
— SAO włączył do realizacji w swoich stacjach — foto
graficzne i laserowe obserwacje satelitarne w ramach pol
skiego programu wyznaczania promienia równoleżnikowego;
— ponadto Zakład otrzymuje bardzo cenne publikacje
i opracowania nie zawsze dostępne drogą wymiany lub za
kupu.
’) Opracowanie przygotowane dla przewodniczącego MAG — prof.
A. Marusiego w 1969 r., przewodniczącego Grupy Roboczej- 3.26
MAG — prof. S. Henriksena w 1970 r. oraz przewodniczącego
Grupy Roboczej nr 1 COSPAR — prof. J. Kovalevskiego.
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Pracownicy Zakładu ¡pełnią szereg funkcji w organiza
cjach (międzynarodowych i krajowych względnie są ich
członkami. Pracownicy Zakładu brali także czynny udział
w wielu sympozjach w kraju i za granicą. Wygłoszono 28
referatów za granicą i około 40 w kraju.

4. Kierunki rozwoju
■Ogólne kierunki badań zostały nakreślone przy powoły
waniu placówki i zasadniczo powinny być w najbliższych
latach utrzymane. Są to:
— geodezja satelitarna;
— pływy skorupy ziemskiej;
— astronomia geodezyjna.
Mieszczą się one także w kierunkach badań na okres naj
bliższych 15 lat, nakreślonych przez Podsekcję Geodezji
opracowującą materiały na II Kongres Nauki Polskiej. Na
leżą do nich:
1) badania kształtu Ziemi z wykorzystaniem rezultatów
pomiarów geodezyjnych, astronomicznych i grawimetrycz
nych, jak również danych z obserwacji 'sztucznych sateli
tów Ziemi; badania powinny objąć:
— obserwacje sztucznych satelitów w odpowiednio wypo
sażonych obserwatoriach i zgodnie z programami między
narodowymi;
— opracowywanie wyników obserwacji własnych i obcych
dla wyznaczenia geocentrycznyćh pozycji stacji oraz para
metrów elipsoidy ziemskiej;
— wyznaczanie kształtu geoidy i modelu pola grawita
cyjnego Ziemi;

2) badania ruchu wirowego Ziemi i zjawisk z tym zwią
zanych; powinny one objąć:
— systematyczne precyzyjne wyznaczanie czasu obroto
wego i szerokości geograficznej zgodnie z programami mię
dzynarodowymi w nowocześnie wyposażonych obserwato
riach astronomiczno-geodezyjnych;
— porównywanie wzorców czasu, konserwację czasu i emi
towanie sygnałów czasu;
— systematyczne obserwacje pływów skorupy ziemskiej;
— opracowywanie wyników obserwacji własnych i obcych
w celu wyznaczania zmian ruchu wirowego Ziemi, prze
mieszczeń biegunów geograficznych, *pływów Skorupy ziem
skiej i innych.
Zakres podejmowanych badań uzależniony jest od roz
woju placówki w ciągu najbliższych lat.
Na zakończenie należy wziąć pod uwagę możliwość, a
właściwie konieczność integracji potencjału naukowego
istniejącego w polskiej astrometrii geodezyjnej dla lepszego
wykorzystania sił ludzkich i środków *drogą podtrzymania
zapoczątkowanej w 1972 roku próby utworzenia zespołu,
w skład którego wchodzą pracownicy AOS w Borowcu
i Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu w Pozna
niu, oraz rozszerzenia tej integracji na Obserwatorium Po
litechniki Warszawskiej w Józefosławiu. Istnieją także jak
najbardziej uzasadnione podstawy, aby integrację badań w
Polsce rozszerzyć na astrometrię satelitarną, rozwijając ten
kierunek od strony obserwacyjnej w Borowcu w *miarę wy
posażenia w odpowiednią aparaturę i jednocząc w zakresie
tej tematyki inne ośrodki w kraju.

ANDRZEJ NOWAK
Akademia Rolniczo-Techniczna — Olsztyn

Zatrudnienie absolwentów Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych ARÏ (byłego WSR)
w Olsztynie
W ostatnim okresie mówi się wiele oraz czyni w zakre
sie zmian w systemie studiów. Zmiany te dotyczą także stu
diów geodezyjnych na uczelniach rolniczych i politechnicz
nych. Daleko posunięta reorganizacja studiów zakłada prze
de wszystkim:
— skrócenie czasu trwania studiów do 4 lub 4,5 lat;
— wprowadzenie jednolitego systemu studiów (tylko stu
dia magisterskie) oraz
— wprowadzenie zmian w planach i programach nau
czania.
Tym ostatnim zagadnieniem zajmują się powołane przez
Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ze
społy programowe, zadaniem których jest opracowanie
wstępnych planów i programów nauczania dla poszczegól
nych kierunków studiów. Dla prawidłowego rozwiązania
tego zagadnienia istotne jest przeprowadzenie analizy sta
nu dotychczasowego w zakresie przydatności do pracy za
sobu wiadomości zdobytych na studiach.
Uwzględniając powyższe przesłanki, w opracowaniu ni
niejszym przedstawiono stan zatrudnienia absolwentów Wy
działu Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej (WSR) w Olsztynie.

1. Zatrudnienie absolwentów bezpośrednio po ukończeniu
studiów
Pierwsza grupa absolwentów kierunku geodezji opuściła
mury uczelni olsztyńskiej w 1964 roku, a do 1973 roku licz
ba ich wynosiła 84 magistrów inżynierów oraz 457 inży
nierów geodezji i urządzeń rolnych. Szczegółowe dane od
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nośnie miejsca zatrudnienia absolwentów zawarto w tabli
cy 1. Z tablicy tej wynika, że zgodnie z kierunkiem stu
diów (zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych biu
rach geodezji) podjęło pracę 64% absolwentów, co stanowi
wskaźnik dość niski. Pozostali absolwenci (36%) podjęli
pracę w przedsiębiorstwach o charakterze nieco odmien
nym od geodezyjno-urządzeniowego, w większości których
wiadomości ze studiów znalazły częściowe przynajmniej
zastosowanie (przedsiębiorstwa miernicze, gospodarka ko
munalna, biura urządzania lasów, biura projektów wod
nych melioracji i inne), chociaż zasób zdobytych wiado
mości wymagał pewnych uzupełnień praktycznych. Stosun
kowo niewielu absolwentów (3,3%) podjęło pracę w uczelni.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów absolwenci olsztyń
skiej uczelni podejmowali pracę na terenie całego kraju.
W każdym województwie znalazł się przynajmniej 1 absol
went (tabl. 2). Najwięcej jednak absolwentów, bo 184, to
jest około 34% ogółu, zatrudniono w województwie olsztyń
skim. Dalsze kolejne miejsca zajmują województwa: biało
stockie 11,8%, bydgoskie i warszawskie po 7,9% oraz gdań
skie 7,2%. Uczelnia olsztyńska zasila więc głównie kadrę
geodezyjną w województwach północno-wschodnich, bo
wiem wymienionych pięć województw zatrudniło łącznie
68,9% ogółu absolwentów. Najmniejszą liczbę absolwentów
zatrudniły przedsiębiorstwa geodezyjne w województwach:
krakowskim (1 osoba), opolskim (2 osoby), katowickim (6
osób) i wrocławskim (7 osób). Ponad połowa absolwentów
(54,9%) została zatrudniona w miastach wojewódzkich (tabl.
, z czego 23,5% w Olsztynie. Przeciętnie co czwarty absol
3)
went spośród pozostających w Olsztynie został zatrudniony
zgodnie ze specjalizacją.
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2. Aktualny stan zatrudnienia absolwentów
Wraz z upływem czasu uległy dezaktualizacji posiadane
przez uczelnię informacje wstępne o zatrudnieniu absol
wentów. Szczególnie duże zmiany zaszły w Zatrudnienib
pierwszych roczników absolwentów. Od czasu ukończenia
studiów wielu spośród nich zmieniło pracodawcę, kierunek
pracy, a także stanowiska, przy czym te ostatnie zmiany
należy uznać za prawidłowe.
Aby uzyskać pełny obraz aktualnego zatrudnienia absol
wentów Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych, przepro
wadzono wśród nich w roku 1972 ankietę, która objęła
swym zakresem między innymi zagadnienia rotacji miejsc
zatrudnienia absolwentów, zajmowanych przez nich stano
wisk oraz uzupełnień wykształcenia. Ankietę przeprowa-
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Tablica 5. Aktualne zatrudnienie absolwentów ART — Olsztyn
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Tablica 4. Liczba ankietowanych absolwentów
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Tablica 6. Rotacja w zatrudnieniu i na zajmowanych stanowiskach
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Tablica 7. Porównanie miejsc zatrudnienia absolwentów

Absolwenci

0 dokładności

dzono wśród ponad 50% -ogółu absolwentów z lat 1964—
—1971 (tabl. 4). Uzyskane dane szczegółowe przedstawiono
w tablicach 5 i 6.
Analizując wyniki ankiety należy zwrócić uwagę na sto
sunkowo duży w dalszym ciągu procent (67,8) absolwentów
zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych biurach geo
dezji. Wynika on jednak zarówno ze stanu faktycznego,
jak i z większych możliwości dotarcia z ankietą do ab
solwentów pracujących w wojewódzkich lub powiatowych
biurach geodezji. Objęcie ankietą absolwentów zatrudnio
nych w przedsiębiorstwach o innym profilu, (przedsiębior
stwa budowlane, zakłady chemiczne itp.) na terenie całego
kraju było rzeczą trudną, a często praktycznie niemożliwą.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że ponad 30% ankietowa
nych absolwentów olsztyńskiej uczelni zajmuje obecnie kie
rownicze stanowiska, to jest stanowiska dyrektorów przed
siębiorstw, kierowników biur lub kierowników referatów.
Znaczny odsetek (15,7%) ankietowanych uzupełniło lub
kontynuuje obecnie studia systemem zaocznym. Najczęściej
są to studia podyplomowe z planowania przestrzennego oraz
uzupełniające studia magisterskie.
W tablicy 7 porównano strukturę zatrudnienia absolwen
tów uczelni olsztyńskiej i wrocławskiej. Szczegółowe dane
na temat zatrudnienia tych ostatnich podano w Przeglą
dzie Geodezyjnym, zeszyt 12 z 1971 roku. Zestawione da
ne o zatrudnieniu są w obu przypadkach zbieżne co do za
trudnienia w wojewódzkich i powiatowych biurach geode
zji oraz w gospodarce komunalnej.
Opracowanie .niniejsze poza celem informacyjnym po
winno zmobilizować Drzedstawicieli innych uczelni geode
zyjnych do wypowiedzi na podobny temat. Cenne byłyby
również głosy kolegów z produkcji na temat stopnia przy
gotowania absolwenta do wykonywania wyuczonego za
wodu.

Podjęta problematyka jest szczególnie trudna, gdyż brak
w tym przedmiocie miarodajnych przekazów historycznych
lub ich fragmentaryczność nie pozwala na szczegółowe
opracowanie szeregu podstawowych zagadnień, wśród któ
rych niewątpliwie największe znaczenie posiadają błędy
systematyczne ówczesnych przyrządów astronomicznych.
Jak wiadomo, przed i w czasach Kopernika nie znano
jeszcze ani lunety, ani Iibeli czy też noniu⅜za, dlatego też
celem podniesienia dokładności przyrządów powiększano
ich rozmiary, w wyniku czego ulegał z⅛⅛niejs¾'eniu błąd
nacelowania na ciało niebieskie oraz błąd odczytu na podziałkach liniowych bądź kątomierczych. Należyte ustawie
nie do obserwacji dawnych przyrządów astronomicznych
było jednak bardzo trudne i dlatego posiadało- najczęściej
charakter przybliżony. Dotyczy to przede wszystkim odpo
wiednio dokładnego Zaniwelowania przyrządu, czyli dopro
wadzenia jego linii (płaszczyzny) horyzontalnej do poziomu.
Posiada to szczególne znaczenie, gdyż wówczas wykonywa
no obserwacje astronomiczne przy tak zwanym jednym po
łożeniu instrumentu (bez przestawiania lub obracania go
o 180°), a więc niektóre -błędy o charakterze systematycz
nym nie mogły się eliminować samoczynnie z wyników tych
obserwacji.
Początkowo przyrządy astronomiczne były stosunkowo
proste i posiadały bardzo duże rozmiary, następnie w mia
rę pojawiania się bardziej złożonych konstrukcji ich wiel
kość i ciężar ulegały zmniejszeniu. Tak więc zegary sło
neczne, najstarsze i najprostsze przyrządy astronomiczne,
posiadały pierwotnie postać obelisków o wysokości od kil
ku do kilkudziesięciu metrów lub prętów ustawianych na
wielkich blokach kamiennych albo na ścianach budowli
sakralnych. Triquetrum ptolemejskie (II w.) składało się
z trzech kilkunastometrowych belek, kwadrant-olbrzym w
Samarkandzie uzbeckiego astronoma Ulug Bega (XV w.)
stanowił wielopiętrową budowlę, przy czym dolna część
jego koła pomiarowego była wkopana -głęboko w ziemię.
Kwadrant słoneczny w instrumentarium Kopernika po
siadał bok o długości około 2 m, a średnica jego astroIabium nie przekraczała jednego metra; w tym czasie były
już w użyciu przyrządy astronomiczne o dużo mniejszych
wymiarach.
Instrumentarium astronomiczne Kopernika służyło mu w
największej liczbie przypadków do określania położeń roz
maitych planet i gwiazd względem ekliptyki (pozornej dro
gi rocznej Słońca na sferze niebieskiej) w różnych momen
tach czasu. Tego rodzaju obserwacje astrometryczne daty
wielkiemu astronomowi podstawy do poddania w wątpli
wość Ptolemejskiego geocentryzmu i stanowiły dokumenta
cje empiryczną wielu jego twierdzeń zawartych w dziele
O obrotach, będącym pierwszym w historii myśli ludzkiej
wykładem z dziedziny nowożytnej nauki o niebie i Ziemi.
Z tych względów ocena dokładności poszczególnych przy
rządów wchodzących w skład tego instrumentarium stanowi
jedno z podstawowych zagadnień studium kopernikańskiego.
Opisami i charakterystyką dokładności zostaną objęte na
stępujące przyrządy astronomiczne:
a) zegar słoneczny (gnomon, kompas);
b) kwadrant (horoscopus);
c) triquetrum (przyrząd paralaktyczny);
d) astrolabium (sfera armilarna).
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Rys. 1. Mikołaj Ko
pernik (1473—1543)

Zegar słoneczny, jak wiadomo, posiadał w środku
— wyrytej na płycie poziomej lub na ścianie — tarczy od
powiednio ustawiony i zakotwiczony pręt (gnomon), któ
rego cień wskazywał na niej godziny i ich części. Pręt
mógł być także wygięty i posiadać na końcu mały otwór,
przez który przechodząca wiązka promieni słonecznych rzu
cała na tarczę punkt świetlny, spełniający rolę cienia gno
monu.
Niezwykle pożyteczny w dawnych czasach gnomon mógł
służyć do:
1) wyznaczania podstawowych jednostek czasu (doba sło
neczna i rok zwrotnikowy) .oraz ich Podwielokrotnych (go
dzina, minuta);
2) określania położeń Słońca w poszczególnych momen
tach czasu względem płaszczyzny południka (miejscowego)
i horyzontu (poziomu).
Ponadto już w czasach starożytnych były wykonywane
dokładne obserwacje długości cienia gnomonu w dniach
równonocy w ciągu długich okresów czasu, co pozwalało
stwierdzać ciągłą zmianę nachylenia płaszczyzny ekliptyki
do płaszczyzny równika.
Rys. 2. Kraków - fragment dziedzińca Collegium Malus
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Z tych względów, gnomonika, jako dział dawnej astrono
mii praktycznej, cieszyła się dużym zainterelsowaniem wie
lu narodów nie tylko w czasach starożytnych i w średnio
wieczu, ale i w czasach nowożytnych. W Polsce wybitny
mi gnomonikami byli: Franko (który w 4824 r. przedstawił
w Paryżu oryginalny wykres zegara słonecznego), Marcin
Bylica, Mikołaj Wodka, Mikołaj Kopernik oraz Jan He
weliusz.
Dokładność określenia czasu za pomocą zegara słonecz
nego zależała głównie od jego typu, od wielkości jego tar
czy (a więc od wartości jej najmniejszego interwału) oraz
od ścisłości wykreślenia podziału na tarczy i zorientowania
jej według kierunku południka miejscowego. W przecięt
nych warunkach dokładność ta mogła osiągać rząd kilku
minut czasu, a w przypadku tak zwanego zegara przenoś
nego o małych rozmiarach była niewątpliwie niższa.
Zegar słoneczny przenośny mógł być bardzo użyteczny
w obserwacjach astronomicznych i prawdopodobnie Koper
nik posługiwał się tego rodzaju przyrządem pomocniczym
(przez siebie skonstruowanym i wykonanym z brązu, a zni
szczonym przez jednego z ∣fromborskich kanoników w dru
giej połowie XVII w.).
W czasie pobytu Kopernika w Olsztynie (1516—1519) wy
kreślił on na dużej części ściany (około 140 X 75 cm) kruż
ganka zamkowego zestaw osiemnastu odcinków linii hiρerbolicznych, stanowiący swego rodzaju obserwacyjną tablicę
słoneczną. Linia niebieska ∣z napisem aequinoctium była na
chylona do poziomu pod kątem około 30o, a 17 linii czer
wonych (o zbliżonym nachyleniu do linii równonocy) było
oznaczane liczbami narastającymi od 5 do 30, po czym zno
wu od 5 wzwyż. W drewnianej ramie na zewnętrznym pa
rapecie okiennym o1sadzone lusterko kierowało na tak ory
ginalnie skonstruowaną tarczę promień słoneczny, który
przesuwając się po niej wskazywał upływający czas. Nale
ży tu dodać, że do obliczenia i wykreślenia omawianej ta-

Rys. 3. Zegar słoneczny

blicy trzeba było wyznaczyć uprzednio szerokość geogra
ficzną miejsca obserwacji oraz przybliżony azymut kierun
ku ściany, na której tą tablica została wyrysowana. Opisa
ne pokrótce urządzenie stanowiło pewnego rodzaju zegar
słoneczny — refleksyjny, za pomocą którego Kopernik
mógł obserwować wiosenne i jesienne równonoce. Zegary
słoneczne typu refleksyjnego znalazły zastosowanie w gno
monice dopiero w XVII wieku.
W okresie, w którym Kopernik wykonywał swe obserwa
cje astronomiczne, istniały już mechaniczne zegary wieżo
we z tarczą i wskazówkami, ale bez wahadłowego regulato
ra chodu, a więc charakteryzujące się mierną dokładnością.
Zegary te trzeba było sprawdzać w stałych momentach
czasu za pomocą innego przyrządu. Niewątpliwie dużą po
mocą w obserwacjach Kopernika był zegar mechaniczny,
sprowadzony do Fromborka około 1513 roku i zainstalo
wany na wieży przy tamtejszej katedrze. Do wyznaczania
poprawek chodu tego zegara w bezchmurne dnie mógł słu
żyć zegar słoneczny lub tak zwany kwadrant słoneczny,
natomiast w nocnych porach wielkości tych poprawek mo
żna było z braku innych środków określać z obserwacji
gwiazd. Dokładność określenia momentu obserwacji za po
mocą tego zegara wieżowego (z uwzględnieniem odpowied
niej poprawki) mogła w korzystnych warunkach osiągać
rząd jednej miunty czasu.
O właściwym zrozumieniu i docenianiu dokładności ra
chuby czasu, a zarazem o istniejących w tym zakresie tru
dnościach, może świadczyć wypowiedź Kopernika, dotyczą
ca przyczyn zaniechania reformy kalendarza na soborze Iuterańskim — jedynie z tego powodu, że nie rozporządzano
jeszcze dostatecznie dokładnymi pomiarami lat i miesięcy,
ani też ruchów Słońca i Księżyca. Wypowiedź ta oraz po
chwała Kopernika za dokładne obliczenie czasu trwania
roku słonecznego i liczne fakty wysokiej oceny jego obser
wacji astronomicznych przez późniejszych astronomów (w
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tym i przez przeciwników heliocentryzmu) potwierdzają od
powiednie traktowanie przez niego problemu dokładności
czasu w astronomii. Tak na przykład Kopernik przy zapi
sie swych obserwacji podawał czas z dokładnością ułamka
godziny (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/12), a w przypadkach za
ćmień Słońca — jednej minuty, co stanowiło wysoką do
kładność.
Kwadrant, przyrząd astronomiczny „młodszy” od gnomo
nu, stanowił ćwierćkole wyposażone 1W podziałkę kątomierczą o' systemie podziału kąta pełnego na 360 jednostek
(stopni kątowych), zapoczątkowanym przez Babilohczykow.
Szczegółowy opis tego przyrządu podał Klaudiusz Ptole
meusz, matematyk i astronom aleksandryjski.
Kwadrant słoneczny Kopernika stanowił staro
żytny typ tego rodzaju przyrządu w postaci płyty kwadra
towej z podziałką kątomierczą od O0 do 90°, bez ruchomego
liniału z przeziernikami (bez urządzenia celowniczego). Na
rysunku 4 jest pokazany model takiego kwadranta, wy
konany w 1953 roku w Politechnice Warszawskiej w ra
kopernikowskiego;
mach rekonstrukcji instrumentarium
pierwsza rekonstrukcja miała miejsce w 1946 roku, a wy
konane wtedy modele znajdują śię w muzeum Uniwersyte
tu Jagiellońskiego w Krakowie.
A oto bliższe szczegóły opisu omawianego przyrządu we
dług słów Kopernika: Otóż jedną płaszczyznę należy naj
dokładniej wyrównać; powinna ona mieć taką rozpiętość,
jaka byłaby wystarczająca do nakreślenia podziałki — trzy
lub cztery łokcie. I tak przyjąwszy w jednym narożniku
środek, stosownie do przestrzeni ,owej (płaszczyzny) zakreśla
się ćwierć koła, dzieląc je z kolei na 90 równych stopni,
te znów dzieli się na 60 minut, albo ,ile można zmieścić. Na
stępnie w środku umieszcza się najdokładniej obtoczony,
cylindryczny kołek (gnomon) tak, aby był prostopadły do
owej płaszczyzny i nieco z niej wystawał — o ile możliwe
na długość palca albo mniej.
Wielkość kwadrantów określano dawniej według długoś
ci ich promieni, którą stanowiła najczęściej liczba całkowi
tych jednostek używanej miary ,(łokieć, stopa), co wiązało
się z pewnym uproszczeniem w samym wykonawstwie te
go rodzaju przyrządów. Najprawdopodobniej kwadrant sło
neczny Kopernika posiadał promień o długości 4 łokcie
miary Starochelmihskiej (2,3 m). Wprawdzie w księdze II
O obrotach podana jest orientacyjna wielkość boku kwa
dranta jako 3 lub 4 łokcie, ale w księdze IV przy opisie
triquetrum zostało zaznaczone jednoznacznie, że długości
jego dwu ramion wynoszą przynajmniej po 4 łokcie. Posłu
giwanie się dwoma przyrządami o skorelowanej ze sobą
dokładności stwarzało znaczne udogodnienie w zakresie po

Rys. 5. Triquetrum

równywalności wyników obserwacji, z czego bez wątpienia
Kopernik zdawał sobie sprawę.
Ustawianie kwadranta do obserwacji było związane z wyPoziomowaniem płyty podstawowej (posadzki) za pomocą
używanego wtedy niwelatora wodnego, tak zwanego hydroscopium, czyli Chorobates, oraz z wyznaczeniem na tej po
sadzce linii południkowej bardzo prostym i wystarczająco
dokładnym sposobem. W tym celu po nakreśleniu na wy
równanej posadzce okręgu koła i umieszczeniu w jego środ
ku pionowego pręta (gnomonu) zaznaczało się punkty, w
których rzucany przez ten pręt koniec cienia dotykał okrę
gu przed i po południu. Linia poprowadzona przez środek
odcinka łuku (zawartego pomiędzy zaznaczonymi punktami)
i przez środek koła wskazywała kierunek południka.
A dalej znów słowami Kopernika — na tej więc (linii)
jakby bazie ustawia się płaszczyznę instrumentu i umoco
wuje ją pionowo, środkiem ku południkowi tak, aby zwisa
jący z niej pion stykał się z linią południkową dokładnie
pod kątem prostym. Przez to bowiem uzyskuje się, że pła
szczyzna instrumentu znajduje się w płaszczyźnie koła po
łudnika. Odnośnie posługiwania się omawianym kwadrantem — Następnie w dniach letniego i zimowego przesile
nia należy obserwować cień południowego stanowiska Słoń
ca, rzucany ze środka przez ową wskazówkę, czyli wałek,
używszy jakiejś rzeczy dla przyłożenia do ćwiartki łuku ko
ła, aby tym pewniej odczytać na niej miejsce cienia i jak
najdokładniej notujemy środek cienia w stopniach i mi
nutach.
Kwadrant słoneczny służył do określania:
. — ..·
a) kąta nachylenia ekliptyki do równika (pochyłości ekliptyki);
b) szerokości geograficznej (wysokości bieguna równiko
wego);
c) deklinacji Słońca;
d) długości roku zwrotnikowego.
Połowa odległości kątowej pomiędzy odczytanymi na podziałce kątomierczej kwadranta położeniami cienia w mo
mentach stanowiska letniego i zimowego Słońca określała
wielkość kąta nachylenia płaszczyzny ekliptyki do płaszczy
zny równika. Środkowe natomiast położenie cienia w tych
dwóch momentach czasu, czyli średnia arytmetyczna z obu
odczytów, wskazywało szerokość geograficzną miejsca ob
serwacji. Kąt pionowy zawarty między kieruńkieih cienia
w południe dnia równonocy a jego kierunkiem w dowolne
południe określał deklinację Słońca. Ponadto wieloletnie ob
serwacje wysokości Słońca w momentach prawdziwego po

Rys. 6. Astrolabium
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łudnia w dniach jego stanowiska letniego i zimowego po
zwalały w drodze interpolacji obliczyć średnie momenty
równonocy, a co za tym idzie dokładny czas trwania roku
zwrotnikowego.
Dokładność kwadranta zależała głównie od długości je
go promienia i związanej z nią wartości najmniejszego in
terwału na podziałce kątomierczej oraz od rodzaju urzą
dzenia celowniczego. Na błąd pomiaru kąta pionowego kwadrantem składały się trzy błędy cząstkowe: spoziomowa
nie linii horyzontalnej przyrządu, nacelowania oraz odczy
tu. Oczywiście, że w przypadku kwadranta słonecznego
wielkość błędu nacelowania zależała od dokładności wy
znaczenia środka cienia na podziałce.
Jak wiadomo, dokładne spoziomowanie linii horyzontal
nej przyrządu nie wyposażonego w śruby ustawcze jest nie
zwykle trudne. Na błąd niepoziomości linii horyzontalnej
kwadranta składały się dwa błędy cząstkowe o charakterze
systematycznym, a mianowicie:
a) błąd Wypoziomowania płyty podstawowej (posadzki);
b) błąd nierównoległości linii horyzontalnej przyrządu do
płaszczyzny posadzki.
Maksymalna dokładność wyrównania i Wypoziomowania
płyty podstawowej nie mogła być, praktycznie rzecz biorąc, wyższa od ± 2 mm, co przy długości boku kwadranta
około 2 m wynosi w mierze kątowej około ± 3'. Podobnie
dokładność doprowadzenia linii horyzontalnej drewnianego
przyrządu do równoległości z płytą podstawową mogła nie
być wyższa od ± 1 mm. Tak więc błąd niepoziomości linii
horyzontalnej (błąd miejsca zera) kwadranta wynosił co
najmniej wartość ± 3—4'.
Błędu nacelowania można nie uwzględniać, gdyż z za
mieszczonych powyżej cytatów wynika, że przed dokona
niem odczytu na podziałce kątomierczej wyznaczano dokła
dnie środek cienia. Podawana przez Kopernika dokładność
odczytu rzędu jednej minuty (w mierze liniowej około
± 0,5 mm) była możliwa do osiągnięcia (najprawdopodob
niej przez przykładanie dodatkowej drobniejszej podziałki
do interwałów półstopniowych lub mniejszych). Ponadto
niewątpliwie miały miejsce różne niedokładności w samym
wykonawstwie tak dużego drewnianego przyrządu, łącznie
z wykreśleniem podziałki kątomierczej (w warunkach cha
łupniczych i bez użycia cyrkla), których wielkość jest tru
dna do oszacowania.
Biorąc pod uwagę wymienione błędy cząstkowe (o cha
rakterze systematycznym i przypadkowym) można przyjąć,
że średni błąd jednokrotnego pomiaru kąta pionowego kwadrantem słonecznym wynosił najprawdopodobniej
około
± 5'. Przy dużym szeregu obserwacji,ɪ w przypadkach gdy
błąd niepoziomości linii horyzontalnej przyrządu elimino
wał się samoczynnie (na przykład przy określaniu wielkoś
ci kąta z różnicy dwóch odczytów), średni błąd wyniku
ostatecznego mógł być znacznie mniejszy od tej wartości;
w innych przypadkach opisane błędy o charakterze syste
matycznym obniżały dokładność tego wyniku całą swą
wielkością.
Skalkulowaną powyżej a priori dokładność (błąd przewi
dywany) potwierdza konfrontacja wyników obserwacji Ko
pernika z późniejszymi. Wyznaczona przez niego wielkość
kąta nachylenia ekliptyki do równika z dużej liczby obser
wacji (z wielu spostrzeżeń wykonanych w ciągu 30 lat zna
lazłem pochyłość prawie równą 23o28'24") charakteryzowa
ła się błędem quasi-prawdziwym (zbliżonym do prawdzi
wego) o wartości około —1,5', gdyż obliczona w drodze eks
trapolacji
wielkość tego kąta na 1525 rok wynosiła
23o30'04", a na 1540 rok 23o29'56". Podobnie przedstawiała
się sprawa szerokości geograficznej Fromborka. Sredni wy
nik z obserwacji ze Słońca wykonanych przez Kopernika
wyniósł 54o19'20", a z obserwacji Textora z 1794 roku (przy
użyciu nowoczesnych instrumentów) 54021'34", czyli błąd
quasi-prawdziwy przewyższał niewiele wartość —2'. Widać
więc, że w obu podanych przykładach znak tego błędu był
jednakowy, a tylko różniły się jego wielkości. Należy do
dać, że wysłany w 1584 roku do Fromborka przez Tychona de Brahe jego asystent uzyskał z dużej liczby obserwa
cji zę Słońca i z gwiazd średni wynik 54o22'00", czyli za du
ży o blisko pół minuty w stosunku do wyniku Textora.
Z powyższych rozważań nasuwają się dwa wnioski.
Wniosek zasadniczy — wyniki obserwacji Kopernika za
pomocą kwadranta słonecznego były obarczone znacznymi
błędami o charakterze systematycznym, które obniżały ich
dokładność. Ponadto mała stabilność drewnianego przyrzą
du o dużych wymiarach nie predestynowała go do używa
nia na niewysokiej nawet wieży, gdyż działanie wiatru na
płaszczyznę o powierzchni około 4 m2 powodowałoby cią
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głe zmiany we właściwym położeniu przyrządu, a odpo
wiednie zamocowanie go wymagałoby urządzeń o dużych
rozmiarach. Nie było to zresztą potrzebne, gdyż obserwa
cje Kopernika dotyczyły najczęściej położeń Słońca w mo
mentach jego górowania.
Wniosek pochodny — dokładność obserwacji rzędu jednej
minuty kątowej za pomocą przyrządów z pierwszej połowy
XVI wieku była niezwykle trudna do osiągnięcia nawet
przy dużej liczbie powtórzeń (serii) i w tym aspekcie nale
ży oceniać ich wyniki.

Triquetrum składało się z trzech drewnianych łat,
tworzących trójkąt równoramienny o zmiennej
długości
podstawy. Jedno z dwóch równych ramion było przymoco
wane zawiasowo do pionowego słupa wmontowanego w pod
stawę, drugie natomiast wyposażone w przęzierniki (two
rzące oś celową) mogło zajmować dowolne położenie przy
przesuwaniu jego dolnego końca wzdłuż trzeciej łaty, czyli
podstawy trójkąta, na której była wyryta podziałka linio
wa składająca się z 1414 równych interwałów, to jest z ty
lu, ile wynosi αyz2, gdy a = 1000. Cały ten zestaw trzech
łat, przedstawiający pionowo ustawioną płaszczyznę trój
kąta równoramiennego, mógł się obracać dookoła pionowe
go słupa. Tak skonstruowany przyrząd spełniał rolę dzi
siejszego koła pionowego w teodolicie, przy czym posiadał
mniejszy zakres pomiarowy, a ponadto uzyskane z odczy
tów na podziałce wyniki obserwacji w mierze liniowej trze
ba było przeliczać na miarę kątową za pomocą specjalnej
tabeli.
Triquetrum używano do określania odległości Zenitalnych
gwiazd (odległości od punktu uńerzchołkowego) a ponadto
Kopernik posługiwał się nim do wyznaczania paralaksy
Księżyca w czasie jego podstawowych faz. Według Ptole
meusza Księżyc znajdował się podczas swych kwadr dwa
razy bliżej Ziemi niż w czasie pełni, czyli jego średnica
powinna być widoczna w momentach tych faz pod kątami
o różnych wielkościach. Stwierdzenie przez Kopernika na
drodze empirycznej, że paralaksa Księżyca w kwadrze nie
różniła się od jego paralaksy w pełni stanowiło druzgocący
argument przeciwko słuszności ptolemejskiej teorii ruchu
Księżyca, a pośrednio przeciw całemu systemowi geocentrycznemu. Występującą w rzeczywistości małą różnicę
pomiędzy paralaksą w kwadrze i podczas pełni (3—4') tru
dno było uchwycić ówczesnymi przyrządami astronomicz
nymi.
Dokładność triquetrum zależała od długości jego ramion
i związanej z nią wartości najmniejszego interwału na po
działce podstawy, od pionowości ramienia równoległego
do słupa oraz od urządzenia celowniczego (poza nieścisłoś
ciami naniesienia podziałki i montażu całości tak dużego
przyrządu drewnianego). Długość dwu równych ramion wy
nosiła najprawdopodobniej po 4 łokcie, czyli po 2,3 m,
a więc długość podziałki na podstawie trójkąta równała się
3,2 m, czyli na jej jeden interwał przypadało około 2 mm.
Wobec możliwości oszacowania gołym okiem dziesiątych
części takiego interwału, błąd odczytu mógł być niewspół
miernie mały w stosunku do innych błędów. Odchylenie
bowiem od pionu ramienia równoległego do słupa o 0,5 cm
mogło powodować błąd w pomiarze odległości zenitalnej
ponad 5'. Natomiast błąd nacelowania na ciało niebieskie
przy dużym rozstawie przezierników mógł być stosunkowo
mały.
Biorąc pod uwagę te wszystkie błędy przypadkowe i sy
stematyczne, można dojść do przekonania, że średni błąd
jednokrotnego pomiaru kąta pionowego tym przyrządem
w przeciętnych warunkach_ obserwacji wynosił nie mniej
niż ± 5'. Wyższą dokładność można było uzyskać w przy
padkach pomiaru małego kąta Paralaktycznego pomiędzy
dwoma blisko siebie położonymi
ciałami
niebieskimi,
a szczególnie leżącymi przy tym samym południku, jak na
przykład przy wyznaczaniu paralaksy Księżyca. W uzu
pełnieniu tej charakterystyki należy dodać, że w czasie
próbnych obserwacji, wykonywanych za pomocą zrekon
struowanego w 1946 roku modelu triquetrum Kopernikow
skiego, największą trudność stanowiło pionowe ustawienie
słupa i stałe utrzymanie go w tej pozycji.
Triquetrum było bardziej uniwersalnym
przyrządem
astronomicznym od kwadranta słonecznego, gdyż pozwa
lało na obserwację wielu ciał niebieskich znajdujących się
nie tylko w południku miejscowym. Kopernik był ostatnim
astronomem posługującym się triquetrum, tak jak Hewe
liusz ostatnim, który używał przyrządów astronomicznych
z Przeziernikami. Oryginalne triquetrum Kopernikowskie
otrzymał w darze astronom i uczony duński Tycho de Bra
he, który odnosił się do tego reliktu z dużym pietyzmem.

Astrolabium — bardziej
złożony od poprzednich
przyrząd astronomiczny, składał się z 6 drewnianych obrę
czy kołowych przedstawiających:
1) koło południka miejscowego, posiadające podziałkę
o zakresie od 0° do 90°, służące do nastawiania go na właś
ciwą szerokość geograficzną miejsca obserwacji;
2) koło godzinne, zwane wrębnym, będące jednocześnie
południkiem ekliptycznym przechodzącym przez punkt Ra
ka (6 godzin) i Koziorożca;
3) koła południka Okliptycznego zewnętrznego i wewnętrz
nego, obracające się na ośkach biegunów ekliptyki umiej
scowionych w odległości ε od osi biegunowej (ziemskiej);
4) koło współśrodkowe obracające się w płaszczyźnie ko
ła wewnętrznego i wyposażone w przezierniki oraz wskaź
niki (indeksy);
5) koło ekliptyki przytwierdzone prostopadle do koła wrę
bnego i posiadające oznaczony podział stopniowy i znaki
Zodiaku.
Astrolabium tego typu służyło do wyznaczania współrzę
dnych ekliptycznych ciał niebieskich, w którym to ukła
dzie Kopernik opracował swój katalog 1025 gwiazd, poda
jąc sposób przeliczenia tych współrzędnych na równikowe.
Należy dodać, że były wówczas w użyciu również i astrolabia o układzie równikowym. Zasady posługiwania się
astrolabium (Canones de usu astrolabie) znajdowały się w
najpopularniejszym wówczas w Europie podręczniku pt.
Teoryki planet, który wszedł do programu nauczania w
Akademii Krakowskiej, począwszy od XV wieku.
Wyznaczanie współrzędnych ekliptycznych jakiejś plane
ty czy gwiazdy składało się z obserwacji dziennej, w cza
sie której uzyskiwano wielkości tych współrzędnych dla
Księżyca, oraz z nocnej. Następnie dla uzyskania współrzęd
nych ekliptycznych wybranej planety czy gwiazdy uwzglę
dniano w drodze rachunku zmianę położenia Księżyca w
okresie jaki upłynął pomiędzy obserwacją dzienną i nocną.
Przy takiej metodzie (dostosowanej do posiadanych ówcze
śnie środków działania) Księżyc spełniał rolę niezbędnego
pośrednika.
Dokładność astrolabium zależała głównie od jego roz
miarów, od wartości najmniejszych interwałów na podziałkach kątomierczych oraz od należytego montażu układów
osiowych, który mógł być niewątpliwie wykonany lepiej
w przypadku tworzywa metalowego aniżeli drewnianego.
Brak danych o średnicach kół i o podziałkach na nich wy
rytych oraz ogólnikowy opis tego przyrządu podany przez
Kopernika (i miały stosowną wielkość, ażeby przez zbytni
wymiar nie stały się niedogodne, lubo skądinąd większy
wymiar ułatwia dzielenie na drobniejsze części) nie pozwa
lają na bliższą charakterystykę tego przyrządu.
Określenie a priori przewidywanego błędu obserwacü
opisanym astrolabium byłoby nie tylko bardzo trudne, ale
i problematyczne, gdyż poza błędami nacelowania i odczy

tu występował stosunkowo duży błąd zorientowania przy
rządu. Do tych błędów przypadkowych dochodziły bez wąt
pienia błędy niezupełnej pionowości słupa, z braku precy
zji montażu tak złożonego układu kół drewnianych z nanie
sieniem podziałek włącznie, które miały charakter błędów
systematycznych. W Kopernikowskim katalogu
gwiazd
(Opis gromad i gwiazd stałych) ich długości ekliptyczne zo
stały podane w zaokrągleniu do 10', a szerokości do 5',
z czego można wnioskować, że uzyskanie wyższej dokład
ności za pomocą tego przyrządu było raczej niemożliwe.
Autorytatywną charakterystykę całokształtu obserwacji
astronomicznych Kopernika może dać opinia wybitnego
astronoma P. Kruegera (ucznia Keplera i nauczyciela He
weliusza) — prymitywne przyrządy astronomiczne, a tak
zadziwiające rezultaty, oraz wysoka ocena tablic genialne
go astronoma. Pomimo że spór o heliocentryzm trwτal po
nad wiek od śmierci Kopernika, a jego teoria kosmologicz
na miałaś wielu przeciwników, to jednak jego obserwacje,
obliczenia i tablice astronomiczne cieszyły się powszech
nym uznaniem.
Zamiłowania Kopernika do dawnych metod i przyrzą
dów astronomicznych o dużych rozmiarach i własnoręcznie
wykonanych być może wypływało również i z jego predy
spozycji do stałego porównywania własnych obserwacji
z wcześniejszymi, na co wskazuje sporządzone przez niego
zestawienie ich wyników, począwszy od czasów starożyt
nych. Dziwnym zrządzeniem losu wykonane według wzo
rów Ptolemeusza przyrządy astronomiczne Kopernika po
służyły mu do stworzenia podstaw systemu heliocentrycznego, tak zasadniczo różniącego się od Ptolemejskiego geocentryzmu.
*
Nazbyt skromne na ówczesne czasy inst
*.
astronomiczne Kopernika, a więc Ograniczont
działania pozostających w jego dyspozycji, w
umniejsza wielkości geniuszu sławnego Polakaj
cze potęguje.
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Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej

za marzec 1973 roku

FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów SGP do Zarzą
du Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w marcu 1973 roku wyniosły
49 672 złote.
W marcu 1973 roku wypłacono 8 za
pomóg pośmiertnych na sumę 80 000
złotych.
W okresie objętym niniejszą infor
macją zmarli następujący
koledzy:
Aleksander Kopacz z Oddziału SGP
w Białymstoku, lat 75, zmarł 21.11.1973
r. (zawiadomienie nr 1006); Józef Ka

lisz z Oddziału SGP w Białymstoku,
lat 82, zmarł 23.11.1973 r. (zawiado
mienie nr 1007); Jan Junger z Oddzia
łu SGP w Krakowie, lat 52, zmarł 18.
Π.1973 r. (zawiadomienie nr 1008). Bo
lesław Franciszek Piosik z Oddziału
SGP w Poznaniu, lat 60, zmarł 25.1.
1973 r. (zawiadomienie nr 1009); Mi
chał Bachórz z Oddziału SGP w Zie
lonej Górze, lat 72, zmarł 29.1.1973 r.
(zawiadomienie nr 1010); Jan Kuźmicki
z Oddziału SGP w Opolu, lat 77, zmarł
2.III.1973 r. (zawiadomienie nr 1011);
Roman Gabryelski z Oddziału SGP w

Łodzi, lat 71, zmarł 5.III.1973 r. (za
wiadomienie nr 1012); Józef Stempiń
z Oddziału SGP w Poznaniu, lat 70,
zmarł 12.III.1973 r. (zawiadomienie nr
1013).

KASA ZAPOMOGOWA
Wypłacono 4 zapomogi bezzwrotne
w kwocie 7500 złotych, w tym jedne
mu koledze z Oddziału SGP w Bia
łymstoku, jednemu koledze z Oddzia
łu SGP w Koszalinie i dwum kolegom
z Oddziału SGP w Warszawie.
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Szacowanie wartości wymiennej gruntów ornych dla celów ich scalenia i wymiany
W ¡publikacji niniejszej przedstawiam — w znacznym
zresztą streszczeniu — metodę, wyniki oraz analizę badań
statystycznych przeprowadzonych przeze mnie ¡dla określe
nia szacunku porównawczego gruntów ornych. Badania te
stanowiły zasadniczą treść mojej magisterskiej pracy dy
plomowej, wykonanej w 1972 roku pod kierunkiem ¡dr H.
Dunaja w Instytucie Geodezji Gospodarczej Wydziału
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Ocena przyrodnicza gleby polega na scharakteryzowaniu
szeregu własności, od których zależy siła produkcyjna da
nego użytku. Natomiast ocena ekonomiczna zajmuje się
wynikiem produkcji bądź naturalną wydajnością gleby, aby
w ten sposób również oznaczyć jej ¡siłę produkcyjną. W wy
mienionej pracy szacunek porównawczy gruntów ornych
przeprowadziłem na podstawie mierników ekonomicznych;
jest to więc ocena ekonomiczna, która może mieć zastoso
wanie przy scaleniu gruntów. Oceną taką zajmowało się
wielu badaczy, że wymienię jedynie Moszczenskiego,
Strzemskiego, Bentlewsk ą, Rychlika, Cho
la j a, Dąbrowską.
Sama koncepcja przedstawionej tu metody nie jest więc
nowa, natomiast uzyskane wyniki stanowią obiektywną oraz
aktualną analizę przychodowości gruntów ornych i dlatego
mogą być podstawą do określenia szacunku porównawcze
go poszczególnych klas bonitacyjnych.
Za podstawę do oceny ekonomicznej przyjąłem dwa mier
niki:
a) wielkość produkcji globalnej oraz
b) wielkość produkcji czystej.
Wielkości te, jak również cały szacunek ograniczyłem do
gruntów ornych w wybranych 95 gospodarstwach indywi
dualnych, których powierzchnie ogólne wynosiły 3—15 ha.
Gospodarstwa te znajdują się na terenach, gdzie prace sca
leniowe i wymienne są prowadzone bardzo intensywnie,
to jest w województwach: łódżkim, warszawskim, kielec
kim, białostockim, lubelskim, rzeszowskim, krakowskim.
Dane statystyczne udostępniono mi w Instytucie Ekonomi
ki Rolnej w Warszawie. W opracowaniu wykorzystałem
średnią produkcję z pięciu lat gospodarczych:
1966/67,
1967/68, 1968/69, 1969/70 i 1970/71. Miało to wyeliminować
z analizy lata o skrajnie korzystnych lub niekorzystnych
warunkach klimatycznych, a tym samym — o skrajnych
wynikach produkcyjnych.
Gdy chodzi o globalną produkcję roślinną z gruntów or
nych, to wielkości tej materiały Instytutu Ekonomiki Rol
nej nie zawierają. Obliczyłem ją drogą pośrednią, odej-

mując mianowicie od ¡produkcji roślinnej globalnej produk
cję z łąk i pastwisk oraz produkcję owocową z sadów. Dru
gą wielkość, to jest produkcję roślinną czystą z gruntów
ornych, otrzymałem, odejmując od produkcji globalnej na
kłady materiałowo-pieniężne oraz amortyzację, poniesione
na tym użytku.
Jak wiadomo, określone typy i rodzaje gleb mogą być
zaliczone -do różnych klas, co tylko oznacza usystematyzo
wanie ich według różnej przydatności rolniczej, lecz nie
stanowi pełnej porównawczej oceny. Pełną taką ocenę mo
żemy przeprowadzić, gdy są znane mierniki oceny ekono
micznej oraz wielkości powierzchni poszczególnych klas.
Rozumowanie jest następujące. Uzyskaną produkcję go
spodarstwa traktujemy jako sumę produkcji uzyskanych
z powierzchni każdej klasy. Jeżeli oznaczymy:
y — wielkość produkcji gospodarstwa (globalnej lub czy
stej),
X1 — powierzchnia klasy I,
X2 — powierzchnia klasy II,

X8 — powierzchnia klasy VI,
ɑɪ — wielkość produkcji z 1 ha klasy I,
α2 — wielkość produkcji z 1 ha klasy II,

as — wielkość produkcji z 1 ha klasy VI,
to wielkość produkcji jednego gospodarstwa możemy przed
stawić w postaci funkcji liniowej:

y — alx1 + a2x2 + ... + α8x8
gdzie:
x1, x2, .... X3 — zmienne niezależne,
α1, a2, ..., a8 — parametry, które należy wyznaczyć.

Dla każdego gospodarstwa możemy więc ułożyć równania
obserwacyjne. Tworzyć one będą zależności między wartoś
cią produkcji z 1 ha gruntów ornych a ¡klasą bonitacyjną
gruntów. Układ równań obserwacyjnych będzie miał na
stępującą postać:

y' = α,x11 + a2xj +... + a8x⅛ |
y1 = a,x? + a2x} +... + a8xj |

TabIlca 1
Klasa gruntów
ornych

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI

Produkcja globalna Klasa gruntów or
Produkcja czysta
w dziesiątkach tys.zł
nych
w dziesiątkach tys. zł

0,8814»)
1,3520
0,9827
1,0082
1,0330
0,6657
0,6416
0,7317

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI

0,5659»)
0,9446
0,6807
0,6441
0,6888
0,3965
0,3950
0,3889

*) Ponieważ na ogólna liczbę 95 gospodarstw klasa I występuje tylko w 6 gos
podarstwach i stanowi stosunkowo mała powierzchnię (6,84 ha w porównaniu
z 469,75 ha całości), więc wyniki produkcji z klasy I możemy uznać za niemiarodajne. Przy opracowaniu wyników interpolacyjna metoda najmniejszych
kwadratów wartość klasy I uzyskamy z ekstrapolacji.

yπ = a,xj + a2x, +. ∙ ∙ + a8x8"

J

gdzie:
n — liczba obserwacji (gospodarstw), w naszym przypad
ku 95.
Dla wyznaczenia najprawdopodobniejszych wartości pa
rametrów konieczne jest, aby liczba obserwacji była co naj
mniej równa liczbie niewiadomych parametrów (n ≥ 8).
Należy znaleźć najprawdopodobniejszą funkcję Y, czyli naj
prawdopodobniejsze wartości parametrów, tak aby suma
kwadratów odchyleń obserwowanych wielkości y od war
tości Y była minimum. Tak więc mają zachodzić następu
jące zależności:

Y = a1x1 + a2x2 +... α8x8

Tablica 2

oraz

n

∑ (y¡ — Y)2 = min

Klasa

i=l

czyli
n

f (ɑɪ, a2,...,at) = ∑ (yi — alx1 - a2x2-...~ asxs)2 = min
i=l

Znalezienie wartości a1, a2 ... a¡, przy których f (a1, a2,..., a3)
osiąga minimum, odbywa się znaną w rachunku wyrów
nawczym metodą najmniejszych kwadratów.
Wynifci uzyskane w omawianej pracy dla konkretnych
danych liczbowych zestawiłem w tablicy 1. Można je sko
mentować następująco. Pomimo występujących pewnych
nieprawidłowości, ogólnie można stwierdzić, że istnieje wi
doczna zależność między wielkością produkcji — zarówno
globalnej, jak i czystej — a klasą gruntów. Zależność ta
charakteryzuje się wzrostem wartości produkcji przy *wzro 
ście klasy bonitacyjnej (jakości gleby). Fakt ten potwier
dza prawidłowość idei klasyfikacji użytkowej, gdyż zali
czając glebę do określonej klasy różnicujemy tym samym
także jej zdolność produkcyjną.
Analizując wyniki uzyskane dla produkcji globalnej zau
ważymy, że zmniejszenie wartości tej produkcji nie prze
biega równomiernie z obniżaniem się jakości gleby. Od
chylenia występują w klasie I, Ilia, IIIb, oraz IV, przy
czym największe odchylenie wykazuje klasa I. Wynik uzy
skany w klasie I możemy uznać za Riemiarodajny z przy
czyn omówionych w tablicy 1, natomiast rozbieżności wyni
ków w pozostałych klasach mogą mieć rozmaite źródła. Naj
istotniejsze wydaje się nieuwzględnienie poniesionych nakła
dów. Najprawdopodobniej — gospodarstwa, których ra
chunkowość prowadzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa, nie
są jednorodne pod względem poziomu produkcji. Oprócz
tego obszar, którym objęto badania (okręgi V, VI i IX —
według F. Dziedzica) wykazuje znaczne zróżnicowanie
zarówno pod względem intensywności rolnictwa i poziomu
agrotechniki, stosunku użytków zielonych do gruntów or
nych, jak i pod względem wielkości samych gospodarstw.
Okręg VI — wschodni, graniczny — wykazuje najmniej
szą intensywność rolnictwa, wyrażającą się w niskiej pro
dukcji towarowej, wyróżnia się on natomiast obfitością
użytków zielonych. Na kierunki produkcji okręgu V —
środkowego wschodniego — wpływa najwyraźniej zaopa
trywanie ludności Warszawy i Łodzi. Natomiast okręg IX
— południowo-wschodni — stanowi odrębny obszar, ze
względu na przewagę liczbową ,gospodarstw najmniejszych,
ze wszystkimi skutkami wynikającymi z takiego stanu
rzeczy.
Bardziej prawidłowe wyniki uzyskano dla produkcji czy
stej. Poza klasą I, odchylenie wykazuje również klasa IVa.
Gospodarstwa wnoszące wkład do tej klasy należą do do
brze rozwiniętych, to znaczy osiągających wysoką wiel
kość produkcji czystej.
Uzyskane z obliczeń wyniki należy tak opracować, aby
przedstawiały obiektywnie wielkość produkcji globalnej
i produkcji czystej. Dokonać tego możemy droga interpo
lacji. Jak już wyżej wspomniałem, do interpolacji zastoso
wano metodę najmniejszych kwadratów. Funkcje interpoiacyjną przedstawiłem w postaci wielomianu pierwszego
stopnia y = f(x; α0, ɑɪ), czyU w Postacipros tej. Równania
obserwacyjne zrównoważyłem wagami ]'p, gdzie p jest licz
bą gospodarstw wnoszących swe gruntv do danej klasv.
a wiec: p1 = 6, p2 = 20, p3 = 33, p4 = 41, p5 = 57, p5 = 46,
Pt = 51, pa = 25;
Ostateczne rezultaty w postaci wskaźników
wartości
gruntów ornych przedstawiono w tablâcv 2. Najbardziej
prawidłowe wydaja się wyniki uzyskane dla produkcji czy
stej, gdzie nie jest uwzględniona
klasa I, natomiast
uwzględniony został taki czynnik, jak efektywność nakła-

Produkcja globalna Wskaź
Produkcja czysta
nik
z inter
z inter
obliczona
wartoś obliczona
polacji
polacji
ci

Wskaź
nik
wartoś
ci

Klaaa

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI

0,8814
1,3520
0,9827
1,0082
1,0330
0,6657
0,6416
0,7317

1,268
1,175
1,081
0,988
0,895
0,802
0,708
0,615

100
93
85
78
71
63
56
48

0,5659
0,9446
0,6807
0,6441
0,6888
0,3965
0,3950
0,3889

0,891
0,812
0,734
0,656
0,577
0,499
0,421
0,343

100
91
82
74
65
56
47
38

I
II
ma
IIIb
IVa
IVb
V
VI

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI

—

1,3520
0,9827
1,0082
1,0330
0,6657
0,6416
0,7317

1,327
1,222
1,116
1,011
0,906
0,801
0,696
0,591

100
92
84
76
68
60
52
44

—
0,9446
0,6807
0,6441
0,6888
0,3965
0,3950
0,3889

0,940
0,851
0,763
0,675
0,586
0,498
0,410
0,321

100
90
81
72
62
53
44
34

I
II
ma
IIIb
IVa
IVb
V
VI

Uwaga: górna część tablicy została opracowana z uwzględnieniem wielkości
uzyskanych dla klasy I, zaś dolna — bez tego uwzględnienia.

dów. Produkcja globalna w odróżnieniu od produkcji czy
stej nie uwzględnia tego czynnika.
Wartości uzyskane są wartościami względnymi, to jest
wyrażonymi w dowolnych jednostkach szacunkowych, po
zwalających na ustalenie właściwego stosunku zamiennego
pomiędzy dowolnymi gruntami położonymi na obszarze
scalenia. Jednocześnie trzeba podkreślić, że mają one zna
czenie orientacyjne, gdyż stanowią przeciętną z terenów
centralnych, wschodnich i południowo-wschodnich Polski.
Dla poszczególnych regionów lub mikroregionów mogą za
chodzić nieraz znaczne odchylenia.
Wyniki przedstawiono w tablicy 2 mogą być wykorzy
stane przy scaleniu i wymianie gruntów do określenia war
tości szacunkowej poszczególnych klas (porównaj rozporzą
dzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 roku w spra
wie wykonania niektórych przepisów ustawy o scaleniu
i wymianie gruntów: § 1.1, § 1.3 i § 2; Dz. U. nr 8 z dnia
20 marca 1968 r.).
Pamiętać jednak należy, że klasyfikator lub geodeta
przeprowadzający szacunek porównawczy gruntów powi
nien ponadto uwzględnić takie czynniki, jak: położenie w
stosunku do osiedla, stan dróg, stopień urbanizacji terenu,
melioracje itd.
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Metoda inwentaryzacyjnych i realizacyjnych pomiarów
napowietrznych przewodów elektroenergetycznych za pomocą BRi-OOG

I. Wstęp
W związku ze wzrastającymi zadaniami w zakresie obsłu
gi geodezyjnej nowo powstających, jak również eksploato
wanych obiektów i urządzeń technicznych problem optyma
lizacji metod geodezyjnych oraz usprawnienia techniki po
miarowej nabiera szczególnego znaczenia. Dotyczy to mię
dzy innymi zagadnienia pomiarów napowietrznych prze
wodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Do
aktualnych zadań geodezji w tym zakresie należą:
— inwentaryzacyjne i realizacyjne pomiary wielkości
strzałki zwisu lin przewodów;
— pomiary pionowej odległości przewodów od terenu;
— pomiary wzajemnej odległości pionowej krzyżujących
się lin.

Pomiary tego typu wykonywane są obecnie wyłącznie me
todami trygonometrycznymi [1], [2], [3], które pomimo ich
powszechnego stosowania w praktyce geodezyjnej, nie są
wolne od szeregu wad. Spośród zasadniczych wymienić na
leży trudności w identyfikacji poszczególnych lin i obser
wowanych punktów oraz małą ekonomiczność wynikającą
z pracochłonnych prac polowych i obliczeniowych.
W niniejszej pracy przedstawiana zostanie opracowana
przez autorów publikacji nowa metoda pomiarów za po
mocą instrumentu BRT-006 Zeissa z Jeny oraz ocena do
kładności tej metody. Wykorzystanie do powyższych pomia
rów bazowego tachimetru redukcyjnego BRT-006 stanowi
nowe zastosowanie tego Imiwarsalnego przyrządu w aktual
nych pracach z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej.
Zasadniczymi zaletami proponowanej metody są, obok wy
sokiej ekonomiczności, prostota prac polowych i oblicze
niowych, przy równoczesnym zachowaniu wymogów dokładnościowych stawianych tego rodzaju pomiarom.

II. Metodyka pomiaru

Dla wyznaczenia względnych wysokości osi celowych
instrumentu na poszczególnych stanowiskach A, B i C
(rys. 1), należy przyjąć dla krótkich przęseł (L < 120 m) je
den punkt odniesienia R0 w środkowej części przęsła. Punkt
ten, Zastabilizowany palikiem, stanowi lokalny reper od
niesienia dla danego przęsła. Dla przęseł długich (L > 120
m) założyć należy kilka reperów odniesienia w celu zwięk
szenia dokładności wyznaczenia wysokości poziomych osi
celowych instrumentu. Różnicę wysokości pomiędzy reperami odniesienia wyznaczyć można niwelacją geometrycz
ną lub też za pomocą instrumentu BRT-006. Jak wynika
z badań przeprowadzonych przez autorów, różnice wysokości
wyznaczyć można instrumentem BRT-006 z błędem śred
nim τ∏Λh = ±4 mm (dla celowych do 60 m).
Pomiar odległości pionowej pomiędzy liną a poziomą osią
obrotu instrumentu wykonujemy w analogiczny ,sposób jak
przy obserwacjach odległości poziomych bez redukcji [5].
Wielkość maksymalnej pionowej strzałki zwisu liny wyraża
się wzorem:
im — H'c—
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Hc

przy czym:
Hć = ɪ (Ha + Hb)

Ha =

HRa + Wa+hA

Hb = Hr„ + Wb +

Hc =

Hrq +

h'B

Wc + hc

oraz po podstawi<™'u (2) do (1)

'-hA + WB + hB)-(Wc + hc)
gdzie:

(3)

lokalny reper odniesienia,
wysokość względna repera odniesienia,
odczyty na łacie przy poziomej osi ce
lowej instrumentu,
pionowe odległości mierzone od pozio
mej osi celowej do liny na stanowis
kach A, B i C,
maksymalna strzałka zwisu liny.

I

Wielkość strzałki zwisü dla przęseł długich (L > 120 m)
wyraża się wzorem:

I

II. 1. Pomiar pionowej strzałki zwisu liny

Wyznaczanie strzałki zwisu w dowolnym punkcie prze
wodu polega na określeniu odległości tego punktu w kie
runku działania siły ciążenia, to jest w kierunku pionowym
od linii prostej łączącej punkty zawieszenia liny.
W praktyce najczęściej spotykamy się z przypadkami wy
znaczania maksymalnej strzałki zwisu, która występuje
w połowie odległości pomiędzy punktami zawieszenia liny
[4]. Pomiar rozpoczynamy od wyznaczania rzutów poziomych
punktów zawieszenia liny oraz punktu na linie, w którym
określamy strzałkę zwisu. Rzuty poziome tych punktów wy
znaczać można w terenie teodolitem z dwóch wzajemnie
prostopadłych kierunków lub za pomocą pionów optycznych
dostosowanych do ustawiania się pod punktem. Są to spo
soby najdokładniejsze, ale równocześnie pracochłonne.
W przedstawionej metodzie wystarczy punkty te odrzutować
za pomocą pentagonu podwójnego i pionu. Badania prak
tyczne wykazały, że sposobem tym — przy starannym od
rzutowaniu — błąd średni położenia odrzutowanego punktu
wyniesie od 1 do 2 cm [1].
Rzut poziomy punktu w miejscu maksymalnego zwisu li
ny leży w środku odcinka między rzutami punktów pod
wieszenia liny. Wyznaczone w powyższy sposób rzuty po
ziome punktów liny są stanowiskami, na których kolejno
ustawiamy instrumenty BRT-006. Czynności na stanowisku
polegają na:
1) określeniu wysokości położenia poziomej osi celowej
w stosunku do punktu o znanej wysokości;
2) pomiarze pionowej odległości od punktu na linie do
poziomej osi celowej.
Celem ułatwienia pomiaru pionowej odległości na okular
instrumentu nasadzamy specjalny pryzmat łamiący. Pomiar
pionowej odległości instrumentem BRT-006 stanowi istotną
zaletę proponowanej metody wyznaczania strzałki zwisu
liny.

/

Ro —
Hr0 -

Wa, Wb, Wc —
h∣A, hB, hc

fm

jm = ɪ (Wλ + Ha

+

Wr-j-hR-}- JHr^1-r^) —

- (Wc+ hc +JhR71-Rc)

(4)

gdzie:

AhR a — rb — różnica wysokości pomiędzy reperami Ra i Rr
AhR λ — Rc — różnica wysokości pomiędzy reperami RaIRc
II. 2. Pomiar pionowej
tycznych od terenu

odległości

lin

przewodów

elektroenerge

Dla celów projektowania i realizacji nowych obiektów in
żynierskich, takich jak: drogi, autostrady, koleje pod istnie
jącymi przewodami elektroenergetycznymi, niezbędna jest
znajomość aktualnej wysokości lin nad terenem. Jest to
związane z określeniem stopnia bezpieczeństwa przyszłej
arterii komunikacyjnej.
Zadanie sprowadza się do wyznaczenia różnicy rzędnych
pomiędzy odpowiednim punktem M na linie a jego rzutem

CQ~≈

Rys. 1

poziomym M’ na powierzchnię terenu (rys. 2). Po znale
zieniu rzutu poziomego M’ (pentagonem podwójnym lub
inną metodą geodezyjną) nad punktem tym ustawiamy
instrument BRT-006, a następnie sposobem uprzednio opi

Po ustawieniu instrumentu nad wyznaczonym tak. punk
tem, mierzymy kolejno odległości pionowe hp do liny AB
oraz hκ do liny CD. Należy przy tym pamiętać, aby baza
instrumentu była każdorazowo prostopadła do kierunku
obserwowanej liny. Szukana odległość pionowa d pomiędzy
linami wynosi:

d = hp — hg

(6)

II. 4. Realizacja zadanej strzałki zwisu liny

Obok zagadnień inwentaryzacyjnych często zachodzi po
trzeba realizacji w terenie określonej strzałki zwisu liny,
zgodnie z wymogami projektu. W realizacji zadanej strzał
ki zwisu proponowana metoda może oddać nieocenione usłu
gi. W tym przypadku przeprowadzamy najpierw pomiar
w punkcie A oraz B, a następnie — po ustawieniu instru
mentu w punkcie C i po wycelowaniu na reper odniesie
nia — nie mierzymy wielkości h'c tylko nastawiamy indeks
pryzmatu ruchomego na wielkość h'c wyliczaną ze wzorów:
— dla przęseł krótkich:
⅛ = 4√Wλ + łu + Wb + ⅛) - (Wc + fz)
sanym (rozdział II.l.) mierzymy odległość pionową do liny
przewodu hM. Za pomocą łaty lub ruletki mierzymy wyso
kość instrumentu Wm- Odległość pionowa pomiędzy wy
branym punktem liny M a punktem M’ na ziemi wynosi:
Dm =

hM + Wm

(5)

(7)

— dla przęseł długich:

h’c = ɪ (Wχ + hA + Wb + hp + 41l<b) — (Wc + ΔHac + fz)
2

(8)

We wzorach powyższych fz oznacza zadaną strzałkę zwisu.
Naciąganie liny odbywać się będzie do momentu uzyskania
koincydencji obydwu obrazów liny widocznych w górnym
i dolnym polu -widzenia lunety. Czynności te przeprowadza
my w określonej przez instrukcję temperaturze otoczenia.
Realizacja strzałki zwisu liny w innych λvarunkacħ ter
micznych wymaga uwzględnienia poprawki termicznej, co
stanowi dodatkowe utrudnienie w trakcie pomiarów.
ɪɪɪ. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych

Ponieważ określenie dokładności pomiarów strzałki zwisu
proponowaną metodą przez porównanie z wynikami metody
trygonometrycznej jest praktycznie niemożliwe, przeprowa
dzono badania dokładności pomiaru dwóch podstawowych
elementów we wzorach (3) i (4), a mianowicie: pomiaru
wysokości h oraz wyznaczenia poziomej osi celowej instru
mentu W.
III. 1. Określenie dokładności pomiaru wysokości

II. 3. Pomiar odległości pionowej krzyżujących się lin przewodów

Wcześniej opisanym sposobem Odrzutowujemy na ziemię
po parze punktów A, B i C, D każdego przewodu. Punkty
te obieramy w przybliżeniu symetrycznie po obydwu stro
nach od miejsca krzyżowania się lin. Punkt przecięcia się
prostych przechodzących przez rzuty poziome A,B, i C’D’ jest
rzutem poziomym punktu przecięcia się lin P’K’ (rys. 3).

Celem określenia błędu pomiaru wysokości h założono
szereg punktów na różnych wysokościach, których odleg
łości pionowe od poziomej osi celowej instrumentu pomie
rzono skomoarowaną taśmą stalowa oraz instrumentem
BRT-006. W tablicy 1 podano średnie wyniki pomiarów
uzyskane z dwóch koincydencji przez dwóch obserwatorów.
Różnice podane w tablicy 1 możemy traktować jako błę
dy pomiarów instrumentem BRT-006. Mieszczą sie one
w dokładnościach przewidzianych przez prospekt Zeissa
z Jeny [5].
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ɪɪɪ. 2. Określenie dokładności wyznaczenia wysokości poziomej osi
celowej instrumentu W

Dokładność wyznaczenia wysokości poziomej osi celo
wej instrumentu BRT-006 badano przez porównanie różnic
wysokości pomierzonych za pomocą BRT-006 oraz niwelatorem Ni 025. Średnie wyniki pomiarów uzyskane przez
dwóch obserwatorów zestawiono w tablicy 2.
Podobne badania nad przydatnością instrumentu BRT-006
do pomiaru wysokości zostały już przeprowadzone przez
autorów opracowania {6].

przyjmując
mwA ~ mwB ~ mWc = i ɪ mrn

mhA = mhe = ± 30 mm

mh = + 20 mm (dla he = 20 m, w przypadku niekorzyc
stnej konfiguracji terenu)
= + 7 mm

(dla odległości 500 m)

m¿hAC = + 4 mm

(dla odległości 250 m)

IV. Teoretyczna analiza dokładności pomiarów
błąd średni pomiaru strzałki zwisu wyniesie:

IV. 1. Błąd średni pomiaru strzałki zwisu dla przęseł krótkich

Zgodnie z prawem przenoszenia się błędów, średni błąd
pomiaru strzałki zwisu wyraża się wzorem:
™WB + m⅛) + m'wC +

⅛ = (τ) ^wA ÷

(9)

C

Przewidywany błąd pomiaru dla strzałki zwisu fm=30 m
wynosi rrif = ±90 cm.
IV. 3. Dokładność pomiaru pionowej odległości liny od terenu

Ze wzoru (5.) wynika następujący wzór na błąd średni po
miaru pionowej odległości liny od terenu:

gdzie:

mjτj,

m/= + 30 mm

τ∏fvc — błędy średnie Określenia wysokości
osi celowych na stanowiskach A,
B i C,
m⅛4, mhB, τ∏hc — błędy średnie pomiaru pionowej od
ległości
do liny instrumentem
BRT-006.
t∏wb,

Badania przeprowadzone przez autorów niniejszej publika
cji pozwoliły ustalić, że mw¿ — mWn ≤ ±4 mm (dla celo
wych do 60 m) oraz mwci — il mm.
Przyjmując dla słupów 0 wysokości około 10 m błędy:
τn∕,j = rtihB — mhc ~ ±1θ mm ɪ podstawiając do wzoru (9),

m⅛= + ]∕⅛÷⅛

Jeśli przyjmiemy, że odległość Dm wynosi od 4 m do 60
że odpowiednie błędy pomiaru wielkości hM zawarte
w przedziale od ±10 mm do ±40 mm oraz że mw.u
= ±10 mm, wówczas błąd średni pomiaru
wyniesie
±14 mm do ±41 mm.1
IV. i. Dokładność pomiaru pionowej odległości krzyżujących się

md = ± j/mthp + m
*h κ

oraz odpowiednio
m∣,p — m∣lκ — i 40 mm

Zakładając maksymalną długość przęsła 500 m, wysokość
podwieszenia lin 40 m oraz maksymalny zwis ∕m = 30 m,
obliczamy:
~*^

m'wB ^*

otrzymamy:
m¿ = + 56 mm

Dla odległości pianowych

m'hB + ™Δ λ)

hp = hχ - 4 m

+ mwc + "iΛc ÷ m∖h

(10)

oraz

mhp = ™hK = ± 1° mm

Tablica 1
Nr pomiaru

1
2
3
4

BRT-006
h
w [m]

Taśma
Λ
w [m]

14,819
25,642
32,884
39,570

14,831
25,642
32,861
39,592

Różnica
w [mm]

5
15
35
60
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Różnice wysokości ∆h
w [mm]

BRT-006

Ni 025

+ 0259
+ 0388
+ 0010
+ 0113

+ 0258
+ 0386
r0008
+ 0117

otrzymamy
mrf = ± 14 mm

+12
+ 14
-23
+22

Tablica 2
Długość ce
lowej
w [m]

(12)

⅛⅛hχ⅛60 m

IV. 2. Błąd średni pomiaru strzałki zwisu dla przęseł długich

12/

lin

Zakładając, że odległości pionowe do lin wynoszą:

Dla przęseł krótkich (do 120 m) wielkość strzałki zwisu
wynosi najczęściej około 2 m. Błąd pomiaru nie może prze
kraczać 3% wielkości strzałki zwisu [1], to jest τn∕ = ±6 cm.

⅛

m,
są
—
od

Błąd średni pomiaru pionowej odległości krzyżujących
się lin wyraża się wzorem:

otrzymamy wartość błędu średniego pomiaru strzałki zwisu

mfm = + 13 mm

(11)

Różnice
w [mm]

+1
+2
+2
-4

W powyższej analizie dokładnościowej nie uwzględniono
wpływu błędu odrzutowania punktów liny na błąd pomiaru
pionowej odległości h. Badania wykazały bowiem, że nawet
metodami przybliżonymi [1] (na ,przykład przez odrzutowa
nie podwójnym pentagonem) odrzutowanie na teren jest na
tyle dokładne, że po ustawieniu instrumentu, spoziomowa
niu i wycelowaniu w kierunku pionowym — obraz liny
znajdzie się w polu widzenia lunety. Ponieważ pole widze
nia lunety instrumentu BRT-006 wynosi 3®, największy
błąd wynikły z tego powodu dla maksymalnej wysokości
60 m wyniesie 16 mm i może być pominięty.
V. Wnioski końcowe
1. Zastosowanie instrumentu BRT-006 w geodezyjnych
pomiarach napowietrznych przewodów elektroenergetycz
nych i telekomunikacyjnych pozwala na zastąpienie meto

dy trygonometrycznej metodą proponowaną w opracowaniu.
Szczególne korzyści może oddać opisana metoda w pomia
rach realizacyjnych.
2. Istotną zaletą opisanej metody jest możliwość uzyska
nia ,ostatecznych wyników pomiarów bezpośrednio w tere
nie, co z uwagi na zachowanie ciągłości prac montażowych
ma dla kierownictwa budowy szczególne znaczenie.
3. Celem ułatwienia obserwacji wzdłuż pionowych ce
lowych zaleca się założenia na okular specjalnego pryzma
tu łamiącego.
4. Należy zwrócić uwagę, że proponowany przez Autorów
sposób realizacji zadanej strzałki zwisu może być niebez
pieczny. Przy naciąganiu lub zwalnianiu liny nikt nie powi
nien znajdować się pod nią.
5. Prosta obsługa instrumentu, wysoka dokładność wyni
ków i wyjątkowo duża ekonomiczność pomiarów przema

Inż, ZYGMUNT SZWED
Opole

wiają za stosowaniem proponowanej metody w pra¾yce
geodezyjnej. W porównaniu z metodą trygonometryczną
opisana metoda pomiarów pozwala na skrócenie prac polowych o 50% oraz prac obliczeniowych o 80%.
LITERATURA
[1] Gomoliszewski T.: Trygonometryczna metoda pomiaru
szczegółów leżących na pionowej płaszczyźnie. Praca doktorska
w maszynopisie. Kraków 1961
[2] D a n i 1 e n k o T. S.: Gieodeziczeskije Obezpieczenije montażnych rabot. Moskwa 1971
[3] Tymowski St. J.: Strzałka zwisu i jej pomiar. Pτz. Geod.
1971, nr 7
[4] PN-67/E-05100. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Przepisy
budowy. WN1 Warszawa
[5] Prospekt: Bazowy tachimetr redukcyjny BRT-006 Carl Zeiss-Jena
[6] Gralak A., Gralak B.: Badanie przydatności dalmierza
BRT-006 do pomiaru wysokości. Prz. Geod. 1969, nr 2

Zagadnienia uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
na terenach miast i powiatów
(Artykuł dyskusyjny)

Artykuł mgr inż. Bronisława Bucewicza na temat
uzbrojenia podziemnego, opublikowany w zeszycie 12/1972
Przeglądu Geodezyjnego powinien zapoczątkować dyskusję
w gronie osób, które zagadnieniem tym zajmują się na co
dzień. Sprawa jest pilna, ponieważ właściwe i szybkie roz
wiązanie przyniesie gospodarce narodowej duże oszczędności
przede wszystkim przez wyeliminowanie ciągłych strat spo
wodowanych brakiem dokładnych informacji z zakresu
uzbrojenia terenów inwestowanych. Przez tereny inwesto
wane rozumieć tu należy również wszystkie renowacje, prze
budowy i rozbudowy istniejących urządzeń.
Potrzeba należytego, właściwego i szybkiego rozwiązania
tej sprawy jest oczywista, zwłaszcza na terenach miast
i osiedli objętych działalnością służby geodezyjnej resortu
rolnictwa.
Jednak proponowana przez autora artykułu organizacja
budzi wiele zastrzeżeń i można przypuszczać, że takie roz
wiązanie nie dałoby chyba zamierzonych rezultatów. Na
rozwiązanie tego zagadnienia należy bowiem spojrzeć nie
tylko z punktu ściśle technicznego, lecz również z punktu
widzenia gospodarczych, a także społecznych potrzeb miast
i osiedli.
Inwentaryzacja urządzeń nad- i podziemnych nie jest ja
kąś odrębną czynnością odizolowaną od innych poczynań
inwestycyjnych i gospodarczych. Konieczne jest, by wszy
stkie przedsiębiorstwa branżowe były przekonane o potrze
bie posiadania takiej dokumentacji oraz o konieczności
ciągłej jej aktualizacji dla własnego codziennego użytku. Na
kłada to poważne zadania na składnice materiałów geode
zyjnych — aktualizujące na co dzień wszystkie pomiary
powykonawcze tak, by całość opracowań urządzeń podziem
nych była zawsze aktualna.
Bezdyskusyjna na pewno jest sprawa, że taka składnica
powinna być zorganizowana przy jednostce, która te spra
wy prowadzi. Łączy się to ściśle z osnową geodezyjną, z pod
stawową mapą miast, gdyż wiele pomiarów powykonaw
czych. zwłaszcza podłączeń, mierzy się w nawiązaniu do
istniejącej zabudowy: wiąźe się to również z mapą ewiden
cji gruntów, ze względu na konieczność podawania infor
macji dla celów odszkodowań orzez czyje grunty dane urzą
dzenia przebiegają. Reasumując, składnica taka powinna
dysponować wszystkimi materiałami geodezyjnymi miasta.
Chociażby z tych względów odizolowanie takiej składnicy
od organizmu miejskiego jest chyba niemożliwe. Punkt 5
publikacji i jego rozwinięcie wynika logicznie z założenia,
że całość zagadnienia będzie prowadzić wojewódzkie przed

siębiorstwo geodezyjne podporządkowane wojewódzkiej ra
dzie naradowej.
Takie rozwiązanie jest może dobre dla Warszawy, a może
i dla innych miast wydzielonych z województwa. Trzeba jed
nak zauważyć, że Przedsiębiorstwo Geodezyjne miasta sto
łecznego Warszawy spełnia te same funkcje (naturalnie w
znacznie rozszerzonym zakresie) co miejskie pracownie geo
dezyjne w innych miastach i prowadzi składnicę geodezyj
ną w pełnym zakresie na obszarze całego miasta. Plan wo
jewódzki pokrywa się tu z planem miasta. Natomiast plany
województw dla poszczególnych miast są dyrektywne, a wy
konanie ich pozostawia się inicjatywie i gospodarności tych
miast. Geodezja jest integralną częścią wykonywania tych
planów i chociaż finansowo stanowi jedną z najmniejszych
pozycji, to gospodarczo bez przesady można powiedzieć, że
jest najważniejszą ich częścią. Wszystkie poczynania inwe
stycyjne na niej się zaczynają i na niej kończą.
Reasumując powyższe, pozwolę sobie przedłożyć nieco in
ne rozwiązanie tej sprawy:
1) całość zagadnienia wykonalwstwa należy wyraźnie po
dzielić pomiędzy przedsiębiorstwa geodezyjne, a formułując
ogólnie i— powiatowe służby geodezyjne;
2) przedsiębiorstwa geodezyjne w możliwie najkrótszym
czasie przeprowadzą pełną inwentaryzację wszystkich urzą
dzeń podziemnych i nadziemnych na terenach wszystkich
miast i osiedli, tworząc operaty i mapy tych urządzeń w
odpowiednich dla danego terenu skalach. Całość tych opra
cowań złożą do powiatowych (miejskich) składnic geodezyj
nych;
3) powiatowe (miejskie) służby geodezyjne prowadzą wszy
stkie wytyczenia i pomiary powykonawcze oraz aktualiza
cję map i operatów przekazanych im przez przedsiębiorstwa
geodezyjne;
4) w powiatowych biurach geodezji i urządzeń rolnych
należy utworzyć komórki do spraw geodezji i kartografii
podporządkowane pod względem rzeczowym Wydziałowi
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Komórka taka miałaby wspólną składnicę geodezyjną
z PBGiUR a spełniałaby zadahia w zakresie określonym
przez GUGiK i nadzorowane pod względem fachowym i rze
czowym przez Wojewódzkie biuro geodezji i kartografii.
Liczba etatów w tych komórkach powinna być dostosowana
do potrzeb. Widzi się jednak konieczność obsady tych ko
mórek od zaraz przynajmniej przez 1 etat.
Takie ujęcie organizacyjne stworzyłoby początki integracji
służb resortowych; uniknęłoby się również tworzenia odręb
nych jednostek geodezyjnych w prezydiach PRN.
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Fotogrametria Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
wobec nowych zadań budownictwa w Stolicy
Szybka rozbudowa Warszawy wyma
ga pełnej i nowoczesnej dokumentacji
projektowej oraz sprawnej obsługi bu
downictwa. Dlatego też w Warszaw
skim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym
już w 1965 roku zorganizowano pra
cownię fotogrametrii w celu uspraw
nienia prac i unowocześnienia metod
wykonania dokumentacji geodezyjnej.
Ostatnio odbyło się w WPG zebranie
Polskiego Towarzystwa Fotogrametry
cznego. Na zebraniu tym prowadzonym
przez doc. Wacława Sztompke, dy
rektor WPG — mgr inż. Wacław Kłop o c i ń s k i przedstawił osiągnięcia
pracowni fotogrametrycznej przedsię
biorstwa. Podkreślił zasługi kolejnych
kierowników pracowni, którzy w dal
szym ciągu wyróżniają się w rozwoju
tej dziedziny.
Kierownik pracowni — mgr inż. Mie
czysław Godlewski, z grupą swoich
współpracowników,
zademonstrował
zebranym takie opracowania fotogra
metryczne wykonane w WPG, jak:
1) rozwinięcie panoramiczne ulic i
kształtowanie sylwety miasta w fazie
projektowania (Ściana Wschodnia w
Warszawie);
2) fotogrametryczne opracowanie eIewacji i wnętrz budynków; mgr inż.
arch. Teresa Kanclerz przedstawiła
opracowanie zabytków elewacji takich,
jak: dom Bogusławskiego, wnętrza i
malowidła kościoła Sw. Anny w War
szawie, a także pełna inwentaryzacja
kościoła w Żyrardowie;
3) instrumentalne opracowanie detali
architektonicznych i odtworzenie wy
miarów obiektów zabytkowych ze sta
rych zdjęć. Mgr inż. Zygmunt Pod
górski omówił przebieg odtwarzania
wymiarów Wieży Wladyslawowskiej
Zamku Warszawskiego. Podstawa pra
cy były zdjęcia wieży o nieznanych pa
rametrach kamery fotograficznej, wy
konane na szkle. Jedno zdjęcie wyko
nano w 1915 roku ze stanowiska na
ziemnego, a drugie w 1924 roku — z
dachu. Określono więc ogniskowe ka
mer. punkty główne oraz inne elemen
ty i na Stereoplanigrafie opracowano
rysunek wieży z niezbędnymi miarami.
Profesor Jan Bogusławski (Pra
cownie Konserwacii Zabytków) zlecił
odtworzenie w WPG również Wieży
Zegarowej Zamku i jej hełmu;
4) nomiary odkształceń: mgr inż. Ste
fan Kacprzak omówił wypracowa
ne w WPG oryginalne metody pomiaru
odkształceń budvnków i obiektów przemyslowvch (zbiornik gazu, budynek
w osiedlu Bródno, reflektory anten ra
darowych, teren Trasy Łazienkow
skiej).
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W rzeczowej i szerokiej dyskusji
członkowie PTF z Politechniki War
szawskiej, IGiK, PPF, WOPM, ZT,
PKZ, NOT z uznaniem podkreślali osiągnięcia pracowni fotogrametrii WPG.
Oglądając demonstrowane opracowa
nia, uczestnicy zebrania akcentowali
szczególnie precyzję, wszechstronność i
bogactwo zastosowań fotogrametrii w
dokumentacji projektowej oraz konie
czność jej dalszego rozwoju.
Na zakończenie zebrania podano do
wiadomości, że wobec wzmożonego
tempa budownictwa w Warszawie, na
wniosek Stołecznego Zjednoczenia Pro
jektowania Budownictwa Komunalne
go, któremu WPG podlega, Główny
Urząd Geodezji i Kartografii wyraził
zgodę na udostępnienie WPG zdjęć
lotniczych.

Kilka dni po tym spotkaniu praco
wnię fotogrametrii WPG spotkał jesz
cze jeden zaszczyt. Jak podawała pra
sa (Życie Warszawy z dnia 30.XII.
1972 r.), zespół fotogrametrii WPG za
opracowanie hełmu Wieży WładysłaWowskiej Zamku Warszawskiego otrzy
mał Nagrodę Sześcianu. Nagroda ta jest
wręczana za wybitne osiągnięcia pro
jektowe. To, iż Nagrodę Sześcianu wrę
czał osobiście prezes GUGiK — mgr
inż. Borys Szmielew, świadczy jak
wielkie znaczenie przywiązuje się do
rozwoju fotogrametrii w Warszawskim
Przedsiębiorstwie Geodezyjnym i jej
roli w stolicy.
Mgr inż. Cz. Lipianin
Warszawskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne

Narada z czytelnikami czasopism geodezyjnych
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geo
detów Polskich w Łodzi, przy współ
pracy Głównej Komisji Informacji Te
chnicznej,
Ekonomicznej i Bibliotek
SGP zorganizował w dniu 13 lutego
1973 r. w Domu Technika w Łodzi ogólnókrajową naradę na temat: Wyko
rzystanie czasopiśmiennictwa geodezyj
nego. Celem narady było przedstawie
nie aktualnego stanu czasopiśmiennic
twa geodezyjnego w Polsce oraz omó
wienie możliwości dostosowania treści
i poziomu czasopism, a także formy
podawanych informacji do aktualnych
potrzeb czytelników.
Na naradę przygotowano dwa refe
raty:
— Czasopiśmiennictwo geodezyjne w
Polsce — mgr inż. Stanisław Janusz
Tymowski
— Stan czytelnictwa literatury tech
nicznej w regionie łódzkim — doc. dr
hab. Jadwiga Siniarsk a-C z a p 1 i ck a.
W referacie pierwszym omówiono:
liczebność środowiska geodezyjnego w
Polsce oraz potrzeby tego środowiska
w dziedzinie czytelnictwa czasopism
technicznych, wykaz i klasyfikację ukazujacych się tytułów czasopism i ich
nakład oraz zasięg oddziaływania, spo
sób docierania czasopism geodezyjnych
do odbiorców i metody wykorzystania
czasopism przez odbiorcę.
W referacie drugim przedstawiono
stan czytelnictwa w Łodzi i w regio
nie, wykazujący wzrost potrzeb czytel
niczych i konieczność zaopatrzenia po
tencjalnych czytelników w książkę i

czasopisma techniczne, co wymaga ro
zwoju literatury technicznej.
W celu rozwinięcia szerszej popula
ryzacji czytelnictwa technicznego wśród
członków SNT, prelegent tego refera-
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tu sugerował następujące kierunki
działania:
— prowadzenie akcji mającej
na
celu przysposobienie użytkowników i
czytelników do wykorzystania infor
macji technicznej;
— tworzenie we wszystkich oddzia
łach NOT ośrodków informacji, w któ
rych każdy czytelnik uzyska pomoc
przy poszukiwaniu potrzebnej mu lite
ratury;
— prowadzenie różnymi metodami
propagandy czytelnictwa literatury te
chnicznej;
— przeprowadzenie badań w celu
rozpoznania zainteresowań środowiska
i konkretnych potrzeb czytelniczych.
Dyskutanci poruszyli zagadnienia
bardzo istotne dla wydawnictw geode
zyjnych. Głównie dotyczyły one zwię
kszenia nakładu niektórych wydaw
nictw oraz wzbogacenia ich treści, jak
również zamieszczania bardziej aktu
alnych informacji. Między innymi
zwrócono uwagę na konieczność wy
korzystania w czasopismach geodezyj
nych wielu ciekawych informacji po
dawanych na bieżąco przez biuletyny

i komunikaty oddziałów SGP. W cza
sopiśmie Przegląd Geodezyjny, które
dociera do licznego grona geodetów,
konieczne jest zamieszczanie krótkich
streszczeń i ewentualnych recencji no
wych wydawnictw książkowych, tema
tów prac naukowych bądź opracowań
technicznych opublikowanych w innych
wydawnictwach krajowych, jak rów
nież wzmianek o nowych instrumentach
geodezyjnych. Pożądane jest zwiększe
nie liczby reklam i anonsów firmo
wych. Domagano się również nałożenia
obowiązku społecznego na osoby wyjeżdźące za granicę, aby pisały do
Przeglądu Geodezyjnego sprawozdania
lub artykuły z tego pobytu. W dysku
sji brało udział 11 osób.
Narada wzbudziła duże zainteresowa
nie tak w środowisku geodezyjnym,
jak i poza nim. Wzięło w niej udział
106 osób z 44 instytucji i przedsię
biorstw (w tym 37 spoza Łodzi). Prze
wodniczyła naradzie mgr inż. Alicja
Łuczyńska — przewodnicząca Głó
wnej Komisji Informacji Technicznej,
Ekonomicznej i Bibliotek SGP.
Z okazji narady Branżowy Ośrodek
Informacji
Techniczno-Ekonomicznej
Instytutu Geodezji i Kartografii przy
gotował wystawę tematyczną w staran
nej oprawie plastycznej pt. Książki,
czasopisma i prospekty geodezyjne. Ca
łość ekspozycji została podzielona na
grupy tematyczne:
— prospekty firm zagranicznych do
tyczące nowego sprzętu geodezyjnego i
fotogrametrycznego;
— komplet czasopism krajowych i
zagranicznych otrzymywanych w dro
dze prenumeraty lub wymiany przez
bibliotekę Ośrodka;

— wybrane nowości wydawnictw
zwartych z zakresu geodezji i kartogra
fii, fotogrametrii, ekonomiki i organi
zacji.
Na wystawie eksponowano również
książki i publikacje naukowo-technicz
ne przygotowane przez Koło Zakłado
we SGP przy Politechnice Łódzkiej.
Wystawa, którą zwiedziło 455 osób spo
tkała się z bardzo pozytywną oceną.
Poza wystawą uczestnicy narady zwie
dzili bibliotekę i Ośrodek Informacji
OW NOT w Łodzi.
Narada, jak i wystawa spełniły swo
je zadania, były pożyteczne i osiągnęły
zamierzony cel. Spotkanie czytelników
z całego kraju z redaktorami czasopism
geodezyjnych pozwoliło na wzajemne
bezpośrednie kontakty oraz wymianę
spostrzeżeń. Dyskusja dała bogate ma
teriały do opracowania wniosków i po
stulatów kierowanych pod adresem re
dakcji czasopism geodezyjnych i na
szego Stowarzyszenia.

Fabian Grzybowski
Łódź

Zaszczytny tytuł „Zakładu pracy socjalistycznej”
dla WBGiUR w Zielonej Górze
W dniu 28 lutego 1973 r. odbyła się
w Zielonej Górze doroczna narada pro
dukcyjna służb geodezyjno-urządzenio
wych wojewódzkich i powiatowych biur
geodezji i urządzeń rolnych, poświęco
na ocenie realizacji zadań w roku 1972
oraz omówieniu kierunków działania
na rok bieżący.
Przedstawiono również wyniki socja
listycznego współzawodnictwa pracy za
rok 1972 prowadzonego pomiędzy po
wiatowymi biurami i wyniki współza
wodnictwa indywidualnego w biurze
wojewódzkim.

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Zielonej Górze otrzy
mało zaszczytny tytuł Zakładu pracy
socjalistycznej i zdobyło pamiątkowy
proporzec.
Tytuły Brygady pracy socjalistycznej
zdobyło 12 powiatowych biur geodezji
i urządzeń rolnych.
W uznaniu wieloletnich zasług pra
cowników służby geodezyjno-urządze
niowej Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej nadało pracownikom odzna

ki honorowe Za zasługi w rozwoju wo
jewództwa, a Zarząd Główny Związku
Zawodowego Pracowników Rolnych na
dał 10 osobom odznaki i dyplomy Za
służonego przodownika pracy socjali
stycznej.
Naradę produkcyjną zakończono pod
jęciem uchwały o kontynuowaniu so
cjalistycznego współzawodnictwa, reali
zacji zobowiązań produkcyjnych i czy
nów społecznych w roku 1973.
Mgr Adolf Piasecki
Zielona Góra

Z prac Sekcji Geodezji Miejskiej SGP
W dniu 6 marca 1973 roku w świe
tlicy Warszawskiego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego odbyło się plenarne ze
branie Sekcji Geodezji Miejskiej Sto
warzyszenia Geodetów Polskich. Wy
głoszono następujące referaty:
— Eundencja budynków i jej znacze
nie dla gospodarki narodowej — Hen
ryk Mieszkowicz
— Zastosowanie metod geofizycznych

do wykrywania urządzeń podziemnych
— Adam Gawin
— O wykrywaczach urządzeń pod
ziemnych — Bernard Podlasiński.
Po referatach i zademonstrowaniu
przez kol. B. Podlasidskiego udoskona
lonego prototypu wykrywacza miała
miejsce dyskusja.
Zebranie, któremu przewodniczył kol.

Wacław Kłopociński zakończyło
się omówieniem spraw organizacyjnych
związanych z przygotowaniami do na
rady w Bydgoszczy na temat: Przygo
towanie terenów pod budownictwo.
Omówiono także stan przygotowań do
XLI Konferencji Naukowo-Technicz
nej SGP, która ma się odbyć w Łodzi,
na temat: Rola geodezji w gospodarce
urządzeniami podziemnymi w mieście.
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nr 115

się

Oczywiste jest, że odpowiedź nadesłana
przez niektórych kolegów

FH — EG = h = a sin a

P = 4 a1 sin3 a/2 cos3 a/2

Ale pole czworoboku EFGH równa się
połowie iloczynu przekątnych pomno
żonemu przez sinus kąta między pro
stokątnymi:

jest również prawidłowa, gdyż po prze
kształceniach sprowadza się do postaci:

FH ■ EG
P =-------- - — sin a =

Na zakończenie redakcja przeprasza za
późne rozesłanie zeszytu nr 1/1973 PG
przez kolportaż. Znaczna liczba kole
gów .otrzymała ten zeszyt dopiero w
drugiej połowie marca, a chyba naj
później kol. Witold Ku1Ckiewicz z War
szawy, do którego zeszyt ten dotarł do
piero w dniu 26 marca. Oczywiście opóźnienia w nadesłaniu rozwiązań zo
stały przez redakcję uwzględnione.
Nagrodę główną od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w postaci wydaw
nictwa albumowego Ziemia Kopernika
w wyniku losowania otrzymał kolega
Zygmunt Salamaga z Ochojna koło
Krakowa.
Nagrody dodatkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w postaci ksią
żek wylosowali koledzy: Marek Szkiłłądź z Warszawy, Zdzisława i Ryszard
Matuszkowiakowie z Poznania, Zyg
munt Poddębski z Lublina, Anna Bi
skup z Radomia i Leszek Mosor ze
Szczecina.

2 :

a sin a · a sin a
--------- —-------- sin a = 1/2 a2 sin3 a

Zadanie prościuteńkie, ale miłe jak
kwiat wiosenny. Zaczynam od słów, ja
kie wraz z rozwiązaniem zadania na
desłał kolega Edmund Musiał z Ra
domska. Rzeczywiście, zadanie było ła
twe, a najlepszym tego dowodem jest
liczba 33 nadesłanych odpowiedzi.
Prawidłowa odpowiedź jest następu
jąca:

P = 1/2 α, sin3 a
A oto rozwiązanie nadesłane przez kol.
Kamila Kasprzyckiego z Bielska-Bia
łej.

Ponieważ
przekątne
czworoboku
EFGH, którego powierzchnię należy

P = 1/2 α2 sin3 a

St.J.T.

Rozwiązanie zadania z nr 115 nadesłali:
Andrzej Nowak (Olsztyn), Stefan Tyliński
(Pustelnik koło Warszawy), Paweł Bednarz
(Kozienice),
Ryszard
Szostek
(Wrocław),
Wiktor Pietrulan (Szczecin), Remigiusz Szcze
paniak (Warszawa), Marek Franczyk (Kra
ków),
Kamil Kasprzycki
(Bielsko-Biała),
Bernard Chmara (Szczecin), Bolesław Styrnał (Lublin), Zygmunt Salamaga (Ochojno

koło Krakowa), Włodzimierz Kuberka √Poznań), Dierżysław Lipnlacki (Lublin), Andrzej
Mylka (Szczecin), Marek Szkiłłądż (Warsza
wa), Zdzisława i Ryszard Matuszkowiakowie (Poznań), Zygmunt Poddębski (Lub
lin), Edmund Musiał (Radomsko), Anna
Biskup (Radom), Józef Chociej (Grajewo),
Aleksy Zalwert (Poznań), Jan Sliz (Wełeez

p. Busko), Stanisław Hetnał (Wrocław), Ka
zimierz Kowalewski (Gliwice), Leszek Mosor (Szczecin), Janusz Cichy (Poznań), Ja
nusz Augustynowicz (Szczytno), Stefan Bal
cer (Szczecin), Oswald Rudze (Wrocław), yyitold Kuckiewicz (Warszawa), Henryk Liberek
(Jarocin Poznański), Wacław Pisarek (Jaro
sław), Mieczysław Wawrzyniak (Szczecin).

Nagroda

Zadanie nr 120

Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania
nagroda główna w postaci wydawnic
twa Zarys historii organizacji społecz
nych geodetów polskich lub album o
Mikołaju Koperniku — od Stowarzy
szenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wy
niku 'losowania 5 nagród dodatkowych
w postaci książek od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.

UWAGA!

Fragment układu osi alejek parku
ludowego zaprojektowano w ten spo
sób, że na okręgu o promieniu R = 40
m opisano trapez równoramienny o
boku AB = CD = 150 m. Znaleźć pro
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mień ρ okręgu opisanego na tym tra
pezie.
Zadanie nadesłał kol. Dzierżysław
Lipniacki z Lublina.
Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 września 1973 roku.

Koledzy pragnący zamieścić w „Ką
ciku Zadań” zadania do rozwiązania
proszeni pą o nadsyłanie takich zadań
łącznie z rozwiązaniami. Projekty za
dań przyjętych przez redakcję, nade
słanych wraz z rozwiązaniami, są
honorowane ryczałtem w wysokości
300 złotych.
Autorom zadania przysługują prawa
autorskie.

PALIWODA J.: Scalanie i wymiana
gruntów. Zagadnienia administracyjno-prawne. Ossolineum, Warszawa 1972.
Str. 121

Autor, prawnik naukowiec, zajmują
cy się jako jeden z nielicznych w Pol
sce zagadnieniami poprawy struktury
gospodarstw rolnych, szczególnie zaś
problematyką prawa scaleniowego, oddaje do rąk czytelnika kolejną pracę
z tego zakresu. Sama ustawa o scala
niu i wymianie gruntów z 24 stycznia
1968 r. ,(Dz. U. nr 3, poz. 13), choć la
koniczna, już w krótkim okresie pra
ktycznego stosowania przyniosła wiele
zagadnień interpretacyjnych, donio
słych dla prawidłowego przebiegu sca
lenia i wymiany. Rozważania zawarte
w pracy są bardziej interesujące niż
w innych monografiach, bo poparte
wynikami badań empirycznych prowa
dzonych przez Autora w ramach prac
Zespołu Naukowo-Badawczego Insty
tutu Nauk Prawnych PAN. Recenzo
wana książka ma cały szereg walorów
uzasadniających jej prezentację szer
szemu gronu zainteresowanych specja
listów, choć za najważniejszy uważam
powiązanie rozważań teoretycznych z
praktyką. Dla geodety — praktyka ta
ka relacja jest przydatna, bo oprócz
czynności czysto technicznych, które
wykonuje w tym postępowaniu, musi
równocześnie bardzo często decydować
o ważnych dla całego postępowania
kwestiach prawnych. W tej sytuacji
tylko praca ujmująca zagadnienia
praktycznie, bez zbytniego teoretyzo
wania, może być w tych kręgach za
akceptowana. Zresztą Autor, pisząc ją,
myślał między innymi o takich właśnie
odbiorcach (s. 3).
Znaczenie podjętej przez Autora te
matyki jest duże, między innymi ze
względu na fakt, iż ukazało się u nas
dotychczas mało prac na ten temat (re
cenzowana jest drugą, zresztą tego sa
mego Autora). Powoduje to żywe zain
teresowanie, nie tyle może konstruk
cją pracy, ile przyjętą metodyką ba
dań, uzyskanymi wynikami i ich kon
frontacją z teorią, to jest elementami
decydującymi o wartości i znaczeniu
publikacji.
Autor podzielił pracę na pięć roz
działów, w których omawia regulację
prawną scalania i wymiany gruntów
do 24 stycznia ,1968 roku <s. 9—14), pod
stawowe zasady scalania i wymiany
gruntów w latach 1968—1970 (s. 15—34),
uczestników scalenia i wymiany grun
tów oraz ich uprawnienia (s. 35—53),
główne zasady postępowania scalenio
wego i wymiennego (s. 54—69) i za
kres stosowania kodeksu prawa admi
nistracyjnego w postępowaniu scalenio
wym i wymiennym (s. 70—,104), pod
sumowując swoje wywody wnioskami
końcowymi na s. 105—107.
Ramy recenzji są zawsze zbyt szczu
płe na to, by można zawrzeć w niej
wszystkie nasuwające się refleksje, dla
tego recenzujący zmuszony jest do
zwrócenia uwagi na kwestie,
które
wydają się najważniejsze i równocześ
nie kontrowersyjne.
I. W rozdziale pierwszym Autor w
sposób zwarty, choć przystępny, przed
stawia najogólniej prawo Scaleniowo-Wymienne do roku 1968. Poświęca
także nieco miejsca terminologii sca
lenie (komasacja) i wymiana oraz
wspomina o komasacji społecznej, zna
nej zresztą dobrze personelowi geode

zyjnemu z publikowanych doświadczeń,
szczególnie z terenu województwa bia
łostockiego. Do jednej kwestii imam je
dnak zastrzeżenie. Chodzi mi o Zbyt
rygorystyczne — moim zdaniem — po
traktowanie przez Autora ustawy sca
leniowej z 1923 roku (s. 11) przez wy
eksponowanie jej elementu klasowego.
Osobiście nie podkreślałbym tak bardzo
tego aspektu ustawy, zważywszy, że
jest regulacją prawną zupełnie innej
formacji społeczno-politycznej niż obe
cna i jako ,taka z natury rzeczy od
zwierciedlała interesy sprawujących
władzę. W końcu jest oczywiste, że
każde prawo jest w jakimś sensie kla
sowe. Widziałbym raczej efekty, jakie
przyniosło wprowadzenie prawa scale
niowego w okresie międzywojennym,
których na ogół nie kwestionuje się w
literaturze i które są bezsporne.
II. W kolejnym rozdziale, omawiają
cym zasady scalania i wymiany grun
tów w latach 1968—1970, Autor przed
stawia założenia ustawy scaleniowej z
1968 roku, ilustrując je wynikami ba
dań empirycznych. Na podkreślenie za
sługuje wyraźne sprecyzowanie przez
J. Paliwodę, co rozumie przez wymianę
gruntów (s. 15). Dotychczas było z tym
dość dużo trudności, co prawda teore
tycznych, bo praktycy przeszli nad tą
kwestią po prostu do porządku dzien
nego i chyba słusznie. Zgadzam się z
wywodami, że wymiana gruntów ma
obecnie bardzo zawężony zakres działa
nia .(s. 16), lecz nie widzę potrzeby (od
miennie niż to postuluje Autor) roz
szerzenia zakresu podmiotowego i
przedmiotowego wymiany. Opowiadam
się raczej za nowelizacją prawa scale
niowego zmierzającą do wyeliminowa
nia tych niedociągnięć, na które wska
zują praktycy, przy równoczesnym ograniczeniu zasięgu wymiany. Wydaje
się poza tym, że w ogóle zbędny jest
podział na scalenie i wymianę, a w zu
pełności wystarczy jedna procedura —
scaleniowa — z modyfikacjami dosto
sowanymi do odpowiednich potrzeb. Je
śli chodzi o zagadnienia bardziej szcze
gółowe, to mam wątpliwości czy na
postanowienie ustalające opłaty za sca
lanie gruntów rzeczywiście nie przy
sługuje zażalenie, ku czemu skłania
się Autor (s. 23). Problem na pewno
jest dyskusyjny, wydaje się, że tak
stawia go również J. Paliwoda, choć
argumentacja — jakoby zaskarżalność
była sprzeczna z zasadą jednoinstancyjności, przyjętą w ustawie z 1968 ro
ku — jest chyba dość swobodną inter
pretacją prawa scaleniowego. W tej
chwili trudno definitywnie przesądzić
o słuszności koncepcji. Można tylko
wyrazić żal, że nie mamy obecnie or
ganu na wzór międzywojennego Naj
wyższego Trybunału Administracyjne
go, który kształtowałby autorytatyw
nie praktykę administracyjną.
III. Rozdział trzeci zawiera między
innymi interesujące dane statystyczne
dotyczące jakości opracowanych proje
któw scalenia (s. 49). Czytelnik zwró
ci też zapewne uwagę na stwierdzenie,

że scalenie oprócz poprawy struktury
Przesirzennej gospodarstw rolnych pro
wadzi w poważnym stopniu także do
uregulowania stosunków własnościo
wych na obszarze scalenia (s. 40). Te
mu wnioskowi nie sposób odmówić słu
szności, bo takie jest chyba założenie
art. 16 ust. 1 ustawy scaleniowej. Mam
jednak wątpliwości czy właściciel, któ
rego nieruchomości objęto scaleniem,
bo posiadała je inna osoba, łatwo zre
zygnuje ze swego prawa własności.
Nadto nie wydaje mi się, by przeszko
dą do windykacji nieruchomości był
art. 20 ustawy scaleniowej. Wydanie
nieruchomości czy części nieruchomoś
ci to przecież jeszcze nie wtórna szacnownica, powstawaniu której ma za
pobiec art. 20 ustawy. Mimo podniesio
nego tu zastrzeżenia, można
chyba
przyjąć również argumentację Autora,
iym bardziej że podaje własny sposób
rozwiązania tego zagadnienia (s. 41
przyp. 10 — przyznanie działki jednej
osobie z obowiązkiem spłaty lub sprze
daż działki stosownie do przepisów koαeκsu prawa cywilnego).
IV. Rozdział czwarty to omówienie
wszystkich najważniejszych zasad i sta
diów postępowania scaleniowego. Nie
które przedstawione kwestie są wła
snym, oryginalnym spojrzeniem Auto
ra. I tak na przykład w pełni aprobu
ję pogląd, że od decyzji podejmowa
nych w postępowaniu scaleniowym, a
przynajmniej od niektórych, powinna
przysługiwać droga odwoławcza w try
bie instancyjnym (s. 75). W tym wzglę
dzie nasze ustawodawstwo stanowi wy
jątek wśród praw komasacyjnych in
nych krajów i chyba nie najlepszy. Po
dzielam krytyczne stanowisko Autora
w odniesieniu do § 90 pkt 4, litera c
pierwszej wersji instrukcji nr 141 mi
nistra Rolnictwa z dnia 20 Iipca 1968 r.
w sprawie scalania i wymiany grun
tów ɪ)j
W recenzowanej monografii Autor po
raz pierwszy w piśmiennictwie polskim
potraktował nieco szerzej kwestię sto
sowania kodeksu prawa administracyj
nego w postępowaniu scaieniowo-wymiennym (rozdział V). Uważam za słu
szne większość wyciągniętych przez J.
Paliwodę wniosków, choć niektóre kon
cepcje są co najmniej dyskusyjne, mi
mo że znajdują oparcie w aktualnej
wykładni przepisów ustawy scalenio
wej wydanej przez Ministerstwo Rol
nictwa. Sztywne stanowisko Minister
stwa w niektórych kwestiach uspra
wiedliwia w pewnym sensie Autora,
ale Ministerstwu Rolnictwa postawił
bym zarzut wykładni ustawy scalenio
wej, szczególnie na tle art. 14 — contra
legem. Zdaniem moim — przy wpro
wadzaniu w życie jakiejś koncepcji de
cydującą rolę odgrywa ustawa zreda
gowana poprawnie pod względem tech
nicznym. Braki w tym zakresie nie
mogą być łatane nieprzekonywającą
1) Szerzej o tym A. Zieliński: Wpro
wadzenie uczestników scalenia w posiadanie
nowych, dzialaów. Przegląd Geodezyjny nr
4/1971, s. 143 i następnę.
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argumentacją, na przykład o intencji
ustawodawcy czy duchu ustawy.
Autor monografii — jak mi się wydaje — popadł również w pewną nie
konsekwencję. Raz uznaje pismo mini
stra Rolnictwa z 25 Iipca 1969 dotyczą
ce rozumienia i znaczenia art. 14 usta
wy scaleniowej ... za rodzaj autentycz
nej interpretacji przepisów ... (s. 81), a
w przypisie 14 na tejże stronie zdaje
się kwestionować autentyczność wy
kładni w relacji pismo ministra — ustawa. Bardziej przekonywająca jest
treść przypisu.

V. Wnioski końcowe są efektem wy
wodów Autora i poparte
wynikami
prac empirycznych. Generalnie należa
łoby się zgodzić z większością postula
tów, choć można zajmować również in
ne stanowisko. I tak na przykład uwa
żam, iż uczestnikom scalenia powinno
przysługiwać zażalenie na postanowie
nie o kosztach i to z dwóch powodów:
nie przedłuży ono samego postępowa
nia scaleniowego, a po wtóre w spra
wach tak delikatnych, jak obowiązki
finansowe strona powinna mieć możli
wość odwołania się — inaczej podaj e
Autor w punkcie 4 na s. 106. Dalej
wydaje się, że propozycja — jak w
punkcie 2 na s. 106 — nałożenia grzy
wny na członków rady uczestników
scalenia nie wykonujących swoich obo
wiązków jest chyba zbyt daleko idąca,
zwłaszcza że chodzi przecież o funk
cję społeczną.
VI. Podniesione w recenzji uwagi nie
podważają w niczym wysokiej oceny,
jaka należy się pracy. Chcialem tylko
wskazać na możliwość innego ujmo
wania zagadnień niż czyni to Autor,
ale tylko na prawach dyskutanta i w
ramach zwyczajowych uprawnień re
cenzującego.
Praca jest napisana tak, że mogą z
niej korzystać i naukowcy, i praktycy,
przy czym każdy znajdzie coś intere
sującego. Podobnie, jak wszystkie do
tychczasowe prace, J. Paliwoda także
i tę Udokumentowa !starannie biblio
grafią, wyczerpując w zasadzie całą
polską literaturę przedmiotu. Warto też
podkreślić, że Autor korzystał w bar
dzo szerokim zakresie z literatury stri
cto technicznej. Praca jest napisana
ładnym, przystępnym językiem, a jej
przydatność dla czytelnika podnoszą
streszczenia w językach niemieckim i
rosyjskim oraz spis wykorzystanej li
teratury, z podziałem na monografie
i artykuły.
Zasługą wydawnictwa jest staranne
wydanie pracy. Polecając monografię
J. Paliwody kręgom specjalistów —
geodetów, mam nadzieję, że będzie po
mocą w ich pracy i przyczyni się do
prawidłowego rozwiązania wielu bar
dzo niekiedy zagmatwanych zagadnień.
Jeżeli tak się stanie, będzie to kolejny
sukces Autora recenzowanej pracy.

Dr A. Zieliński
Poznań
BONNEVAL H.: Photogrammetrie Gé
nérai. Wyd. Eyrolles, Paris 1972. Tom I:
str. 232, rys. 127. Cena 87 frs. Tom II:
str. 264, rys. 202. Cena 129 frs. Tom III:
str. 312, rys. 115. Cena 116 frs. Tom IV:
str. 312, rys. 167. Cena 112 frs.

Niezwykła dynamika rozwoju foto
grametrii wymaga stałej aktualizacji
programów nauczania w tej dziedzinie.
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Cenne są zatem nowe wydawnictwa ż
tej dziedziny dla wszystkich, którzy
przed laty ukończyli swoje studia za
wodowe.
Nowy podręcznik H. Bonnevala obejmuje zakres jego wykładów foto
grametrii w Szkole Nauk Geograficz
nych (Ecole Nationale des Sciences
Géographiques) w Paryżu. Doświadcze
nia nabyte w ciągu 25-letniej pracy w
Narodowym Instytucie Geograiicznym
(IGN) oraz IS-Ietmej działalności ayaaktycznej w uczelni pozwoliły Auto
rowi opracować dzieło niezwykle war
tościowe nie tylko -dla topografów, lecz
również d-la specjalistów wielu dzie
dzin pokrewnych wiążących się z ba
daniami bądź przekształcaniem
po
wierzchni Ziemi, jak: geologia, plano
wanie przestrzenne, inżynieria lądowa
i inne.
Ponieważ w fotogrametrii ulegają
stałym zmianom zarówno instrumenty,
jak i metody, Autor postawił sobie za
zadanie przedstawienie aktualnego sta
nu z roku 1970, nie pomijając jednak
opisów zasadniczych instrumentów i
metod o znaczeniu historycznym.
Tom pierwszy dotyczy zdjęć dla ce
lów pomiarowych. Zawiera on na po
czątku rozdział poświęcony terminolo
gii i symbolice, Pardzo cenny dla czy
telników innej narodowości, ze wzglę
du na różnorodność oznaczeń używa
nych przez autorów różnych krajów.
Dalsze rozdziały zawierają: historycz
ny przegląd rozwoju metod, podstawo
we wiadomości z dziedziny optyki i fo
tografii, opisy kamer pomiarowych i
metody ich kalibrowania oraz metody
wykonywania zdjęć naziemnych i lot
niczych.
Tom drugi zawiera metody i instru
menty do sporządzania map. W trzy
nastu rozdziałach zostały omówione za
sady stereoskopii i sposoby orientowa
nia zdjęć na autografach różnych kon
strukcji. Autor przedstawił pełną do
kumentację instrumentów do opraco
wań analogowych i analitycznych, któ
re są obecnie produkowane zarówno w
krajach zachodniej i wschodniej Euro
py, jak i w Ameryce.
Tom trzeci dotyczy organizacji zdjęć
topograficznych metodami fotograme
trii lotniczej. W trzynastu rozdziałach
omówiono szczegółowo związki geome
tryczne między punktami w terenie a
ich obrazami na zdjęciach; źródła błę
dów i ich wpływ na dokładność opra
cowania; sposoby zakładania
osnów
geodezyjnych i fotogrametrycznych;
wreszcie: zagadnienia praktyczne przy
opracowaniach numerycznych, graficz
nych i fotograficznych (Ortofotografia)
w skalach średnich; małych i wiel
kich.
Tom czwarty składa się z dwu części,
które obejmują: Metody i instrumenty
o konstrukcji uproszczonej oraz Zasto
sowania dla celów nietopograficznych.
Ta druga część została opracowana
przez Μ. Carbonnella i P. Ho
ti e r.
Część pierwsza zawiera metody spo
rządzania fotomap drogą przetwarzania
oraz sposoby opracowywania map inStumentami o konstrukcji uproszczonej,
opartymi na zasadzie Stereomikrometru lub zasadzie Deville’a.
Część druga obejmuje metody ana
logowe i analityczne stosowane przy
Onracowaniu dokumentacji i dla celów
architektonicznych, policyjnych i in
nych, Drzy wyznaczaniu odkształceń,
wyznaczaniu torów ciał będących w

ruchu itp. Oddzielny rozdział jest po
święcony zastosowaniom specjalnym,
jak zdjęcia podwodne za pomocą mi
kroskopu elektronowego, roentgenologiczne oraz zagadnienia hologrametryczne.
Poszczególne zastosowania dla celów
topograficznych i nietopograficznych są
ilustrowane opisami i wynikami prac
wykonanych przez Narodowy Instytut
Geograficzny. Na podkreślenie zasługu
ją wnikliwe analizy dokładności i eko
nomiki poszczególnych technologii. W
każdym poszczególnym przypadku Au
tor wskazuje rodzaj instrumentu jaki
powinien być użyty do opracowania,
aby nie zwiększać niepotrzebnie kosz
tów wykonania zadania zbyt wysoki
mi odpisami na amortyzację. Przykła
dowo: aby nie używać drogich autogra
fów I kategorii, jeśli wystarczą tańsze
autografy kategorii II lub III.
Należy stwierdzić z uznaniem, że Au
tor wywiązał się z postawionego zada
nia, wzbogacając literaturę fachową
podręcznikiem obejmującym najnow sze osiągnięcia z dziedziny fotograme
trii.
Μ. B. Piasecki

Polskie towarzystwa naukowe od XV
wieku. Wykaz opracowali Michał Flis,
Julian Wójcik, przy współudziale He
leny Kotarbiny. Biblioteka PAN, War
szawa 1972. Str. 84.
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
podjęła w 1966 roku prace nad Słow
nikiem historycznym polskich towa
rzystw naukowych. W wyniku kilku
letniej pracy zebrano znaczną liczbę
pozycji odnoszących się do polskich to
warzystw i organizacji naukowych ist
niejących w naszym kraju, poczynając
od XV wieku.
Opublikowanie słownika poprzedzo
ne zostało wydaniem wykazu tych to
warzystw naukowych, których działal
ność kwalifikuje je do umieszczenia w
projektowanym wydawnictwie. Pozwo
li to na krytyczną ocenę zebranego
materiału oraz uzupełnienie wykazu
nowymi pożądanymi pozycjami.
Wykaz obejmuje 677 pozycji, z cze
go 223 przypada na organizacje nau
kowe, . stowarzyszenia naukowo-techni
czne i inne, działające w chwili obe
cnej. Zebrane dane usystematyzowano
w postaci alfabetycznego wykazu, uzu
pełnionego indeksami — topograficz
nym i rzeczowym, które znakomicie ułatwiają korzystanie z wykazu.
Przy ocenie materiałów zestawionych
w wykazie podkreślić należy, że licz
ba danych dotyczących świata polskiej
techniki jest znaczna i odpowiada spo
łecznemu znaczeniu techniki. Autorom
wykazu należy wyrazić za to uznanie,
tym większe, że zebranie odpowiednich
danych z tej dziedziny było niewątpli
wie najtrudniejsze.
Geodezja jest reprezentowana w wy
kazie przez istniejące obecnie Stowa
rzyszenie Geodetów Polskich oraz przez
9 działających w przeszłości organizacii i związków mierniczych. Byłoby do÷-dane, aby do ich liczby dodać' Sto
warzyszenie Mierniczych Polskich w
Wilnie działające od roku 1919 do
1934. w którym nastąpiło zjednoczenie
S’e t°εfo Stnwarzyszoniia ze Związkiem
Mierniczych Przvsi«clvch, zamieszczo
nym zresztą w wykazie.

Na zakończenie dodać trzeba, że choć
wykaz pomyślany był jako wydawnic
two pomocnicze do opracowywanego
słownika, to jednak sam w sobie jest
on również publikacją niezmiernie cen
ną i pożyteczną dla historii nauki pol
skiej.

St. J. Tymowski
Mały atlas antropometryczny dorosłej
ludności Polski dla potrzeb projekto
wania. Prace i materiały Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego, zeszyt 15.
Warszawa 1972

Instytut Wzornictwa Przemysłowego
przy współpracy Pracowni Antropome
trii Zakładu Antropologii PAN przy
gotował zbiór wymiarów charakteryzu
jących budowę anatomiczną człowieka-operatora, pracującego w pozycji sto
jącej i siedzącej. Oprócz tradycyjnych
danych antropometrycznych, zbiór za
wiera również wymiary tak z~wane dy
namiczne (człowiek w ruchu), których
znajomość jest niezbędna lub przyda
tna w praktyce projektowej i konstru
kcyjnej. W broszurze opublikowano 70
najbardziej potrzebnych wymiarów.
Pełny zestaw wymiarów obejmujący
171 cech ukaże się w 1973 r. tej sa
mej serii.
,
Dane te mogą mieć praktyczne zna
czenie dla biur i przedsiębiorstw pro
wadzących geodezyjne prace połowę i
biurowe.
Zgłoszenia na Atlas przyjmuje In
stytut Wzornictwa
Przemysłowego,
00-236 Warszawa, ul. Swiętojerska 5/7.
Cena jednego egzemplarza pełnego
wydania Atlasu antropometrycznego
wyniesie około 20 złotych.
Geodezja i Kartografia (Moskwa)

Nr 1 — styczeń 1973 r.: Drogą wska
zaną przez Lenina. — P. A. Gadajew, W. Μ. Lobaczew — Ocena
■dokładności pomiarów Iipiowych. — I.
N. Mieszczerskij — Wymagania
co do sieci wysokościowych przy zdję
ciach
topograficznych
w
skalach
1 : 5000 i większych, z cieciem Warstudc
O. 5 i 0,25 m. — Μ. S. Uspienskij,
W. W. Garewskij — Zastosowa
nie oali cementowych do stabilizacji
znaków geodezyjnych. — I. G. Trewogo — Wstepne obliczenie błędu od
ległości mierzonej dalmierzem świetl
nym. — A. W. Butkiewicz — Sia
tka nitek do obserwacji gwiazd w wertvkale Polaris. — W. W. Kotow —
Przestrzenne wcięcie wstecz przez dwa
nunktv. — T. N. Romanus —
Uwzględnienie odkształceń konstrukcji
żelbetowych wskutek niejednostajnego
nagrzewania oddzielnych części budvnków. — A. Μ. Zielenskij — Pe
wien błąd niwelacji tvŋu Wachlarzowafego. — A. G. Prichoda,
A. E.
Rlum — Mikrobarometr z przetwórnina
elektromechaniczna. — Μ. D.
Konszin — Zastosowanie kamery
■nanr>ram!c7nej do zdjęć aemfototor>oCTra-Hczriych. — Μ. Μ. Rusinów —
ZnioirSTtaIcenia przv naruszeniu cen<-r-wa∏ia υk⅛du ODtvcznego. — J. A.
pi∩∣i∏row — Doświadczenie nracy
działu fotograficznego. — A. I. Mantrnw — Próba fotogrametrycznego za
goszczenia osnowv poziomej i wysoko
ściowej do zdjęcia topograficznego w

skali 1 : 2000, z cięciem warstwie 0,25 m.
— N. K. Buraczek, L. P. Win
nikow,
O. B. Szewczenko —
Próba zastosowania zdjęcia Stereofotogrametrycznego przy badaniu rzeźby
dna strumieni wodnych. — W. Z.
Szojwanow — Próba
zobrazo
wania na mapach topograficznych
zjawisk
przypływowo-odpływowych
wybrzeża morskiego. — E. G. S i er
gu n i n, W. N. Filin — Współ
czesna technika i technologia przy
gotowania map do druku oraz pro
cesów fotografii reprodukcyjnej. — A.
S. Nikolajew — Podręcznik „Dal
mierze elektrooptyczne” (recenzja). —
W. F. Czerników — Udoskonalanie
prac inżynieryjno-geodezyjnych i inżynieryjno-fotogrametrycznych. — Ju.
K. Nieumywakin — Rada Naukowo-Metodyczna do spraw geodezji in
żynieryjnej. — L. S. Chrenow, A.
S. Mosalow — Seminaria w Mo
skiewskim Instytucie Inżynierów Ko
munikacji Kolejowej. — Nasz kalen
darz. — Bibliografia.

Mikołaj Modrynski
Geodezja — Kartografia —
Ustrojstwo

Zeme-

Nr 3 — maj—czerwiec 1972 r. P.
Wuczkow — O niektórych teorety
cznych aspektach socjalistycznej gos
podarki rolnej. — N. Diszewa, G.
Koljew — Zagadnienia organizacji
terenowych brygad dla kompleksowych
rolnych zakładów produkcyjnych. —
S. Ribarow — Optymalizacja wcięć
wstecz. — I, Totomanow, M. D os
ka 1 o w a — Wpływ niedokładności re
jestracji czasu na współrzędne tłówe
przy zsynchronizowanych obserwacjach
fotograficznych SSZ. — G. Waliev/,
I. Stanojew, G. Rajnow — Okre
ślanie parametrów kierunku kamery
satelitarnej AFU-75 z danych efemerydalnych. — B.G.Ni k ołow, B. Pro
kop i e w — Z doświadczeń Instytutu
Naukowo-Badawczego Geodezji i Kar
tografii w zakresie pomiarów o wyso
kiej dokładności grawimetru GAK. —
D. Pietkow ‘— Porównanie niwelatera z kompensatorem nachylenia osi
ooinwej z niwelatorem klasycznym zaCgatrzonym w libele. — M. Jakulo w
— Geodezyjne instrumenty laserowe
r,o ciągłego tyczenia linii roboczej. —
P. Zafirow, I. Stanojew — Pro
gram obliczeń aerotriangulacji i cyfro•o kartowanie map przy, zastosowaniu
Stereometrografu. — I. Iwanow —
Opracowanie osnów geodezyjnych me
todami fotogrametrycznymi przy pro
jektowaniu sieci przewodów elektrycz
nych. — J. Stojanow — Rozwój i
metody oŋraeowanɪa map plastycznych.
B. Bojadżijew — Konferencja o geo
dezyjnym opracowaniu podziemnych
nrzewodów i urządzeń. '— W. Pee ws k i — Spotkanie redaktorów naczelr∙>'cħ prasy geodezyjnej i kartograficz
nej krajów socjalistycznych.
Nr 4 — lipiec—sierpień 1972 r.: D.
Drozdow — Teoria
wyrównania
Drzyblizonego i analiza wpływu błędów
danych wyjściowych konstrukcii geode7vinvch. — C. Waliew, L. Stanotew — Zagadnienie stosowania wie
lomianów aDToksymujacych. — P. To
mowa — Algorytm wyrównania kom
binowanych sieci geodezyjnych. — L.

Todorow — O ścisłym wyrównaniu
sieci poligonowych przy pomierzonych
azymutach. — I. Nacew, N. Darw owa — Trasowanie sieci realizacyj
nej przy zastosowaniu dwumetrowej
łaty bazowej. — O. Ż. Dimitrow —
Roboty geodezyjne z wykorzystaniem
elektronicznych maszyn cyfrowych do
badań i projektowania obiektów linio
wych. — S. K. Minczew — Sposób
transformacji współrzędnych modelu.
— T.Sirakow — Niektóre zagadnie
nia projektowania i tworzenia pod
programu operatywnego planowania
oraz zarządzania
przedsiębiorstwem
geodezyjnym, τ- D. Pietkow — Hi
storia samopoziomujących niwelatorów.
— B. Kojen, I. Stanojew — Au
tomatyczne opracowywanie kartogramów. — Ch. Katranuszkowa —
Nauka kartografii w technikach budo
wlanych. — N. Zlatonow — Postęp
techniczny w GEOPLANOPROJEKT.
— W. Peewski — Spotkanie przed
stawicieli zarządów stowarzyszeń geo
dezyjnych państw socjalistycznych. —
P. Wuczkow — Posiedzenie 7 Ko
misji FIG w Bułgarii.
Mgr inż. Wl Barański
Bolletino di Geodesia e Scienze Affini
Nr 2 — kwiecień—maj—czerwiec
1972 r.: A. Vassalo — Określenie
N wektora promienia satelity ziem
skiego, którego elementy są nieznane,
z szeregu N (N ≥ 3) Zenitalnych obser
wacji azvmutalnych. — V. TomelIeri — Zredukowany wzór na zbież
ność południków szerokiej strefy nor
malnej projekcji Gaussa (U.T.M.) obro
towej elipsoidy ziemskiej. — I. Μ.
Bolletti Censi — Badania ruchu
wahadła. — M. Fondelli, P. Passerini — Szerokość a ruchy sejs
miczne.
Mgr inż. Wh Barański

Vermessungstechnik
Nr 3 — marzec 1972 r.: W. Win
di s c h — Skuteczność nowych zarzą
dzeń ekonomicznych w dziedzinie geo
dezji i kartografii. — H. Starosczik
— Dokładność przyrządów Stereokartoeraficznych C. Zeissa z Jeny. — H.
Büttner — Archiwum Meydenbauera i jego losy w czasie i po drugiej
wojnie światowej. — K. SzangoIies — Rozważania na temat terro-Iotogrametrycznego wykorzystania teChnokartu i Stereoautografu. — W. P au 1 i — Równowartościowe z błędem
średnim kryterium dokładności przy
znanym wpływie błędów systematycz
nych i Drzypadkowych. — H. Hamnitzsch, H. Wegener — Progra
my rachunkowe do prowadzenia obli
czeń i statystyki w dziedzinie geode
zji i kartografii. — H. Pauscher —
Proste środki zapowiadania
pozycji
sztucznych satelitów. — G. Hemmleb
— Zmiany międzynarodowego svstelmu
'`zasu i nadawania jego sygnałów. —
P. Bonitz — Badanie przestrzennego
’”"’»cia wstecz. — G. Gomon — Cen
trala wystawy nowości z geodezji i
kartografii w roku 1971 — dokumenta
ch twórczych inicjatyw pracowników.
— H. Henning — Soorzadzanie i
’’trzymanie aktualności map wielkoskalowych.
Mgr inż. W. Chojnicki
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO I

ALEKSANDRA BUJAKIEWICZ
Warszawa

Autograf CP-1
Rys. 3

Nowy instrument pomiarowy CP-1, omówiony przez E. H.
Thompsona w The Photogrammetrie Record nr 7/1971
i nr 39/1972, należy do kategorii autografów uproszczonych.
Ogólny widok autografu pokazano na rysunku 1. Na pod
stawie znajduje się układ prowadnic, po których może
być przesuwany wzdłuż osi x i y główny wózek 1, do któ
rego przymocowany jest na stałe prawy nośnik zdjęcia 5.
Fotogramy umieszcza się poziomo na odpowiednich tarczach
znajdujących się na nośnikach zdjęć. Aby umożliwić zestro
jenie zdjęć, obydwie tarcze można obracać wokół osi pio
nowych. Do obserwacji zastosowano układ optyczny poka
zany na rysunku 2. Promienie idące od fotogramu zostają
odbite przez zwierciadło 1 ustawione pod kątem 45° do
płaszczyzny xy, następnie przez zwierciadło 2 ustawione
prostopadle do płaszczyzny ajy oraz przez zwierciadło 3,
które jest półsrebrzone. Promienie po przejściu przez obiek
tyw 4 ustawiony w odległości ogniskowej od fotogramu,
wychodzą jako wiązka równoległa i wpadają do okularu 5.
Świecący znaczek pomiarowy M znajduje się także w od
ległości ogniskowej obiektywu, poza półsrebrzonym zwier
ciadłem 3. Zwierciadła 1 i 2 układu optycznego obracane są
odpowiednio wokół osi równoległej do x i prostopadłej do
płaszczyzny xy przez urządzenia korekcyjne, eliminujące
wpływ elementów orientacji zewnętrznej na współrzędne
tłowe. Okulary umieszczone są w przedniej części instru
mentu, na wysokości oczu obserwatora. Prowadzenie znacz
ka pomiarowego po powierzchni modelu wykonuje się przez
przesuwanie wózka 1 po prowadnicach równoległych do xy.
Wysokościowe nastawianie znaczka pomiarowego na pun
kty modelu stereoskopowego uzyskuje się przez przesuwa
nie w kierunku osi x nośnika lewego zdjęcia, o wielkość
równą różnicy paralaks podłużnych dp. Przesuwania lewe
go zdjęcia dokonuje się śrubą 2, napędzającą licznik wyso
kościowy 3 przez proste urządzenie analogowe, wyznacza
jące znaną zależność
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Rys. 4

Rys. 1

rzędnych tłowych do punktów nadirowych, wprowadzając
automatycznie przesunięcia fφ i fω, oraz realizują para
boliczne elementy poprawek współrzędnej x według wyra
żenia axi2 +bxy, a współrzędnej y według wyrażenia
ay2 + bxy. Każde z urządzeń korekcyjnych wprowadza
zatem dwa typy poprawek: jedną — proporcjonalną do
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Ruchy głównego wózka 1 w kierunku x i y oraz nośnika
lewego zdjęcia w kierunku x przenoszone są na ołówek za
pomocą pantografu umieszczonego z prawej strony in
strumentu. W ten sposób warstwice wykreślane są w rzu
cie ortogonalnym.
Jak wiadomo, model stereoskopowy otrzymany z orygi
nalnych zdjęć lotniczych jest zdeformowany wskutek nie
uwzględnienia elementów orientacji zewnętrznej zdjęć. W
opisywanym autografie Thompsona CP-I poprawki
ze
względu na niezachowanie tych elementów zostają wpro
wadzone niezależnie do współrzędnych tłowych x, y obu
zdieć. W ten sposób w uzyskanym modelu zostaje usumeta naralaksa poprzeczna, a także wyeliminowany wpływ
tych błędów na położenie punktów w przestrzeni.
Cztery urządzenia korekcyjne realizujące wyrazy I rzędu
poprawiają współrzędne tłowe obu zdjęć ze względu na
elementy orientacji. Urządzenia korekcyjne 6 i 7 (rys. 1)
poprawiają współrzędne x obu zdjęć, sterując odpowiednio
zwierciadłami 2 obu układów optycznych, zaś urządzenia
8 i 9 poprawiają współrzędne y zdjęć, sterując zwiercia
dłami 1 (rys. 2). Urządzenia te, sterując zwierciadłami 2
i 1 układu optycznego, przesuwają początki układów współ-
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Rys.

Rys. 2

X2 (czy J/2) zależną od φ (lub ω); drugą — proporcjonalną
do xry, zależną od ω w przypadku poprawki do współrzęd
nej x i od φ w przypadku poprawki do współrzędnej y.
Przesunięcia początków układów współrzędnych tłowych
oraz realizowanie parabolicznych elementów poprawek mo
żna wykonać przez obroty tych samych zwierciadeł ukła
du optycznego, gdyż wielkości przesunięć są proporcjonal-

Tablica

Nazwa pola do
świadczalnego

Obser
wator

Portsmouth (zdję
cia 903/904 —
— szerokątne)

J.

Portsmouth (zdję
cia 889/890 —
— szerokokątne)

A

Kenya (zdjęcia
144/145 — nadszerokokątne)

ne do odpowiednich współczynników przytoczonych rów
nań.
Konstrukcja 4 urządzeń korekcyjnych jest identyczna.
Zasada działania została przedstawiona na przykładzie opi
su urządzenia korekcyjnego poprawiającego współrzędną x
lewego zdjęcia 6 (rys. 1).
\
Rozważmy najpierw podstawy teoretyczne konstrukcji
tego urządzenia. Zgodnie z rysunkiem 3 przyjęto, że O
jest początkiem układu Oxy. Jeśli założymy, że dwie pro

ste I1 i I2 są prostopadłe do Ox, leżą w równej odległości
od początku układu O, są nachylone do płaszczyzny xy
pod kątami a i —a oraz jeśli trzecia prosta l, prostopadła
do Oy, będzie przecinała proste I1 i I2, to dla dowolnego
punktu P na prostej jego odległość od płaszczyzny xy bę
dzie proporcjonalna do iloczynu jego współrzędnych xy.
W ten sposób zostaje uwzględniony wyraz bxy. Aby uwzglę
dnić poprawkę ax2, linię 1 zastąpiono liniami Γ i l" prze
cinającymi się w punkcie P pod stałym kątem (rys. 4). Pro
ste te leżą w płaszczyźnie prostopadłej do osiy. Na ry
sunku 4 przyjęto zerowe położenie prostych I1 i I2 (α = 0).

Wyso
kość
foto
grafo
wania

Skala
zdjęć

Średnie
różnice Średnie
Liczba
punktów wysokości błędy
tereno
wyso
obserwo
wych
wanych
kości
w [m]

0,6
3000

1 : 20 000

21

80

0,4

B

0,6
3000

1 : 20 000

11

40

0,4

B
√1

7300

1 : 65 000

25

800

1,5

Punkt P przesuwając się po okręgu w płaszczyźnie prosto
padłej do osi y wykonuje drogę proporcjonalną w przy
bliżeniu do X2. Urządzenie oparte na powyższych założe
niach dostatecznie dokładnie realizuje wyrażenie ax- + bxy.
W rozwiązaniu mechanicznym, przedstawionym schema■>
tycznie na rysunku 5, linie I' i l" zmaterializowano przez
pręty, których złącze przedstawia punkt P. Pręty można
względem siebie ustawiać pod dowolnym kątem, ściśle
określonym dla danego zdjęcia.
Jak wynika z rozważań teoretycznych, przez ustawienie
śrubą mikrometryczną 11 (rys. 1) kąta między prętami zo
staje uwzględniona we współrzędnej x poprawka propor
cjonalna do X2 (zależna od <p).
Pręty 1' i l" są podparte przez belki wspornikowe I1 i I2
(rys. 1) ustawione równolegle do osi y. Przez odpowiednie
urządzenie 10 (rys. 1) sterowane śrubą mikrometryczną 11
belki mogą być nachylane względem płaszczyzny xy odpo
wiednio o kąty a i —a (kąty stałe dla danego zdjęcia). W ten
sposób we współrzędnej x zostaje uwzględniona poprawka
proporcjonalna do xy (zależna od ω). Urządzenie 10 jest
przymocowane do lewego nośnika zdjęcia i bierze udział
we wszystkich jego ruchach w kierunku x i y. Ruchy zdję
cia (nastawienie znaczka pomiarowego na punkt) przenoszo
ne przez belki I1 i I2 na pręty 1' i 1" powodują pionowe
przesuwanie się złącza prętów 1' i l”, a wraz z nim popychacza 12 (rys. 1). Pionowy przesuw popychacza realizuje
wyrażenie ax2 + bxy. Przesunięcie to jest przenoszone do
układu optycznego. Przez obrót zwierciadła 2 (rys. 2) obraz
zdjęcia oglądany w okularze zostaje przesunięty o tę wiel
kość względem znaczka pomiarowego. Niezależnie od tego,
urządzenie korekcyjne jest tak skonstruowane, że gdy usta
wia się kąt między prętami Γ i !" (stały dla danego zdjęcia)
za pomocą śruby mikrometrycznej 14 (rys. 1), zostaje obró
cone automatycznie zwierciadło 2 o stały dla danego zdjęcia
kąt, powodując przesunięcie początku układu współrzęd
nych tłowych do punktu nadirowego.
Działanie urządzenia korekcyjnego można zatem podzielić
na dwa etapy:1
1) ustawienie dla opracowywanego zdjęcia stałego kąta
między prętami T li l" i kąta nachylenia belek I1 i I2, z je
dnoczesnym automatycznym przesunięciem początku układu
zdjęcia (orientacja wzajemna i bezwzględna modelu);
2) uwzględnienie we współrzędnej x wpływu elementów
orientacji zewnętrznej przez realizowanie wyrażenia αx2 +
+ bxy. Urządzenie korekcyjne, realizując to wyrażenie w
zależności od położenia punktu na zdjęciu, obraca o różne
kąty zwierciadło 2, wprowadzając tym samym odpowiednie
przesunięcie obrazu punktu.
W celu sprawdzenia przydatności autografu CP-I do rea
lizacji zadań fotogrametrycznych opracowano wysokościowo 3 modele. Modele zostały zaobserwowane przez dwóch
obserwatorów. W tablicy przedstawiono błędy średnie wy
znaczenia wysokości.
Wyniki otrzymane z opracowania modeli Portsmouth zo
stały porównane z danymi terenowymi, a z modelu Kenya
z wynikami otrzymanymi z opracowania na autografie PG-2.
Otrzymane dokładności wskazują, że nowy autograf CP-1,
konstrukcji E. H. Thompsona, może konkurować z autogra
fami wysokiej klasy, co przy znacznej prostocie konstrukcji
rokuje jego rozpowszechnienie.
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ANDRZEJ MAJDE
Warszawa

System oznaczeń dla fotogrametrii analitycznej
Wielki rozwój rachunku tensoro
wego został w dużej mierze dokona
ny dzięki trafnemu i celowemu sy
stemowi oznaczeń... Dzięki szerego
wi genialnych „chwytów" Schoutena odnoszących się do modernizacji
symboliki rachunku tensorowego,
stał się ten rachunek nie tylko o
wiele przejrzystszy, ale ponadto w
takim stopniu zautomatyzowany i
Zeschematyzoioany, że w wielkiej
mierze wyklucza możliwość pomy
łek rachunkowych.
Stanisław Gołąb:
Rachunek tensorowy

Tradycyjnie używane w fotogrametrii oznaczenia komple
towane były stopniowo w miarę pojawiania się coraz to no
wych potrzeb, a zadaniem ich było obsłużenie rysunku,
wykładu oraz wyprowadzeń i zapisu stosunkowo prostych
wzorów, dotyczących pojedynczego zdjęcia lub Stereogramu.
Dziś, gdy coraz częściej stosujemy analityczny opis całych
ciągów zależności, posługując się przy tym syntetycznymi za
pisami matematycznymi (rachunek wektorowy, macierzo
wy), gdy ponadto rozważamy te zależności jednocześnie w
dużych zespołach zdjęć, oznaczenia te przestają niestety
spełniać swoje funkcje. Niniejsze opracowanie jest próbą
utworzenia ze znanych (jak również nowych) oznaczeń pew
nego systemu, odpowiadającego wymaganiom współczesnej
fotogrametrii analitycznej.

— dla oznaczenia współrzędnych (o czym za chwilę) —
najlepiej na tradycyjnej pozycji wskaźników dolnych (na
przykład Xjj, a w jednym przypadku również na pozycji
wykładnika potęgi. W ten sposób spełnimy bardzo ważny
postulat twórcy systemu liter rdzeniowych — oddzielenie
wskaźników informacyjnych nie 'biorących udziału w prze
kształceniach układu współrzędnych (pozycje nad lub pod
literą rdzeniową) od symboli współrzędnych biorących udział
w przekształceniach układów.

1. Zassdy ogólne, system wskaźników

2. Układy współrzędnych, zapis współrzędnych punktu

Fotogrametria analityczna posługuje się w dziedzinie wy
wodu aparatem matematycznym, słuszne więc będzie sięg
nięcie po symbolikę do nowoczesnej matematyki. Jednym
z cytowanych „chwytów” J. A. Schoutena w tak zwanej
metodzie liter rdzeniowych jest podzielenie symbolu na dwie
wzajemnie uzupełniające się części. Obiekt geometryczny
(na przykład punkt czy wektor) oznacza sie literą rdzenio
wą, przy czym sygnalizuje ona pewien zbiór identycznych
pojęć. Aby określić bliżej ten zbiór (jego wielkość, rozwa
żany aktualnie układ współrzędnych) lub też wyodrębnić
z niego pewne konkretne wartości liczbowe, używa sie
dodatkowych wskaźników zapisywanych w z góry ustalonych
miejscach, przy czym liczba wskaźników determinowana jest
liczba dodatkowo przekazywanych informacji.
Podejście takie nie jest nam obce, gdyż tradvcyjnio ,υζ
oznaczamy pojęcia dotyczące zdjęcia lewego znakiem (') lub
litera L, zdjęcia prawego — znakiem (") lub literą P. Jak
jednak oznaczyć na przykład zdjęcie trzydzieste ósme?
W tej sytuacji oozostaje jedno sensowne wyjście — zastąpić
akcenty (') i (") numerami, pozostawiając je na tej samej
r>ozvcii ʃna przykład O2I lub. co bedzie bardziej zgodne z du
chem wspomnianej symboliki Schoutena, nad literą rdzei
ϋ
niową `a więc na przykład Ol. Tak więc wszystkie pojęcia
dotyczące na przykład drugiego zdjęcia zespołu opatrzymy
u góry numerem 2, zaś pojęcia dotyczące dowolnego zdję
cia — wskaźnikiem nie oznaczonym i, -który przyjmować
może dowolny spośród numerów całego zespołu zdjęć (na
przykład i = 1, 2, ..., ri).
Konsekwentnie operując dowolnym pojęciem związanym
z jakimś stereogramem (czyli zespołem dwóch sąsiednich
zdjęć), oznaczymy je podwójnym wskaźnikiem zbudowa
nym z numerów obu zdjęć. Bedziemy więc oznaczać ele
menty pierwszego modelu wskaźnikiem górnym 1, 2, dowol
ny model — wskaźnikiem i, i + 1 o zakresie zmienności na
przykład i = 1, 2, ..., n.
Proponowany tu zapis skróci się znacznie w momencie,
ady dla jakichś rozważań zakres zmienności zostanie defi
nitywnie ustalony lub nie bedzie istotny, gdyż wówczas
jako oczywisty może zostać opuszczony. Uwaga ta nie zaw
sze bedzie do przyjęcia dla samych wskaźników, gdyż w nie
których przypadkach ich opuszczenie w istotny sposób zmie
ni sens symbolu.

Konieczność usystematyzowania i oznaczenia wszystkich
możliwych układów współrzędnych nie podlega chyba dys
kusji. Zamiast używanych dotychczas symboli (x, y, z) i (X,
Y, Z), -które wyczerpują w zasadzie wszelkie proste oznacze
nia, celowe wydaje się wprowadzenie (podobnie jak w ma
tematyce) systemu oznaczania całego układu jedną literą
rdzeniową, a wyróżniania kolejnych jego osi wskaźnikiem
(numerem). Tradycyjne trzy litery obsłużą nam wówczas
w sposób wygodny i jednolity wszystkie potrzebne układy
współrzędnych. Tak więc rezerwujemy na przykład dla
układów zdjęcia litery x i X, dla lokalnych układów foto
grametrycznych — litery y i Y, dla układów terenowych —
litery z i Z. Ustalamy przy tym, że zgodnie z uchwałą IX
Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycz
nego, wszystkie nasze układy będą prawoskrętne. A oto
szczegółowa propozycja definicji i oznaczeń poszczególnych
układów.
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Aby wyczerpać problem, ustalmy znaczenie i pozycje po
zostałych wskaźników. Potrzebujemy ich jeszcze dwa ro
dzaje: jeden — dla oznaczenia numeru punktu, i ten umie
szczać będziemy pod literą rdzeniową (na przykład Pj, drugi

Uklady współrzędnych zdjęcia (rys. 1)

i

Xj (j = 1, 2) — układ
kich);

współrzędnych tłowych (płas

i

Xj (j = 1, 2, 3) — układ przestrzennych współrzędnych
zdjęcia służący do analitycznego zapi
su wiązki promieni rzutujących. Do
wprowadzenia identycznych oznaczeń
przy różnych jedynie zakresach zmien
ności upoważnia nas charakter wza
jemnej zależności układów;
i

Xj (.i = 1, 2) — układ współrzędnych przyrządu pomia
rowego (Stereokomparatora, monokomparątora).
Lokalne fotogrametryczne układy współrzędnych (rys. 2)
i, i+1

yj

(j — 1, 2, 3) — układ przestrzennych współrzędnych
Stereogramu (i, i + 1) określony przez
środek rzutów lewego zdjęcia, bazę i
dodatkowo oś lewego zdjęcia;

í+1. i

yj

i, o

Vj

(j = 1, 2, 3) — układ Stereogramu określony przez śro
dek rzutów prawego zdjęcia, bazę i oś
prawego zdjęcia;
(j = 1, 2, 3) — układ Stereogramu identyczny z ukła
dem lewego zdjęcia;

o,i+l
Vj (j = 1, 2, 3) — układ Stereogramu identyczny z ukła
dem prawego zdjęcia;
Yj(j = 1, 2, 3) — układ lokalny ustalony dla większego
zespołu zdjęć (na przykład szeregu),
zdefiniowany w dowolny sposób.
Układy współrzędnych terenowych

Zj (j = 1, 2, 3) — przestrzenny układ terenowy, w którym
obliczymy wyniki opracowania fotogra
metrycznego; tym samym symbolem,
lecz ze zmianą zakresu (j = I, 2) ozna
czać będziemy ewentualny układ tere
nowy dla opracowań płaskich (na przy
kład metodą przekształceń rzutowych
płaszczyzn);
Zj (j = 1, 2, 3) — krzywoliniowy i lewoskrętny układ
współrzędnych geodezyjnych.

Dodatkowa korzyść z rozdzielenia tych dwóch ostatnich
układów — to uniknięcie pomyłek w przyporządkowaniu
współrzędnych fotogrametrycznych i geodezyjnych. Trady
cyjnie bowiem oś x1 (x) była w fotogrametrii kierunkiem
osi nalotu, na ogół (jakkolwiek nie zawsze) zgodnym z kie
runkiem osi Y układu geodezyjnego, stąd rozważane w fo
togrametrii geodezyjne współrzędne (X, Y, Z) nawet w
przypadku zaniedbania krzywoliniowości ich osi nie byłyby
bezpośrednio porównywalne ze współrzędnymi modeli foto
grametrycznych.
Dowolny rozpatrywany w fotogrametrii analitycznej punkt
jest określony dopiero wówczas, gdy dane są jego współ
rzędne w wybranym układzie. Oznaczmy zatem współ

rzędne k-tego punktu ∣P∖ w układzie i/j symbolem Uj /to

W

k I

znaczy y1, y2, u3). Zauważmy jednocześnie, że wybór konK K K/
kretnego punktu w konkretnym układzie współrzędnych określa jednocześnie wektor (zwany czasem wektorem wo
dzącym), którego początkiem jest początek tego układu,
końcem zaś — wybrany punkt. W rozważaniach „metrycz
nych” możemy zatem określać położenie punktu wartością
przypisanego mu wektora
y = y∣ = hi. y1, y3l
K
K
IkkkJ

Dla potrzeb rozważań ogólnych, gdzie zasadniczą sprawą
ɔest interpretacja geometryczna, a informacja o rozważanym
układzie współrzędnych (jakkolwiek ważna) ma znaczenie
drugorzędne, celowe wydaje się wprowadzenie jeszcze
jednego symbolu — oznaczenia wspomnianego wektora
symbolem określającego go punktu, a „zepchnięcie” informa
cji o układzie współrzędnych na pozycję wskaźnika Pu
le
Już po napisaniu (i wygłoszeniu w formie referatu na
Seminarium na temat: Zastosowanie metod analitycznych
w fotogrametrii) niniejszego opracowania powstał, w wy
niku dyskusji z doc. T. Wyszkowskim, nieco inny wa
riant oznaczeń układów współrzędnych. Zakłada on wyko
rzystanie tylko jednej litery rdzeniowej (x) dla wszystkich
układów fotogrametrycznych, umożliwiając tym samym po
zostawienie tradycyjnych oznaczeń (X, Y, Z) dla układu
geodezyjnego. Aby nie rozbudowywać dalej systemu wskaź
ników, postanowiono w tym przypadku wyróżniać poszcze
gólne układy dodatkowym znaczkiem umieszczanym z lewej
strony litery rdzeniowej. A oto szczegółowa propozycja
oznaczeń:
i

*xj(j = 1, 2) — układ współrzędnych
przyrządu pomiaro
wego;
i

Xj (j = 1, 2, 3) — układ współrzędnych
zdjęcia (wiązki);
-(i+l) (i+D-i i-o O—(i+l)

Xy ;

Xyi Xy; Xy; (j = 1, 2, 3) — układy . współrzęd
nych Stereogramu;
1—n

Xj (j = 1, 2, 3) — układ współrzędnych
szeregu zdjęć;
*Xj (j = 1, 2, 3 lub j = 1, 2) — układ
terenowych
współrzędnych foto
grametrycznych ;
+Xj (j =‘1, (2, 3) — układ współrzędnych
geodezyjnych.
A zatem: +X1 = ±X lub Y, +X2 = ±Y lub X, +X3 = Z; w
zapisie końcowych wzorów można oczywiście pominąć
oznaczenia +Xj, używając bezpośrednio tradycyjnych ozna
czeń (X, Y, Z).

3. Przekształcenia układów współrzędnych
Przejście w rozważaniach od jednego do jakiegokolwiek
innego układu współrzędnych wymaga przekształcenia ukła
du wyjściowego w układ aktualnie rozważany. I w tym
przypadku wydaje się celowe oznaczenie parametrów prze
kształcenia tymi samymi literami rdzeniowymi, a sygnalizo
wanie konkretnych ich wartości odpowiednimi wskaźnika
mi. Niemal powszechnie używana w fotogrametrii reguła
tego przekształcenia to podobieństwo, które składamy za
zwyczaj z trzech elementarnych przekształceń: obrotu, zmia
ny skali oraz przesunięcia początku układu. Przypiszmy
więc parametrom tych elementarnych przekształceń na
stępujące litery rdzeniowe: R — macierzy obrotu, m —
współczynnikowi zmiany skali, P — wektorowi translacji.
Zauważmy dalej, że w rozważaniach analitycznych wy
różnić można bez trudu dwa etapy: najpierw wyszukujemy
i opisujemy odpowiednie zależności geometryczne oraz prze
kształcamy je aż do sformułowania dogodnych wzorów ogól
nych, następnie zaś rozpisujemy wzory ogólne na współ
rzędne i opracowujemy algorytm obliczeń. Ze względu na
różny stopień .abstrakcji w obu tych etapach wydaje się ce
lowe wprowadzenie różnych systemów notacji wskaźników,
a nawet całych symboli.
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Na etapie formułowania algorytmu, gdzie podmiotem roz
ważań są współrzędne wybranych punktów lub wektorów,
najwłaściwszy wyda je śię zapis przekształcenia w postaci:

gdzie:
Vi (i =

1, 2,
ry(i, 3 = 1, 2,

yi=yi + m ■ ∏j ∙

Xj

k

k

3) ■— współrzędne wektora translacji
3) — elementy macierzy obrotu R.

(1)

Pa,

Wzór ten można interpretować dwojako: ustalenie wskaź
nika i kolejno jako 1, 2, 3 daje trzy odmienne liczbowo
wzory przeliczeniowe dla współrzędnych y1, y2, Vz, natomiast
traktowanie obu wskaźników jako bieżących (a Więc w pew
nym sensie jako zmiennych niezależnych) daje w efekcie
macierzowy zapis transformacji.
Jakkolwiek już wzór macierzowy (1) nadaje się do, rozwa
żań ogólnych, tym niemniej możemy go dalej uprościć, za
stępując symbole ze wskaźnikami — symbolami syntetycz
nymi wektorów danych przez ich współrzędne, otrzymując:

χ[yy
q
yq
χ\
= PzI= Pz + m · R?: ■ Py + m ∙ RJJ ∙ P9
Z \ z
z
-y
zy
q I
dochodzimy w rozważanym wyżej złożeniu dwóch prze
kształceń do oczywistej postaci:
χ
χ
Pz = Pz+ m ∙ RJ ∙ Px
k
z
z
k

Niewątpliwie, przedstawiony wyżej „rachunek” szokuje na
pierwszy rzut oka. Jeżeli jednak przyjrzymy mu się bliżej,
stwierdzimy, że pozwala on na całkowicie zautomatyzowaną
budowę dowolnych ciągów przekształceń, co w pewnych
przypadkach może być bardzo korzystne. Zauważmy mia
nowicie, że umieszczenie wskaźników na dwóch przeciw
stawnych poziomach według podanego poniżej schematu

y = y-∣-m ∙ R ■ x
k
k

Dotychczasowe notacje są bardzo proste i przejrzyste przy
pojedynczym przekształceniu. Przy rozpatrywaniu więcej
niż jednego przekształcenia (to znaczy więcej niż dwóch
różnych układów współrzędnych) trzeba je jednak uzupeł
nić dodatkowymi wskaźnikami, symbolizującymi rozważane
układy. Ponieważ równocześnie oznaczenia powyższe prefe
rują współrzędne, co utrudniać może czytelność określa
nych przez te współrzędne obiektów geometrycznych, wróć
my do ustalonych wcześniej liter rdzeniowych (P, m, R)
i na ich bazie zbudujmy jeszcze jeden ,(ostatni już w tej
części rozważań) zespół oznaczeń.
Umówmy się, że będziemy sygnalizować wyjściowy (pier
wotny) układ współrzędnych nad literą rdzeniową, zaś do
celowy (wtórny) — pod literą. Będżiemy więc rozumieć, że:

,X
Py — wektor translacji układu x do układu y, wyrażony
y
w układzie y;
X
Px — ten sam wektor wyrażony w układzie x;
y

m — współczynnik zmiany skali układu x w układ y;
y
RJ — macierz obrotu układu x do układu y.
Wskaźniki z prawej strony litery rdzeniowej (x lub y
przy wektorze translacji, x i y przy macierzy obrotu) na
leży tu traktować jako symbole ciągów współrzędnych obiektu, zależnych od wzajemnego położenia osi rozważanych
układów, a zatem ulegających przekształceniu w momen
cie przejścia do jakiegoś następnego układu, natomiast
wskaźniki dolne i górne — jako symbole pewnej konkretnej
wartości, niezależnej od usytuowania osi rozważanych układów. A oto przykład wykorzystania proponowanej nota
cji wraz z dalszymi wyjaśnieniami sposobu jej użycia:
Py = Py + m ■ R^. ■ Px lub Py = m ■ RJ ■ I Px + Px )
k
y
y
k
k
y
∖y
k I

i dalej:

y
y
Ix
x
P: = P: + m- RJ · Py + m ■ RJ ∙ Px
k
z
z
\y
y
k
V
V
= Pz + m∙Rζ Py-}- m ■ m · Rï ■ Ry ∙ Px
y
z y
k
Z
Z

Oznaczmy dalej:

y
x
m ■ mz
y

Ri-Rxy =
Przyjmując ponadto, że:

x
yx
y
y
Pz+ m • RJ ∙ Py = Pz =
y
zy
Z
Z
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pozwala prześledzić drogę przekształcenia, pokazaną strzał
kami. Eliminacja (po skosie) tej samej litery na dwóch róż
nych poziomach oznacza opuszczenie jednego z układów
pośrednich, to znaczy złożenia dwóch przekształceń, dopi
sanie zaś nowej litery — wprowadzenie nowego układu po
średniego, a więc i „dołożenie” nowego pośredniego prze
kształcenia.
W oznaczeniach tych, wywodzących się w prostej linii
z symboliki Schoutena dla rachunku tensorowego, możliwa
jest dalsza interpretacja iloczynów macierzy lub wekto
rów. Traktując bowiem wskaźniki prawe jako bieżące (to
znaczy symbolizujące pełne ciągi zmiennych w ustalonym
zakresie) zgodnie z konwencją sumową Einsteina, możemy
interpretować RJJ jako odpowiednio zapisany zespół sum
3

∑ R? ■ RJ
y=i .

dla wszystkich wartości x i z. Zespół ten jest, jak wiemy,
superpozycją macierzy obrotu RJ i RJ.

4. Kątowe elementy orientacji zdjęć

W operacjach analitycznych geometryczna interpretacja
parametrów obrotu nie jest konieczna, jednakże najczęściej
używamy tu tradycyjnych kątowych elementów orientacji
zdjęć ω, φ, κ. Wprawdzie już na IX Kongresie Międzyna
rodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego powżięto uchwa
łę zalecającą używanie prawoskrętnych układów współrzęd
nych z normalną ∣(ω, φ, κ) kolejnością obrotów, jednakże
zabrakło w tej uchwale porządkowego punktu ustalającego,
od którego z układów należy „mierzyć” te kąty. Wskutek
tego możemy je interpretować dwojako:
— jako kąty obrotu przeprowadzające układ odniesienia
(na przykład terenowy) w układ zdjęcia, a zatem określa
jące położenie trójścianu kamery względem układu odnie
sienia;
— jako kąty przeprowadzające układ zdjęcia w układ
odniesienia, a zatem przeciwne co do znaku, i zgodne z do
kładnością do wyrazów pierwszego rzędu w stosunku do
poprzednich.
Ponieważ taka dowolność wprowadza pewne zamieszanie,
wydaje się celowe wybranie tylko jednej z podanych defi
nicji. Osobiście skłaniałbym się do wyboru pierwszej, gdyż
w tym przypadku wychodzimy od znanego układu tereno
wego, dochodząc do poszukiwanego (najczęściej) położenia
kamery w przestrzeni.
Zwraca uwagę jeszcze jedna sprawa, celowo pominięta
w poprzednich częściach artykułu. Przy przedstawieniu
układów współrzędnych przyjęto dla zdjęcia i Stereogramu
typowy układ współrzędnych fotogrametrii lotniczej, nasu
wa się więc pytanie: a co z fotogrametrią naziemną? Prze
cież jej typowe układy są z reguły definiowane inaczej
(rys. 3).

Rys. 3

Tablica
Oznaczenia w układach współrzędnych

Symbol
ogólny

5. Oznaczenia wybranych pojęć fotogrametrycznych
Swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych rozwa
żań jest podane poniżej zestawienie proponowanych ozna
czeń dla najczęściej używanych w fotogrametrii analitycznej
elementarnych pojęć:

i
1) środek rzutów i-tego zdjęcia — S
ii
i
2) punkt główny i-tego zdjęcia — S lub O lub P
o
3) dowolny punkt przestrzeni, nieidentyczny ze środkiem
rzutów l— P
k
i
4) obraz tego punktu na zdjęciu — P
k
i, i+l
5) obraz tego punktu w modelu — P
k
6) wektor wodzący tego punktu — P

2J
i i
z≡zj

-

-

i+l
S

-

i, i + l i, i+l
y = yj

i + l ∣+1
Z

P

X ≡ Xj

i, i+l i, i+l
y ≡ yj
k
k

z _ zJ
k≈k

i, i+l
b

-

i. i+l i, i+l
y = yj

P

X≡X·

k

Wydaje się, że należy uszanować tę odmienność tam,
gdzie ustalona z dawna symbolika znalazła swe odbicie w
końcowych wzorach (jak na przykład przypadek normal
ny), lecz tworząc nowe jakościowo rozwiązania analityczne
spróbujmy przyjąć dla nich ten sam układ, który obowią
zuje w fotogrametrii lotniczej. Bezsporną korzyścią takiego
ujednolicenia będzie możliwość swobodnego przepływu wzo
rów i metod między obydwiema gałęziami fotogrametrii.
Jedyny (oprócz przyzwyczajenia) zarzut to nieco nielogicz
na kolejność obrotów, gdyż najpierw’ poziomujemy kamerę,
potem orientujemy jej oś w poziomie, na końcu dopiero
(i to bardzo rzadko) pochylamy ją. Zarzut ten dla czysto
analitycznych rozwiązań, bez konieczności geometrycznej
interpretacji kątów obrotu, jest jednak nieistotny.

i, i+l
yJ

i
S

k

b)

i
xJ

i

i

k

k

i

i

k

k

i,i+l i, i + l
Z = Zj

I i+l i 1
{=Zj-Zj)

—

-

i i, i+l
7) fotopunkt — ewentualnie F, F, F, jakkolwiek szczęk k
k
śliwsze wydaje się oznaczenie wszystkich rozważanych pun
któw jednym symbolem P i wyodrębnienie spośród nich
k
fotopunktów za pomocą podziału zakresu numeracji na dwie
części (k — 1, 2, ... K — fotopunkty, k = K + 1, K + 2, ..., IV
— pozostałe punkty)
i, i+l

8) wektor bazy Stereogramu — b
Symbole powyższe mają charakter ogólny, i w dotych
czasowej postaci nadają się właściwie do opisu rysunków
(lub do normy fotogrametrycznej). Celem zastosowania ich
w rozważaniach analitycznych należałoby uzupełnić je ozna
czeniem aktualnego układu (patrz symbolika przekształceń
układu) bądź zapisać ich wielkości za pomocą współrzęd
nych, co zrobiono w różnych wariantach w zamieszczonej
tablicy. Zwraca uwagę fakt, iż przy niewielkiej liczbie sym/ i i+l

i, i+l

\

boli niektóre z nich powtarzają się S, S i b oraz p i P
\
k kl,
co wydaje się świadczyć korzystnie o proponowanych ozna
czeniach.
6. Uwagi końcowe
Z psychologicznego punktu wodzenia najlepsze byłoby nie
wątpliwie usankcjonowanie kilkudziesięcioletnią tradycją
dotychczas używane oznaczenia. Nie jest to jednak właści
we rozwiązanie, gdyż ze względu na wysoki stopień automa
tyzacji procesów opracowań analitycznych, dobre oznacze
nia powinny zawierać jak największy zasób informacji o sy
gnalizowanych wielkościach, czego stare oznaczenia nie za
pewniają. Dylematu tego nie może rozwiązać prawidłowo
jedna osoba, a zatem podane wyżej proponowane oznacze
nia stanowią jedynie podstawę do dyskusji, w wyniku któ
rej może (i chyba nawet powinien) powstać jednolity sy
stem oznaczeń naprawdę przydatnych w teorii i praktyce
metod analitycznych.
LITERATURA
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Niektóre zagadnienia jakości aktualizacji map topograficznych

1. Wstęp
Mapa topograficzna jako konwencjonalny obraz określo
nego wycinka obszaru Ziemi w odpowiedniej skali może
spełniać swoją funkcję, gdy będzie wykonana zgodnie z obo
wiązującymi instrukcjami technologicznymi. Instrukcje tech
nologiczne określają formę mapy i zakres jej treści oraz
sposoby i kryteria dokładnościowe pomiarów topograficz
nych, graficznej interpretacji treści, generalizacji i prac kartograficzno-reprodukcyjnych. Mówiąc o dokładności mapy
należy podkreślić, że problemowi temu najwięcej uwagi
poświęca się w okresie ustalania założeń wstępnych do opra
cowania map topograficznych, które muszą uwzględniać
podstawowe cele jakim powinna służyć projektowana mapa.
Wymaganie to ma pierwszorzędne znaczenie w pracach topograficzno-kartograficznych, większe zresztą niż w. in
nych dziedzinach produkcji, gdyż zmiany są najczęściej
równoznaczne z częściową lub całkowitą dyskwalifikacją
tego co już zrobiono. Historia topograficzno-kartograficznego wykonawstwa w ogóle oraz naszej działalności w okre
sie powojennym uczy nas, że każda inna koncepcja, która
nie uwzględnia ścisłego ustalenia założeń wstępnych pociąga
za sobą nieoptymalne rozwiązania.
To samo odnosi się do instrukcji technicznych i znaków
topograficznych określających technologie produkcji, grafi
czną formą map i przedstawionej na nich treści. Niezależnie
od tego podczas kartowania dużych obszarów działają pew
ne prawidłowości i zasady, których pomijanie lub lekcewa
żenie prowadzi w konsekwencji do marnowania wysiłku
i obniża końcowe rezultaty. Tak na przykład zasada jedno
rodności kartowania w odniesieniu do prac topograficznych,
kartograficznych i druku map ma podstawowe znaczenie
dla użytkownika mapy i tego nie trzeba uzasadniać. Podob
nie przedstawia się sytuacja z kolejnością opracowania peł
nego szeregu skalowego, która w myśl zasady: od szczegółu
do ogółu, określa początek kartowania w skalach dużych;
a następnie w mniejszych. Zasada ta działa również w każ
dym ogniwie procesu technologicznego. Nieuwzględnienie jej
pociąga za sobą ujemne skutki i obniża jakość opracowań
kartograficznych.
Nietrudno zauważyć, że precyzyjne formułowanie zało
żeń wstępnych, uwzględniające podstawowe zasady karto
wania, jest podstawą podejmowania racjonalnych decyzji,
zapewnia wydanie map o dużej wartości użytkowej, cha
rakteryzujących się dokładnością, aktualnością i przejrzy
stością treści. Zanim szerzej omówione będą zagadnienia do
kładności należy jeszcze określić wzajemne zależności spre
cyzowanych wyżej podstawowych warunków wysokiej war
tości użytkowej mapy.
Dokładność w sensie ogólnym jest pojęciem określającym
rząd wielkości błędów z jakimi przedstawiono elementy
treści w momencie jej opracowania. Dokładność więc leży
przede wszystkim w sferze technicznych możliwości opra
cowania map topograficznych.
Aktualność mapy jest pojęciem określającym ilościowy
stosunek elementów treści przedstawionej na mąpie do
istniejących w terenie, w takim zakresie w jakim wyma
gają tego przyjęte założenia. Zatem aktualność mapy jest
funkcją czasu i nie ma bezpośredniego związku z dokład
nością.

260

Przejrzystość {czytelność) mapy jest rezultatem przyjętej
konwencji i zależy od stopnia optymalnego obciążenia treści
mapy elementami, które w pełni charakteryzują teren i są
łatwo rozpoznawane. Mimo, że czytelność mapy wiąże się
również i z technicznymi możliwościami, to jednak decydują
o niej formalne ustalenia, głównie znaki topograficzne i za
kres treści. Dla przykładu można podać, że jednokolorowe
mapy niemieckie były bardzo czytelne, chociaż możliwości
techniczne ich wykonania i druku były znacznie ograniczone.
Mówiąc o wartości użytkowej mapy topograficznej i zwią
zkach jakie istnieją pomiędzy podstawowymi warunkami
określającymi jej wartość w relacji: dokładność — aktual
ność __ czytelność mapy, można dodać jeszcze, że nieaktual
na mapa może być dokładna i czytelna, natomiast mapa
aktualna i czytelna nie musi być jednocześnie dokładna.
Wszystkie trzy podstawowe warunki wysokiej wartości
użytkowej map topograficznych nie mogą’,być spełnione na
raz, bowiem już w momencie druku powstały i dalej powstają w terenie zmiany, których odpowiedników nie ma i nie
może być na mapie. Z upływem czasu proces dezaktualiza
cji stale się pogłębia.
W takiej sytuacji należy zastanowić się, który z poda
nych trzech warunków ma znaczenie podstawowe. Problem
ten można rozpatrywać w wielu płaszczyznach, mając jed
nak na uwadze mapy topograficzne, ich dość wszechstron
ne przeznaczenie i nieuchronne zjawisko dezaktualizacji bo
gatej treści, można przyjąć, że najważniejszym warunkiem
jest dokładność map. Dla uzasadnienia znaczenia dokładnoś
ci" mapy należy wspomnieć i o tym, że nieaktualną mapę
można zaktualizować, małą czytelność można poprawić przez
zrewidowanie stopnia obciążenia jej treści drogą przereda
gowania, natomiast niedokładnej mapy nie można inaczej
poprawić, jak tylko drogą powtórnego opracowania pierworysu. Poprawianie dokładności map jest możliwe tylko w
pewnych granicach i to w przypadku, gdy na małych obsza
rach mapy zaistniały błędy. Zagadnienie to omówiono w dal
szej części 0prac9wania.

Π. Dokładność aktualizowanych map topograficznych
1. Istota dokładności

Pojęcie dokładności map topograficznych jest często dość
różnorodnie interpretowane i określane. Spotyka się nie
właściwe mieszanie pojęć w relacji: dokładność — ,aktual
ność — czytelność map, a do częstych nieporozumień do
chodzi wówczas, gdy terminu tego używa się jako synonimu
błędu. Istnieją wprawdzie pewne powody niewłaściwego ko
jarzenia tych pojęć, uwarunkowane logicznymi związkami
jakie zachodzą między nimi, jednak nic nie uzasadnia ta
kiego podejścia, ponieważ 0 dokładności można już mówić
i określać jej wielkość w etapie prac projektowych nad
mapą, kiedy nie wiadomo jakie powstaną błędy lub czy po
wstałe błędy w procesie tworzenia mapy będą się mieścić
w ustalanych granicach dokładności. Z powyższego wynika
jasno, że dokładność jest pojęciem szerszym (teoretyczno-praktycznym), natomiast błędy są nieodzownym zjawis
kiem przy opracowywaniu mapy i realnym faktem w pro
cesie jej powstawania.
W dalszych rozważaniach przyjęto, że dokładnością map
topograficznych (d) należy nazywać granice dopuszczalnych
błędów (m) mogących powstać w kolejnych etapach opra

cowania; jest to dokładność teoretyczna. Jeśli natomiast
zbadamy wielkość błędów powstałych w procesie tworzenia
mapy, to mamy do czynienia z dokładnością faktyczną lub
użytkową.

łożenia odpowiednich szczegółów sytuacyjnych. Jest ona zna
cznie obniżona błędami druku wielokolorowej mapy i defor
macji papieru. Błędy deformacji papieru w danym przy
padku ustalono proporcjonalnie do siatki kilometrowej, wy
chodząc z założenia, że wzdłuż ramki arkusza mogą one
osiągać wartość od 2 do 3 mm. Z tego względu podczas
aktualizacji map należy starać się o to, aby podkłady wy
konywać z bardziej dokładnych materiałów jakimi są czystorysy kartograficzne lub ich wtórniki sporządzone na nie
deformującym się materiale.
Mając to na uwadze, należy określić dokładność czystorysu kartograficznego (dc) mapy 1 :10 000

2. Dokładność podkładów do aktualizacji

Po zakończeniu zakrojonych na szeroką skalę prac nad
opracowaniem jednorodnego pokrycia kraju mapą w skali
1 :10 000 nastąpi dalszy okres permanentnej aktualizacji map
topograficznych w pełnym szeregu skalowym od 1 : 10 000
do 1 :200 000. Nie wchodząc w szczegóły podziału zadań mię
dzy cywilną i wojskową służbę topograficzną można w tej
chwili stwierdzić, że aktualizacja będzie równie pracochłon
na i równie odpowiedzialna jak opracowanie pierworysów/.
W chwili obecnej zarysowują się następujące etapy wyko
nania zadań w tym zakresie, a mianowicie:
a) etap aktualizacji map starszego opracowania, prowa
dzonych równolegle do wykonywania pierworysów;
b) etap aktualizacji wyrównawczej (przejściowy) po za
kończeniu opracowania pierworysów;
c) etap cyklicznej aktualizacji.
Każdy z wymienionych etapów będą charakteryzowały
odrębne czynniki organizacyjno-planistyczne, a także — jak
wskazują wstępne rozważania — technologiczne. Jedno co
łączy te etapy to szansa na uzyskanie wysokiej dokładności
map topograficznych w całym szeregu skalowym i troska
u to, aby stworzona w Polsce Ludowej podstawa do wyda
nia dokładnych map topograficznych, jakiej nie było dotąd
w historii naszej kartografii, została w pełni wykorzystana.
Szansą ta jest właśnie mapa w skali 1 :10 000, co zostanie
udowodnione w dalszej części opracowania.
Dokładność map w skali 1 :10 000 nie została dotąd wy
starczająco zbadana w oparciu o bezpośrednie pomiary po
równawcze wykonane w tym celu w terenie oraz o odpo
wiednie analizy. W związku z tym określając szacunkową
dokładność map należy uwzględnić dopuszczalne instrukcja
mi dokładności procesów technologicznych wymienione w ta
blicy 1. a te, których nie sprecyzowano w odpowiednich
instrukciach. przyiać na podstawie średnich rezultatów uzy
skiwanych w praktyce. Wnrawdzie najlepsza i nie podlega
jąca dyskusji metodą określania dokładności użytkowej
dowolnej mapy jest metoda terenowych ścisłych pomiarów
Porównawczych, jednakże w opracowaniu tvm chodzi zwła
szcza o wykazanie rzędu dokładności i zbadanie czynni
ków czy procesów, które pozwolą utrzymać minimalne utra
ty dokładności w kolejnych aktualizaciach man. W tvm
aspekcie przyjęty sposób analizy dokładności jest wystar
czający.
Określając w ten sposób dokładność map w skali 1 : 10 000,
otrzymamy:
d = + ]ΛnJ +

+

+ mι +

+ m; + ml +

dc = + V mf + m|

ml + mJ -j- m¡ -∣- m' =

= + )0),39 = + 0,63 mm
zatem
dc = + 6,3 m

2.

Z porównania rezultatów .(1. i 2.) wynika jasno, że dokład
ność Czystorysu jest nieporównywalnie wyższa. Nasuwa
się więc wniosek końcowy, że aktualizację map należy zaw
sze wykonywać na materiale sporządzonym z czystorysów
kartograficznych lub na ich nie deformujących się wtórni
kach. Wniosek ten dotyczy również aktualizacji skal po
chodnych.
3. Prace kartograficzne a dokładność map

W rezultacie kartograficznego opracowania pełnego szere
gu Skalowego map topograficznych, w oparciu o zaktuali
zowane mapy w większej skali, mogą powstać błędy obni
żające ich dokładność. Troska o zmniejszenie tych błędów
lub ich wyeliminowanie jest podstawowym zadaniem karto
grafów.
Wpływ błędów stałych określonych procesów kartogra
ficznych na dokładność aktualizowanych map przeanalizo
wano na przykładzie mapy 1 :25 000 opracowywanej w
dwóch wariantach.
Wariant pierwszy obejmuje opracowanie mapy w skali
roboczej 1 :20 000. Wychodząc z założenia, że opracowanie
kartograficzne mapy 1 :25 000 oparto na zaktualizowanym
podkładzie mapy 1 :10 000, na który wniesiono zmiany z do
kładnością równą opracowanemu pierworysowi topograficz
nemu ɪ) lub bardzo zbliżoną do niej, to dokładność czystorysu mapy w skali 1 : 20 000 (dc) będzie równa wartości błę
du średniego Czystorysu w skali 1 :10 000 doprowadzonego
do skali 1 : 20 000 oraz błędom średnim przedstawionym w
tablicy 1, dla procesów technologicznych (kolumna 2), dla
skali 1 : 20 000 (kolumna 5). Zatem:

+ m°0 =

= ±V∣0,79 = + 0,89 mm

,

czyli dokładność użytkowa mapy 1 :10 000

τ∕l∑mΛ2
j +

dc = + J/

d = + 8,9 m

mi + mi + mJ + m?

=

1.

Jak już wspomniano, dokładność użytkowa mapy określa
możliwość odczytania z mapy współrzędnych poziomego po

’) Istnieją
warunek.

przewidziane

instrukcją

metody

zabepieczające

ten

Tablica 1. Błędy średnie warunkujące dokładność procesów technologicznych w etapie sporządzania czystorysów kartograficznych map w różnych skalach

Wartość błędu średniego wyrażona miarą graficzną w [mm]
Lp.

1
2

cβ
NP
'X

3
4
5
6
7

N
Q

A

Ό

1
—
*)

Typowe peocesy technologiczne

8
9
10

Określona

Ozna
czenia

1 :25 000

1 : 50 000

1 :100 000

1 :10 000

1 : 200 000

1 : 20 000

1 : 25 000

1 :40 000

1 : 50 000

1 : 80 000

1 : 100 000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Wkratowanie osnowy geodezyjnej
Wykonanie fotoplanu
Reprodukcja Cjanotypu
Zdjęcie topograficzne
Montaż podkładu
Wykonanie niebieskiej kopii
Kreślenie kartograficzne

n∣ι
mɔ
n»3
m4
ms
ins
m7

0,2
0,5
0,1
0,2
—
0,1
0,3

0,15
—
—
—
0,35
0,1
0,3

0,15
—
—
—
0,35
0,1
0,3

0,15
—
—
—
0,35
0,1
0,3

0,15
—
—
—
0,35
0,1
0,3

0,15
—
—
—
0,35
0,1
0,3

0,15
—
—
,—
0,35
0,1
0,3

0,15
—
—
—
0,35
0,1
0,3

Reprodukcja Czystorysu
Druk mapy
Deformacja papieru
*)

Jn3
mg

0,1
0,3
0,5

0,1
0,3
0,3

0,1
0,3
0,3

0,1
0,3
0,2

0,1
0,3
0,2

0,1
0,3
0,2

0,1
0,3
0,2

0,1
0,3
0,2

w stosunku do pola

WlO

siatki kilometrowej
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dc2=4 11,2m

= ± ∣∕θ,344 = ± 0,58

3.

dc' = ± 11,6 m

Wariant drugi — bezpośrednie opracowanie mapy w skali
wydawniczej 1 :25 000. Przyjmując takie same założenia jak
w pierwszym wariancie, dokładność czystorysu kartografi
cznego (dc") w skali wydawniczej będzie równa:

+ ml4 mi4m∙+m? =

= ± V 0,308 = ± 0,56

4.

dc" = 4 13,8 m

Jak z tego wynika (rezultat 3.), wariant pierwszy daje
dokładność wyższą o 2,2 m niż wariant drugi (rezultat 4.).
Na marginesie przeprowadzonej analizy należy dodać, że
w celu wykazania wpływu montażu na dokładność mapy,
przyjęto w wariancie pierwszym i drugim, iż zaktualizowane
czystorysy w skali 1 : 10 000 należy najpierw pomniejszyć do
skali 1 : 20 000, a następnie montować.
Przeprowadzimy teraz analogiczną analizę, z tym jednak
założeniem, że w pierw⅛zej kolejności wykonany będzie
montaż zaktualizowanych czystorysów 1 :10 000, a następ
nie zostaną one doprowadzone do żądanych skal. Dane wyj1
ściowe identyczne jak poprzednio. Dokładność w ten sposób uzyskanego czystorysu mapy 1 :20 000 oznaczono jako
dc,. Zatem:

0,253 = ± 0,5 mm
5.
«
Dokładność czystorysu w skali wydawniczej 1 : 25 000 ozna
czono jako dc2:

dc2 = +
= 4 V 0,206 = 4 0,45 mm

6.

Jak wynika z porównania rezultatów 5. i 6. z wynikami
3. i 4., bardzo korzystne jest wykonywanie montażu w pier
wszej kolejności, a następnie doprowadzanie ich przez po
mniejszenie do żądanej skali podkładów do kartograficz
nego opracowania czystorysów. Proces ten jest powszechnie
znany, w danym przypadku chodziło o stopień podwyższe
nia dokładności który — jak wynika z porównania rezul
tatów 3. i 4. z rezultatami 5. i ß. — jest bardzo wysoki.
A zatem, opierając się na najbardziej korzystnych rezul
tatach 2. i 5., sporządzono tablicę dokładności mapy (tabl. 2),
w której w kolumnie 4 podano przewidywane dokładności
dla pełnego szeregu skalowego, uwzględniając skale pośred
nie (robocze). Dla porównania w kolumnie 5 zestawiono re
zultaty dokładności czystorysów, przy założeniu sporządze
nia ich w każdym przypadku w skali wydawniczej według
formuły 2. i 6.
Z krótkiej analizy rezultatów umieszczonych w tablicy 2
wynika szereg wniosków.
Ï. Jak już wspomniano poprzednio, celem publikacji nie
jest określenie faktycznej dokładności, ale wykazanie naj
bardziej skutecznych kierunków działania zmierzających do
uzyskania możliwie wysokiej dokładności map podczas ich
aktualizacji. Niemniej jednak podane w kolumnie 4 i 5
(tabl. 2) rezultaty wykazują wiele korzystnych korelacji
z odpowiadającymi im wskaźnikami opublikowanymi w
literaturze fachowej (poz. 6, 7 i 8 w tablicy 2).
2. Na szczególną uwagę zasługuje to, że wysokie dokład
ności są możliwe do osiągnięcia tylko w przypadku stosowa
nia skal pośrednich (roboczych) oodczas opracowań karto
graficznych, na co wskazują rezultaty podane w kolumnie 4
(tabl. 2) rezultaty wykazują wiele korzystnych korelacji
znacznie niższe od określonych przez W. Grygorenkę
faktycznych dokładności map w poszczególnych skalach.
3. ^ Wysuwanie daleko idących i optymistycznych wnios
ków o podobnych tendencjach w skalach mniejszych nie
jest uzasadnione, ponieważ błędy średnie, które w skali
mapy wynoszą poniżej 0,4 mm, mogą mieć znaczenie teore
tyczne, rzadziej praktyczne.
4. W pozycji 1 istnieją dość poważne rozbieżności w okreś
leniu dokładności map w skali 1 : 10 000. Nie podejmując
dyskusji na ten temat, można stwierdzić, że kryteria i cele
jakie postawiono tym rezultatom nie są porównywalne, po
nieważ W. Grygorenko zastrzega się, że publikowane przez
niego dokładności dopuszczalne i faktyczne nie uwzględnia
ją błędów druku wielokolorowej mapy i deformacji papieru,
zaś dokładność użytkowa z kolumny 4 uwzględnia te czyn
niki. Brak korelacji dokładności czystorysu (kolumna 4)
z dokładnością dopuszczalną (kolumna 6) jest z jednej stro
ny prawdopodobnie rezultatem nadmiernego pesymizmu,
z drugiej — optymizmu, przy czym pesymizm wynika bar-

Tablica 2. Prawdopodobne dokładności kartograficznego opracowania pełnego szeregu skalowego map

----------------------- T-------------------

Lp.

1
1
2

Prawdopodobne dokładności
w [m]

Dokładność
(dc — czystory≡u)
(du — użytko
wa)

Skala mapy

2

3

du
du
dc

1 :10 000

Według danych1)
w [m]

Według
formuły 2. i 5.

Według
formuły 2. i 6.

Dopuszczalna

4

5

6

±8,9
±6,3

±5,0
__

±10,0

We dług anali
zy porównaw
czej z 1965
roku3) w [m]

8

9

Faktyczna

—

1 : 20 000

Według
danych2) w [m]

7

±4,25
—

—
-⅛

du

4

du
dc

1 : 40 000

5

du
dc

1 :50 000

6

du
dc

1 :80 000

7

du
dc

1 :100 000

dc

10

Nie uwzględniając
wpływu deformacji
papieru

—
dn= ±14,08

1 :25 000

3

±8,0

Uwagi

±10,0

±11,2

±12,5

±10,62

±12,5

dn= ±17,24

±18,8

___

—

—

—

—

±18,8

±21,5

±25,0

±21,25

±25,0

—

±36,8

__

___

—

—

—

±36,8

±43,0

±50,0

±42,50

±50,0

—

Mapa niemiecka z
1889 r.
Mapa polska
z 1951—54 r.

i) Wskaźniki zamieszczone na s. 113 podręcznika W. Grygorenki: Redakcja i opracowanie map ogólnogeografioznych. PPWK, Warszawa 1970
≈) Wskaźniki zamieszczone na s. 31 podręcznika B. Dzikiewicza: Topografia. MON, 1985
3) Wskaźniki zamieszczone w pracy magisterskiej J. L i s a : Zmiang powierzchni jezior Pobrzeza Słowińskiego w okresie 1899-1951, β. 37 (maszynopis). Uniwersytet
im. A. Mickiewicza, Poznań 1965
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10 000
1 :

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,2

—

—

0,2

0,3

0,2

0,3

0,3

6,3

0,35

0,36

0,1

0,3

±10,0

0,5
0,2

0,3

0,2
0,2

0,2
0,4

0,2
0,2

0,3
0,3

6,8
6,6

0,35
0,35

0,39
0,36

0,1
0,1

0,3
0,3

±10,0
±10,0

0,2

0,8

0,2

0,3

9,3

0,35

0,49

0,1

0,3

±11,9

0,2

0,5

0,2

6,7

0,35

0,36

0,1

0,3

±10,0
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Dokładność dc aktualizowanego czystorysu m apy 1 10 000

Tablica 3. Przewidywany wpływ aktualizacji na dokładność map, w zależności od przyjętej metody

2

1
1

A. Stereometryczne

2

B.
a)
b)
c)

3

Fotogrametrii płaskiej
na fotoplanie
ze zdjęć lotniczych
ze zdjęć lotniczych (sy
tuacyjnie)

3

0,03

Ç. Zdjęcia topograficznego

0,3
0,2

—

—■

15

16

17

18

±10,0

♦) Wielkości błędów średnich przewidziane odpowiednimi instrukcjami

dziej z założonych w tym artykule warunków analizy do
kładności map, których konsekwentnie przestrzega się od
początku do końca. ∣
5. Wyniki zamieszczone w kolumnie 9 mają charakter
orientacyjny, ponieważ wyprowadzono je na podstawie frag
mentarycznych badań porównawczych, wykonanych metodą
H. Merczynga w oparciu o 54 punkty na obszarze zaledwie
kilku arkuszy map w skali ɪ : 25 OOO. Niemniej jednak dają
one ogólny pogląd na dokładność map wykonanych w róż
nych okresach i różnymi metodami.
4. Aktualizacja a dokładność map

Proces aktualizacji z natury rzeczy prowadzi do nie
uchronnego obniżenia dokładności map topograficznych, po
nieważ z jednej strony wnoszenie nowych treści opiera się
na istniejących elementach konstrukcji arkusza mapy, któ
re — jak już wykazano — obarczone są pewnymi błędami,
z drugiej zaś towarzyszy mu szereg procesów reprodukcyjno-przygotowawczych (fotografia, montaż itp.) obniżających
w sposób istotny dokładność podkładu do aktualizacji.
W długoletniej praktyce opracowań topograficznych i aktu
alizacji w poszczególnych krajach wypracowano skuteczne
metody przeciwdziałania temu zjawisku. Odnosi się to szcze
gólnie do tych krajów, gdzie poziom wiedzy teoretycznej
i kartograficznej tradycyjnie stały bardzo wysoko, liczyły
się w świecie.
Za najciekawsze w tym zakresie sprecyzowane warunki
uważa się decyzje jakie podjęła niemiecka służba topogra
ficzna w pierwszej połowie XIX wieku odnośnie rozpoczę
cia kartowania kraju w skali 1 :25 000. Mimo to, że od spre
cyzowania założeń o znaczeniu fundamentalnym dla tej maPy i opracowania instrukcji przez Gaussa, Bessela, Bayera,
Miifflinga i innych do rozpoczęcia zdjęcia topograficznego
minęło kilkadziesiąt lat, założenia te nie uległy zmianie.
Przetrwały one prawie w nie zmienionej formie 100 lat, do
końca drugiej wojny światowej.
Z najważniejszych założeń można wymienić:
1) w celu zachowania wysokiej dokładności mapy posta
nowiono drukować ją w jednym kolorze. Dopiero po 1934
roku powoli wprowadzano druk wielokolorowy map w tej
skali;
2) postanowiono nie zmieniać pierwotnego odwzorowania
(Miifflinga) i kroju arkuszy. Mimo wprowadzenia w latach
trzydziestych elipsoidy Bessela i opracowywania w tym od
wzorowaniu map 1 : 50 000 i mniejszych, dla map 1 : 25 000
zachowano pierwotne odwzorowanie do końca II wojny
światowej ;
J3) zastrzeżono dość rygorystyczne warunki zachowania
Pierwotnych znaków topograficznych, które — jak wiadohio — były bardzo precyzyjnie opracowane i dobrane do
ówczesnych i późniejszych, a nawet współczesnych potrzeb.
W Polsce ani w okresie międzywojennym, ani też po wojhɪe nie zebrano odpowiednich doświadczeń w zakresie do

kładnej aktualizacji Wielkoskalowych map topograficznych
o pełnej wartości kartometrycznej. W związku z tym nie
jesteśmy przygotowani pod względem teoretycznym, a tak
że i praktycznym do czekających nas zadań aktualizacji
map. To co robimy oparte jest bardziej na tak zwanym
v/yczuciu niż na teoretycznych podstawach. Stąd trudno
z całą odpowiedzialnością stwierdzić czy zakładane metody
pozwolą osiągnąć zamierzone cele.
Charakteryzując ogólnie podstawowe założenia aktualiza
cji map topograficznych, należy stwierdzić, że zmierzają
one do zapewnienia dokładności pierworysów i równocześ
nie pozwolą na uzyskanie przy wnoszeniu zmian takiej do
kładności wskaźników ¡błędów średnich, która będzie zbli
żona do dokładności pierwotnej. Przewidywane rezultaty
uwidocznione są w tablicy ¡3.
Z tablicy 3 można wyciągnąć szereg istotnych wniosków
odnośnie metod aktualizacji map z punktu widzenia do
kładności zarówno map w skali 1 :10 000, jak i map w skali
1:10 000 przygotowanych dla wydania mapy 1 :25 000,
oczywiście przez etap pośredni w skali roboczej 1 :20 000.
Należy wspomnieć, że przy aktualizacji map dowolną me
todą przewiduje się dwa etapy prac, a mianowicie:
a) kameralne wnoszenie zmian;
b) połowę sprawdzenie i uzupełnienie.
W związku z tym metoda C — zdjęcie topograficzne — ma
znaczenie podstawowe (krytyczne) w zakresie określania
dokładności Zaktuailizowanej mapy. Mając to na uwadze,
w oparciu o tablicę 3 formułowano podane poniżej wnioski.
1. W przypadku aktualizacji map topograficznych w skali
1: 10 000 dla wydania map w tej samej skali nie może mieć
zastosowania metoda określona w tablicy 3 jako Bc. Już
podczas pierwszej aktualizacji obniża ona dokładność o ɪ/s,
a w kolejnej dokładność spada do ±11,2 m. Odnosi się to
również do wszelkich odmian tej metody, które bazują na
sytuacyjnym przetwarzaniu lub wnoszeniu zmian.
2. Przy aktualizacji map topograficznych w skali 1 :10 000
dla wydania mapy 1 : 25 000 przez skalę roboczą 1 : 20 000
w skrajnym przypadku może mieć zastosowanie metoda Bc,
którą można uzyskać rezultat uznany przez W. Grygorenkę
za dopuszczalny.
3. Jak wynika z tablicy 3 (kolumna 12), jedynie metody
Stereometryczne pozwalają na aktualizację map bez obni
żenia dokładności.
4. Ponieważ jednak wszystkie kameralnie aktualizowane
arkusze podlegają polowemu sprawdzeniu i uzupełnieniu
treści metodą zdjęcia topograficznego, zatem można zaakcep
tować tylko te rezultaty aktualizacji map w skali 1 :10 000,
które nie są gorsze od osiąganych metodą C.
Reasumując to, co powiedziałem na temat dokładności
map, należy stwierdzić, że bez ścisłych badań porównaw
czych nad dokładnością map i wpływem aktualizacji na
te dokładności nie można wyprowadzać precyzyjnych wnio- '■
sków. Wykonanie ścisłych badań porównawczych (poligonów
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doświadczalnych) jest zagadnieniem bardzo istotnym, któ
rym powinny się zając pιacowκi o cnaraκterze nauκowo-oadawczym, a nawet meκtore oααzιaιy połowę.
ΠΙ. Zabezpieczenie dokładności w trakcie aktualizacji map

Omówione poprzednio zagadnienia dotyczą możliwości
technicznych, mają one jednak znaczenie Daraziej teorety
czne niż praktyczne. ∣W sumie określają one możliwości wy
konania dobrych map, nie przesądzają jednak o wysokiej
jakości aktualizacji w ogóle, a o dokładności map w szcze
gólności. Istnieje tu ,bowiem dodatkowy czynnik konsekwen
tnego przestrzegania określonych zasad w każaym etapie
prac związanych z aktualizacją. Przestrzeganie zasad instru
kcji i wdrożenie ich do produkcji zależy od wielu zagadnień
organizacyjno-produkcyjnych o znaczeniu ogólnym oraz od
czynników wynikających z samego charakteru prac aktu
alizacyjnych, do których należą: przygotowanie kadr, system
płac i nagród, nadzór techniczny oraz system odbioru pro□ukcji. Omówiono je kolejno poniżej.
1. Przygotowanie kadr

Aktualizacja arkusza mapy tylko pozornie wydaje się
zadaniem łatwym, nie wymagającym Specjalnycn kwalifi
kacji. Jeśli uwzględnić, że wykonawca powinien doprowa
dzić stan aktualizowanego arkusza do pemej zgodności z te
renem — w granicach przewidzianych dokładności, to wia
domo, że w wielu przypadkach podejmuje on samodzielnie
decyzje i wykonuje czynności związane z oryginalnym zdję
ciem topograficznym. Więcej, żle opracowany fragment ma
py na pierworysach topograficznych wprowadza w błąd to
pografa wykonującego aktualizację. IOtez powinien on
umieć ocenić pracę poprzednika i doprowadzić podkład
(Pierworys) do zupełnej zgodności treści aktualizowanej ma
py z terenem.
Zagadnienia te przedstawiają się odmiennie przy wyko
naniu prac kameralnych. W omawianym przypadku wyko
nawca działa w zorganizowanej grupie, ma fachową pomoc
na miejscu i w każdej chwili. Natomiast przy pracach poIowych jest to znacznie utrudnione. Sprawdzenie terenowτe
wykonywane jest na dość znacznym obszarze, a kontakt
z kierownikiem grupy jest bardzo utrudniony. I tutaj sa
modzielność, zdolności organizacyjne, przygotowanie zawo
dowe i doświadczenie wykonawcy mają znaczenie podsta
wowe.
Aktualizacja map w niczym nie zwalnia topografa od
umiejętności wykonywania zdjęcia topograficznego.- Dlatego
przygotowanie i szkolenie kadr topograficznych powinno
uwzględniać w swoich programach aktualizację map, przy
równoczesnym zachowaniu dotychczasowego szkolenia w za
kresie topografii, a nawet zwiększenie liczby zajęć prak
tycznych w zakresie zdjęcia topograficznego. Wymaganie
to jest uzasadnione tym, że oddziały produkcyjne wykonu
jące aktualizację nie będą w przyszłości prowadziły do
kształcania w tym zakresie.
W niedalekiej przyszłości, kiedy oddziały połowę będą rea
lizować zadania związane z aktualizacją map pełną mocą,
ewentualne prace nad wykonaniem pierworysów topografi
cznych metodą zdjęcia topograficznego należałoby zlecać
młodym topografom po szkole. Można nawet wysunąć tezę,
że prace te powinny być prowadzone w ograniczonym za
kresie w każdym oddziale, jeśli nie chcemy za 10—15 lat
(kiedy odejdzie stara kadra) stanąć znowu przed problemem
braku doświadczonych topografów. A będzie to okres, kiedy
zakres prac związanych z wykonywaniem zdjęcia topogra
ficznego może się systematycznie zwiększać. Jak szybko to
nastąpi — zależy to od czynników określonych w poprzed
nim rozdziale.
2. System płac i nagród

System płac i nagród (wyróżnień) jest bardzo zróżnico
wany. Niemniej jednak, jeśli wysiłkiem cywilnej i wojsko
wej służby topograficznej wykonuje się zadania o znacze
niu państwowym, to jakość map powinna odgrywać rolę
podstawową w systemie płac i nagród. Jakość i ilość w
praktyce prac topograficznych (budzą zawsze największe kon
trowersje, ponieważ wysoka jakość i duża ilość są pojęcia
mi sprzecznymi i prawie nieosiągalnymi. W kartowaniu
obszaru czy aktualizacji map za ilość oprócz normalnego
wynagrodzenia pieniężnego często płaci się jakością.
Jeśli chcemy zatem, aby aktualizacja dała dobre rezulta
ty, a takie możliwości faktycznie istnieją, należy zrewido
wać dotychczasowy system płac preferujący jedynie liczbę
wykonanych km2 czy arkuszy map.

264

3. Nadzór

techniczny

Obecny nadzór techniczny w oddziałach dostosowany
jest do długotrwałego i żmudnego cyklu opracowania pierworysu mapy. Jednakże zdarza się, że w poszczególnych od
działach występuje okresowe spiętrzenie pracy, odbijające
się na jakości opracowań. Podczas takich aktualizacji, w
przypadku 7—8-krotnego zwiększenia się liczby napływają
cych arkuszy przy tym samym zakresie prac kontrolnych
i rewizyjnych związanych z opracowaniem pierworysów to
pograficznych nie ma dużych szans na wywiązanie się nad
zoru technicznego z prac rewizyjno-kontrolnych. Aby za
pewnić właściwe wykonanie aktualizacji map topograficz
nych, a także uwzględnić konieczność fragmentarycznego,
ale permanentnego poprawiania już opracowanych pierwo
rysów — należy podjąć starania zmierzające do:
— przestrzegania zasady osobistej odpowiedzialności wy
konawcy za wykonywane prace; nie chodzi tu tylko o sa
mo ponoszenie odpowiedzialności, ale również o stworze
nie takich warunków, aby wykonawca był z jednej strony
odpowiednio przygotowany pod względem zawodowym,
z drugiej zaś, aby był zainteresowany w dokładnym i ter
minowym wykonywaniu zadania;
— kolektywnego poczucia odpowiedzialności za prawidło
we wykonanie zadań w grupie i oddziale;
— ustanowienia nadzoru technicznego w takim wymiarze,
aby mógł przedstawiać wnioski w zakresie jakości prac,
oraz w zakresie właściwego podejścia wykonawców do rea
lizowanych zadań i prawidłowego oddziaływania na nich
środkami będącymi w dyspozycji oddziału, jako na w pełni
samodzielnych wykonawców zadań produkcyjnych. Ale trze
ba będzie wykonywać kontrole i rewizje częściej aniżeli
w warunkach zdjęcia topograficznego.
4. Odbiór produkcji

Przy aktualizacji map topograficznych w takich warun
kach, w których odpowiedzialność za wykonywaną pracę
spoczywa na wykonawcy i niższych ogniwach nadzoru tech
nicznego, zagadnienie odbioru produkcji w każdym etapie
procesu technologicznego (aktualizacja pierworysów, czystorysów, kartograficzne opracowanie czystorysów skal pochod
nych itp.) urasta do rangi podstawowego problemu.
Podstawowym zadaniem odbioru produkcji będzie:
a) akceptacja wykonania przewidzianych etapów techno
logicznych, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami określa
jącymi kryteria wymaganej dokładności prac;
b) kwalifikacja produkcji do dalszego opracowania.
Właściwe zorganizowanie efektywnego odbioru produkcji
szczególnie w pierwszej aktualizacji pokrycia kraju mapą
1 :10 000, ma podstawowe znaczenie, ponieważ wpływa do
datnio na właściwy rozruch prac aktualizacyjnych i wdro
żenie technologii oraz pozwoli w znacznym stopniu skory
gować grube błędy powstałe w czasie opracowania pierwo
rysów topograficznych map 1 : 10 000.
W ramach pierwszej aktualizacji cały wysiłek wykonaw
ców i nadzoru technicznego, nie umniejszając w niczym
ważności prac aktualizacyjnych, powinien być skierowany
na korekty pierwotnego opracowania.
Ponieważ odbiór produkcji topograficznej może odbywać
się jedynie metodą reprezentacyjną i faktycznie tak był
realizowany w dotychczasowej praktyce, to w trakcie aktu
alizacji map wskazane jest opracowanie instrukcji okreś
lającej ściśle metodę, kryteria i tryb postępowania w cza
sie dokonywania odbioru. Najbardziej efektywnymi meto
dami doboru próby podczas odbioru produkcji topograficz
nej są:
a) metoda celowego doboru próby w niższych ogniwach
nadzoru technicznego;
b) metoda losowego doboru próby na szczeblu instancji
nadrzędnej.

W każdym jednak przypadku specyfika prac aktualizacyj
nych poza innymi czynnikami wymaga nadania odpowied
niej rangi sprawie odbioru produkcji polowej i kartograficz
nej. Tylko połowy odbiór produkcji, oparty na racjonalnych
zasadach, pozwoli osiągnąć cele jakie stawia się przed
aktualizacją w zakresie dokładności i aktualności. Taki od
biór produkcji kartograficznej zapewni wysoką jakość pro
dukowanych map, a mianowicie — kompletność i czytel
ność przedstawionej na nich treści.

UKD 528.001.6(438)
RÓŻYCKI J.: An Appreciation of the Development and the Present
Situation of Geodesy in People’s Poland and the Stipulated Trends of
• Further Research in the Next 15 Years, Taking into Consideration
Conditions Essential for their Realization. Part II. Prz. Geod. Ann.
45: 1973. Nr 6 p. 225
We can find here the characteristic of the main centres carrying research
in the field of geodesy such as: the present situation of the scientific staff
as well as the stage of scientific research in photogrammetry, cartography,
industrial-engineering survey, mining survey, land and forest survey and plan
ning: methods of geodetical calculation, geodetical and cartographical infor
mation.

UKD 061.12(438):528.34:516.3
DOBACZEWSKA W.: The Department of Planetary Geodesy of the
Institute of Geophysics in the Polish Academy of Science 1966—1972.
Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No 6 p. 231
The scientific activity of the Department of Planetary Geodesy took three di
rections: satellite geodesy: physical geodesy in the Warsaw vorkshop: geodesic
astronomy in the Observatory at Borowiec. Scientists of these specialisations had
92 publications altogether in the years 1966—1972.
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UKD 528—05:378.63
NOWAK A.: Work for the Graduates of the Department of Geodesy
and Rural Management of the High School of Agriculture at Olsztyn.
Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No 6 p. 234
During the years 1964—1973 eighty four engineers with masters degrees and
457 engineers of geodesy and rural management left the High School of Agri
culture and Technics at Olsztyn; one third of their number started to work
in the district of Olsztyn and two-thirds in other north-east districts. 2/3 of
the total number of graduates are connected with rural management.

UKD 522.4(091):92 Kopernik
BEREZOWSKI E.: On the Accuracy of Copernic’s Astronomical Equip
ment. Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No 6 p. 237
The author gives the following appreciation of Copernic’s astronomical equip
ment: the accuracy of the given time was in fractions of hour from 1/2 to
1/12, and in case of sun eclipse with the accuracy of 1 minute. The mean er
ror of measuring vertical angles by quadrant and triquetrum was about 5'.

UKD 631.16:711.163

KACZMAREK J.: Appreciation of the Exchange Value of Arable Land
in view of Remembrement. Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No 6 p. 242
The author presents the methods, results and analysis of statistical research
connected with comparative evaluation of arable land. The basis of the sugge
sted economic appreciation are: the size of the total production and the size
of net producstion.

UKD 528.489:621.315.1
BIELECKI T., BRYS H., ZIELINA L.: Method of Survey by means of
BRT-006 of Electro-power Overhead Conductors for the purpose of
Registering and Installation. Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No 6 p, 244
The authors present a method of survey of the sag of wire of conductors and
the vertical distance of the conductors from the land as well as the reciprocal
vertical distance of cross-line, by means of the apparatus BRT-006, Carl Zeiss.
They give the accuracy of the survey.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w spra
wie zakresu dziaɪama naczelnika gminy, organizacji i zadań urzęuu
gminy oraz nιeκιorycn spraw pracowniczycn iDz.U. — 49/72—Ilaj
Naczelnik gminy, jako organ administracjii państwowej, między inny
mi zaaaniami (§ ó) występuje z inicjatywą melioracji rolnych, organi
zuje zagospodarowanie nier Utnomosei Rrz,, kontroluje użytkowanie
gruntów roinych, organizuje zespołową odbudowę, przeoudowę i budo
wę wsi ■(.§ 4), a także inicjuje >i kontroluje budowę i utrzymanie ulic,
piaców publicznych oraz dróg Ickalnycn i zakładowych. W skład urzędu
gminy wchodzą: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna ,i urząd stanu
cywilnego.

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w spra
wie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin
oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich
organów (Dz.U. — 49/72—317)
Do właściwości naczelników gmin przechodzą między innymi nastę
pujące sprawy należące do prezydiów powiatowych rad narodowych
i ich wydziałów (§ 1): z ustawy z 1971 r. o uregulawaniiu własności
gospodarstw rolnych — wydawanie decyzji o przejęciu nieruchomości
na własność państwa oraz nadwyżki ponad obszar me podlegający prze
jęciu na cele reformy rolnej (art. 13); z prawa wodnego — ustalanie
potrzeby dostępu oraz szerokości przejść lub przejazdów po gruntach
przyległych, wzdłuż wód nieżeglownych i niespławnych; z ustawy o drö
hnen puoiiicznych — orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu
pierwotnego (art. 20), sprawowanie funkcji zarządu drogi komunalnej
iart. 15 ust. 3).
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w spra
wie zasad organizacji, zadań i wynagradzania gminnej służby rolnej
(Dz.U. — 49/72—318)
Traci moc uchwała nr 187 Rady Ministrów z ldnia 3 września 1971 r.
w spraiwie organizacji, zasad wynagradzania i premiowania gromadzkiej
służby rolnej.

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w spra
wie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i praw
sołtysa i podsołtysa (Dz.U. — 49/72-319)
Traci moc rozporządzenie w sprawie przedmiotowej z 1958 r. (Dz.
U. — 15/58—67) wraz z późniejszymi zmianami.

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w spra
wie projektów wynalazczych (Dz.U. — 54/72-351)
Tracą moc przepisy o sprawach: postępowania spornego przed Urzę
dem Patentowym (Dz. U. — 16/63—84, 85), zasad i trybu ustalania
i wypłaty wynagrodzenia za wynalazki (Dz. U. — 20/64—121), rozpo
wszechniania projektów wynalazczych oraz zasad wynagradzania i fi
nansowania w zakresie wynalazczości (MP — 18/63-100), zasad two
rzenia brygad racjonalizatorskich (MP — 48/63-239), zasad zawiera
nia z poszczególnymi osobami umów o wykonywanie prac z zakresu
wynalazczości (MP — 33/64-142), zasad organizacji i działania służb
technicznych w dziedzinie wynalazczości (MP — 59/67-281).
Do rozporządzenia dołączone zostały załączniki: nr 1 — Tabela wy
sokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze oraz nr 2
— Tabela opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytko
wych.

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w spra
wie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych
i wojskowych rent inwalidzkich (Dz.U. — 55/72-366)
Traci moc rozporządzenie w sprawie przedmiotowej z 1963 r. z póź
niejszymi zmianami (Dz. U. 65/63-303, — 22/66-140, — 21/72-154).
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. zmie
niające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji
i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych. (Dz.U. —
55/72-369)
Zmiana przepisów ogłoszonych w Dz.U. — 29/64-185, — 7/69-59, —
14/69-101. Do rozporządzenia została dołączona tabela stanowisk, upo
sażeń zasadniczych oraz dodatków specjalnych dla pracowników mi
nisterstw i urzędów centralnych; tabela dodatków specjalnych i tabe
la kwalifikacji w zakresie wykształcenia i stażu pracy zawodowej
pracowników ministerstw i urzędów centralnych.
Zebrał i opracował: mgr inż. Władysław Barański

Vermessungstechnik

Nr 4 — kwiecień 1972 r.: Μ. Schaar
schmidt — 20 lat „Vermessungste
chnik”. — F. Deumlich — Rozpo
wszechnianie teodolitów optycznych. —
W. Müller,
K. Szangolies —
Korektor modelu — przyrząd usuwają
cy skrzywienia modelu przy fotogra
metrycznym prostowaniu par obrazów
stereoskopowych. — J. Dürsel —
Podstawy i poglądy w sprawie syste
mu kształcenia geodetów i kartogra
fów w NRD. — H. Brunner, A.
Lang — Rozbudowa zbiornicy nazw
mapowych. — W. Rasche, W. L or en z — Standaryzacja map wielkoskalowych. — W. Bremer, W. Wittm e y e r — Racjonalizacja robót inżynieryjno-geodezyjnych przy końco
wych pomiarach za pomocą wcięć w
przód. — Μ. Rieck — Doświadczenia
przy prowadzeniu prac inżynieryjno-geodezyjnych przy zakładaniu rurocią
gów naftowych. — H. Starosczik
— Badania dokładności komparatów
i przyrządów
Stereokartograficznych
Zeissa z Jeny.
Mgr inż. W. Chojnicki

Zeitschrift für Vermessungswesen

Nr 2 — luty 1972 ɪ`.: D. Wolf —
Automatyka katastru a system infor
macji związany z nieruchomościami. —
K. Linkwitz — Zastępstwo zmien
nych (obserwacje zastępcze) przy wy
równaniu nieliniowych spostrzeżeń zaWarunkowanych. — W. Frank — Ad
ministracja nieruchomości przedsię
biorstwa przemysłowego przy zastoso
waniu automatycznego opracowania da
nych.
Nr 3 — marzec 1972 r.: S. Lauer
i B. Wrobel — Elementarne wypro
wadzenie
Wektorialnego filtrowania
przewidującego. — E. Groten i St.
V. Thysse n-B Ornemisza — Wy
znaczenie stałych grawitacyjnych. — R.
Prochazka — Dokładność robót re
alizacyjnych przy punktach wyjścio
wych połączonych pomiarem długości.
— H. Krüger i A. Haubenthal
— Rozwiązanie pierwszego głównego
zadania geodezyjnego za pomocą stoło
wego komputera Hawlett-Packard. —
G. Pilters — Koordynowanie plano
wania w bawarskich urządzeniach rol
nych. — G. Siemes — Stosowanie
.,optical mark reader” (optycznego czy
tnika kart) w służbie geodezyjnej. —
G. Mittelstrass — Zautomatyzo
wane obliczenia pomiarów lokalnych.
— K. H. Allebrand — Numeracja
Punktów
pomiarowych w Północnej
Westfalii. — Th. Weber — Numera
cja i nazewnictwo punktów przy po
miarach katastralnych w Zagłębiu
Saary.

Nr 4 — kwiecień 1972 r.: J. N i 11 i ng e r — Zawód geodety. — J. Nitting e r — Sytuacja personalna w służbie
geodezyjnej. — W. Abb — Zadania
inżyniera geodety w urządzeniach rol
nych. — H. Ebner — Oceny waria
cyjne a posteriori dla współrzędnych
modeli niezależnych.
Mgr inż. W. Chojnicki
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Nr 5 — wrzesień—październik 1971 r.:
H. E b n e r — Metody wyrównania blo
ków przestrzennych i ich liczbowy
wkład. — G. Gerstbach — Próba
wyznaczenia bezwzględnego odchylenia
pionu na podstawie wizualnych obser
wacji satelitów. — G. Palfinger —
Stosowanie ponadstycznego przekroju
stożkowego klotoidy.
Nr 6 — listopad—grudzień 1971 r.:
H. Schmid — Praktyczne metody
wyznaczenia fotopunktów do wykorzy
stania zdjęć lotniczych. — B. Bauer
— Fomiar pionowego gradientu na ma
łym obszarze. — F. Leberl — „Remo
to Sensing” (wywiad na odległość, radarogrametria, fotogrametria) rozwój
nowych dziedzin spostrzeżeń na odle
głość, geometryczne wprowadzenie oTientacyjne.
Nr 1 — styczeń—luty 1972 r.: A. Koss i n a — Wypowiedź na temat dokład
ności średniego błędu położenia punk
tu. — G. Palfinger — Przecięcia
punktów klotoidy.
Nr 2 — marzec—kwiecień 1972 r.:
K. Kilian — 0 możliwości powietrz
nej trilateracji. — F. Leberl — Spo
rządzenie modelu na podstawie „Remoto-Sensing” (wywiadu na odległość).
— P. Meissl — Teoretyczne prawo
przenoszenia się błędu przypadkowego
w blokach sieci nawiązanej na swych
krańcach do punktów znanych. — U.
Girndt — Analityczne ujmowanie
niektórych podstawowych zadań foto
grametrii.
Mgr inż. W. Chojnicki

Mensuration, Photogrammetrie, Genie
rural, Vermessungs, Photogrammetrie,
Kulturtechnik
Nr 1 — styczeń 1972 r.: Do Czytel
ników. Oddając pierwszy numer na
szego nowego czasopisma (dawniej
Schweizerische Zeitschrift für Vermes
sung, Photogrammetrie und Kulturte
chnik) wyjaśniamy, że część Komuni
katy będzie miesięcznikiem omawiają
cym przede wszystkim bieżące sprawy
organizacji zawodu, natomiast
część
Nauka będzie kwartalnikiem zawiera
jącym wyłącznie publikacje ze wszy
stkich dziedzin wiedzy geodezyjnej i
kultury rolnej.

Nr 2 — luty 1972 r.: H. SchwabOdkrycia archeologiczne w ramach
drugiej regulacji wód jurajskich.
Nr 4 — kwiecień 1972 r.: Międzyna
rodowe kolokwium na temat ortofotomap.

Nr 6 — czerwiec 1972 r.: A. Bran
ger — Prosty teodolit słoneczny do
wyznaczania pozycji Słońca i cienień.
Nr 7 — lipiec 1972 r.: EBraschler
— Rozważania i porównanie kosztów
kilku przeprowadzonych melioracji hal
górskich. — Μ. Boller — Wstępne
planowanie gospodarki wodnej
przy
melioracjach wodnych.
Nr 8 — sierpień 1972 r.: Μ. Leupin
— Stosowanie elektronicznych odległownic przy nowych pomiarach. — P.
Milliet — Rola inżyniera geodety
w planowaniu. — H. R. Markwald er — Aktywizacja współpracy w pla
nowaniu.

Nr 9 — wrzesień 1972 r.: F. Klin
genberg — Ekscentryczny pomiar
odległości. — J. Jenatsch — Do
świadczenia z Ortofotogramami i ortofotomapami.
Nr 11 — listopad 1972 r.: H. Grie
sel — Graniczniki ze znakami z two
rzywa sztucznego.
Nr 1 — styczeń 1973 r.: H. Haef
ner — Interpretacja fotogramów w
Szwajcarii w latach 1968—1972.
—
Kern GEO-A, nowy automatyczny niwelator budowlany.

Nauka. Nr 1 — styczeń-luty-marzec
1972 r.: T. J. Błachut — System
Stereoortofoto, nowe rozwiązanie
z
dziedziny kartowania i interpretacji fo
togramów. — H. Aeschlimann —
Nowy teodolit sekundowy Kerna DMK
2-A.
Nr 2 — kwiecień-maj-czerwiec 1972
r.: P. Marki — Ochrona atrakcyjnych
widoków przez ograniczenie wysokości
zabudowań. — R. Bösch — Automa
tyczne wykonanie perspektywicznych
obrazów. — H. Braschler — Melio
racje i planowanie w dolinie Saary,
kanton St. Gallen.

Nr 3 — lipicc-sierpień-wrzesień 1972
r.: A. Elmiger — Odchylenie pionu
w szwajcarskiej triangulacji I rzędu. —
N. Wunderlin — Tworzenie matry
cy współczynników niewiadomych łą
cznego wyrównania, powstałego z połą
czenia wyrównań częściowych. — T.
Schenk — Prace i rozwój analitycz
nej fotogrametrii w Instytucie Geode
zji i Fotogrametrii ETH-Z. — C. C la
tí a s — Nowa metoda aerotriangulacji
za pomocą półniezależnych modeli.
Nr 4 — pażdziernik-listopad-grudzień
1972 r.: H. Schmidt — Koncepcyjne
i teoretyczne rozważania odnośnie błę
dów przy powstaniu światowego geode
zyjnego systemu opartego o geodezję
satelitarną. — K. Ramsayer
—
Wpływ odchyleń pionu na siatki prze
strzenne. — V. G m ü r — Najnowsze
metody w budownictwie dróg górskich.
Mgr inż. W. Chojnicki
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KOBYŁECKI A.: O możliwościach rozszerzenia zakresu zastosowań
maszyn matematycznych w pracach scaleniowych. Prz. Geod. R. 45:
1973 nr 7, s. 267
Istnieją możliwości stosowania maszyn matematycznych w pracach scalenio
wych. Jednakże przedstawienie życzeń uczestników scalenia w równaniach
odpowiednich dla maszyn matematycznych wymaga znajomości podstaw logiki
matematycznej. Autor proponuje w związku z tym wprowadzenie zmian w pro
gramach nauczania matematyki.

UKD 711.4:631.4

308

KOZŁOWSKI J.: Próba analizy miejscowego planu zagospodarowania
z punktu widzenia ochrony gleb. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 7, s. 271
311
okł.

,. ■- ⅞

' t

265

Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzona
z punktu widzenia ochrony gleb wykazała, że projektanci opracowujący te
Planynieuwzglednili postulatu ochrony cennych dla rolnictwa gruntów. Grunty
te zostały rozdysponowane na cele nie związane bezpośrednio z produkcją
rolną.

UKD 528.232.21:528.236.063.1
TATARKOWSKI J.: Obliczanie współrzędnych na elipsoidzie bez sto
sowania tablic pomocniczych. Prz. Geod. R. 45: 1973 rur 7, s. 273
Wprowadzenie w geodezji elektronicznej techniki obliczeniowej sprawiło, że
tablice pomocnicze używane do rozwiązania głównego zadania geodezyjnego
stały się nieużyteczne. Autor podaje opracowane przez R. A. Hirvonena wzory
na rozwiązanie tego zadania bez stosowania tablic pomocniczych.

UKD 528.414
ŁABĘCKI Z.: Wpływ niektórych czynników na dokładność ciągu poli
gonowego dwustronnie nawiązanego w świetle założeń teoretycznych
oraz wyników pomiarów doświadczalnych. Prz. Geod. R. 45: 1973
nr 7 s. 276
Przedstawiono wzory, które umożliwiają obliczanie spodziewanych błędów azy
mutów oraz błędów położenia punktów poligonowych. Za pomocą tych wzorów
można dostosować dokładność pomiaru do wymaganej dokładności OStaJecznych
wyników.

UKD 528.482

JANUSZ W.: Problemy geometrycznej interpretacji wyznaczonych prze
mieszczeń. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 7 s. 281
COUV.

Przedstawiono ocenę przemieszczania się i odkształcania badanej budowli na
podstawie pionowych i poziomych przemieszczeń punktów położonych na po
wierzchni tego obiektu i kontrolowanych za pomocą prac geodezyjnych.

UKD 528.489.725.36
cicco

ROLNIK E.: Metoda geodezyjnej inwentaryzacji pęknięć łupin po
wierzchni silosa o kształcie Mperboloidy obrotowej. Prz. Geod. R. 45:
1973 nr 7 js. 289
Przedstawiono metodę zastosowaną przy geodezyjnej Inwentaryzaoji pęknięć
powierzchni dużych silosów o wysokości ponad 20 m i powierzchni ponad 6 m.
Metoda umożliwia przeprowadzenie pomiarów przy ograniczonej widoczności
tych budowli wobec zabudowy terenu i braku swobodnego dostępu.

rôskii
mgr
r inż.

YflK 528.414

·

UKD 681.64:772.96

BAJERSKI J.: Kopiowanie termiczne. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 7 s. 292
Podane są dane termiczne dwóch kopiarek produkcji polskiej, a mianowicie
termokopiarki typ TK-I oraz fototermokopiarki typu FK-1. Kopiarki te wy
stawione na 41 Międzynarodowych Targach Poznańskich ukażą się w sprzedaży
W 1973 roku.

ΥΛΚ 528.45:711.163:681.3
RnBbTJTRTTKW A.: Mojkho
b

jim pacmπpMTb o0Jiacτp npiiMenemin 3U,BM
KoMaccaiTMOHHLix paδoτax. Prz. Geod. P. 45 : 1973 N» 7 cτp. 267

IIpnMeHeHMe 3Π,BM b κoxιaccaιiMθHHbix paSoτax BnonHe bo3moskho. Ho φopxtyjιnpθBκa τpeδθBaHiιii yπacτHMκθB KOMaccaijMJf b MaτeMaτMuecκnx ypuBHeHMHX
noflxoflHiijMx jijih 3⅛BM τpeGyeτ 3Ha≡a ochob MaτeMaτMuecκoπ jioγmkm. Abtop
πpefljιaraeτ BBecτM cooτBeτcτByιomιιw Niaτepκajι b πporpaMMtι OGyueHMH jwaτeMaTJfKM.

YflK 711.4:631.4

KO3JIOBCK14 IO.: AHajι∏3 MecτHoro π.τaιιa 6jιaroycτpoiιcτBa c
ąpeHMH oxpaHbi ποηβ. Prz. Geod. P. 45 : 1973 Xs 7 cτp. 271

tohkm

AHaJiM3 NieCTHoro πjιaHa 6πaτoycτpoiicτBa McnonHeHHBiii c tohkm 3peH∏H oxpanbi
rioHB πoκa3an, hto πpoeκτπpoBmnκπ pa3pa60τaBiune sth ∏jιaHBi He yπnn τpe6oBaHMH OxpaHBI ΠOHB HBnHlOIIIHXCH HeHHBIMM ∏ΠH CenbCKOTO X03HlICTBa. 3ΤΠ
3eMjiM 6Binn πpenna3HaτιeιiBi h∏h Heneii He cb∏33hhbix ∏p∏mo c cenacκoxo3H½CiBeHHOii πpoflyκnncii.

YflK 528.232.21:528.236.063.1
TATAPKOBCKIi H.: BbiHMCJieHMe κoop3∏Haτ Ha oJiJiniicoMjiy δe3 npnMeHβHM∏ BCnoMaraTeJIbHbix τaRjιnμ. Prz. Geod. P. 45 : 1973 Xs 7 cτp. 273
BBeneHMe B reo∏e3iιn 3∏eκτpoιiHθii BbiHncnnTeJiBHoii τexκnκn BBi3aano το, hto
BcnoMaraTenBHBie τa6nιmbi yπoτpeSnHexibie πpπ peιπen≡ rπaBHθii reone3HHecκoii
3ana∏M
cτanπ
m3Gbitohhbimm.
Abtop
coo6maeτ
φopMy∏bi
pa3paSoτaHHbie
P. A. XnpBOHeHOM ∏nπ peuieHiin 3τoιi 3a∏aH∏ 6e3 yπoτpe6neH∏H BC∏0MaraτenbHBix τa6∏M∏.

YflK 528.414

JIABEHIiKli 3.: BjiiiMHMe Heκoτopbix φaκτopoβ na τθHHθcτb πojimγohHoro x03a c nByxcτopoHHeii yBsι3κ0M, b cπeτe τeopeτ∏Hecκπx 11pe3nocbiJiOK μ pe3yjibτaτ0B o∏biτHbix ∏3MepeHMM. Prz. Geod. P. 45 : 1973 Xs 7

cτp. 276
ΠpencτaB∏eno φopMy∙∏Bi ∏nn npegBbiHκcneH∏H omπ6oκ a3∏xιyτoB μ 0mnS0κ
κoopnMHaτ τoπeκ ποππγοηηογο xona. IIpM πomoi∏m 3τnx φopMyn moskho πρπCnocoSMTB TOHHOCTb M3MepeκMii K TpeSyeMOii tohhoctm oκθH∏aτe∏BHBix pe3ynbτaτoB.

YflK 528.482
HHYIlI B.: Πpo6jιβMbi reoMeτp∏Hecκoro τojικθBaHMH 0πpe3eπe1iHbix nePeMeineHMii. Prz. Geod. P. 45 : 1973 Xs 7 cτp. 281
IIpencTaBneHa oμeιικa HepeMemeHMii n aeφopMaunii MccnenyeMoro coopysκeH∏π
Ha OCHOBaHnM BepTMKanBHBix n rop∏3θHτanBHBix πepeMem≡HMii πyHκτoB pacnon05κeHHBix Ha ∏0BepxH0cτn aτoro coopysκeHnπ n κoHτponιιpθBan∏Bix npn nomoii;h Γeonθ3MHeoκnx M3Mepennii.

YflK 528.489:725.36

POJIbHllK E.: Meτojj reoμe3M∙ιecκθM IiHBenrapmaiiMn τpeιμnn Ha noBepxHOCTM

CMjioea

b

nn;je

BpaιμaτejibHoτo

rM∏ep60jι0M3a. Prz. Geod.

P. 45 : 1973 Ns 7 cτp. 289
ΠpencτaB∏eHHBiii Mβτon πpnMeneH πpn reoπe3MMecκoii ∏HBeHτapιi3aιι∏M τρemκn
Ha ∏0BepxH0cτM 6oπbπimx cmπocob bbicotoü CBbinie 20 M M πnoma∏bio CBBiuie
6 μ. Meτon nenaeτ bo3moskhbim McnonneHne n3MepeH∏ii npn OrpanMHeHHOii
BnnHMOCTM 3TMX COOpySKeHMM, CTOHHIHX Cpen∏ nPy™X Π0CTp0βK M C TpynHBIM
Π0nCTy∏0M K HHM.

YflK 681.64:772.96

BAEPCKH H.: TepMiι∙ιecκoe Koniiponamie. Prz. Geod. P. 45 : 1973 Xs 7
cτp. 292
C006mθH0 τexH∏'iecκne namiBie BByx κonnpθBa∏BHbix Mam∏H πoπbckoγo nponaBoncτBa, τ.e. τepMθκonnpθBa∏bHθii MamnHBi τnπa TK-I n φoτoτepMθκoιιnpθBa.τbHCii MamMHBi Tnna ΦK-1. 3τn Mam∏Hbi Sbinn π0κa3aHBi Ha 41 MesKnyHapoHHOii
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Zagadnienie usprawnienia dokumentacji inwestycji miejskiej

Inwestycje stanowią najpoważniejszą pozycję narodowe
go planu gospodarczego. Stąd nieustanna działalność cen
tralnych władz państwowych nad doskonaleniem procesu
inwestycyjnego w celu uzyskania maksymalnych efektów
w realizacji eksploatacji obiektów.
W ciągu wielu lat modyfikowano metody i dyscyplinę
procesu inwestycyjnego. Wpływ inwestycji na środowisko,
na strukturę osiedla, na sprzężone wzajemnie oddziaływanie
znajduje swój wyraz w obowiązku kompleksowego rozwią
zania dokumentacji obiektów inwestycyjnych i towarzy
szących. Typowe to jest dla miast. Unowocześnienie doku
mentacji techniczno-ekonomicznej, skrócenie cyklu przy
gotowania i realizacji inwestycji pociągnęło za sobą grun
towną rewizję dotychczasowych przepisów. Zobowiązały one
inwestorów i zainteresowane jednostki do niezbędnych je
dynie opracowań i międzybranżowych uzgodnień projekto
wych.
Przewidywany przepisami proces tworzenia dokumentacji
terenowo-technicznej można ująć schematycznie, tak jak
niżej, traktując go jako przybliżenie skrótowe programo
wego działania zainteresowanych służb i jednostek na wła
ściwych etapach wykonawczych.
I. Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji

Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji w ich ro
boczym ujęciu wynikają między innymi z wszechstronnego
rozpoznania charakterystyki i interpretacji topograficznej
terenu, opartej .na szczegółowym planie zagospodarowania
terenu lub zatwierdzonych założeniach. Wyposrodkowanie
zależności gospodarczych i koncepcji technicznych dopro
wadzają do ustalenia lokalizacji ogólnej i szczegółowej.
W dalszym kontynuowaniu procesu przygotowania inwesty
cji w zadaniach programowych znajdują się:
— dokumentacja d.s. wywłaszczeniowych lub do wykupu;
— ogólny plan zagospodarowania terenu inwestycji;
— uzgodnienie dokumentacji projektowanego uzbrojenia
terenu z istniejącym uzbrojeniem terenu na etapie założeń
techniczno-ekonomicznych inwestycji oraz nowe dane dla
powzięcia decyzji o efektywności proponowanej inwestycji
oraz jej prawidłowość realizacji.

II. Projekt techniczny inwestycji w dwustadiowym opra
cowaniu dokumentacji inwestycyjnej obejmuje:

— szczegółowy plan zagospodarowania terenu inwestycji
sporządzony w ramach projektu technicznego dla przedsię
wzięcia lub zadania inwestycyjnego (w opracowaniu jednoStadiowym występuje tu plan zbiorczy obiektów i urządzeń);

— projekty obiektów budowlanych i robót;
— ukształtowanie terenu;
'— uzgodnienie dokumentacji projektowanego uzbrojenia
terenu z istniejącym uzbrojeniem terenu w etapie projektu
technicznego inwestycji ewentualnie
—· szkice sytuacyjne i rysunki z opisem technicznym oraz
obliczenia, jeżeli wykonanie robót tego wymaga.
Wytyczne branżowe powinny koncentrować się na pod
stawowej problematyce w procesie uproszczeń przygotowa
nia inwestycji do realizacji i usprawnienia oraz unowo
cześnienia metod projektowania inwestycji.
Widzimy więc, że więlotypowość i drobiazgowo groma
dzony przez biurokrację stos papierów asekurujących, zro
dzonych z elementarnych udokumentowań, został zreduko
wany. Opracowania projektów oparto na nowoczesnej fa
chowości i sprawności techniczno-organizacyjnej.
Wysiłek .usprawniający realizację inwestycji miał rów
nież miejsce w geodezji, choć w ograniczonym zakresie
działania.
Luźne i sporadyczne sprzężenie działalności geodezyjnej
z cyklami inwestycyjnymi świadczyło o tym, że organiza
torzy nie rozumieli roli i możliwości informacyjno-technicznych geodezji. Niestety, poglądy te pokutują dotych
czas ze szkodą dla sprawy. Celowe jest wyliczenie zacho
dzących i postuloiwanych zmian w obszarze działania miej
skich służb inwestycyjnych.
Utrzymanie gotowości materiałów geodezyjno-kartogra
ficznych do ich operatywnego wykorzystania wymaga usta
lenia zasady: pełnego pokrycia obszaru miasta geodezyjną
osnową poziomą i pionową, ciągłej aktualizacji mapy i osno
wy miasta, wyprzedzającego odnawiania operatu geodezyj
nego pod planowaną rozbudowę miasta lub budowę obiek
tów, wzbogacania treści mapy miasta elementami: wysokości
terenu, granic nieruchomości i zabudowy oraz inwentary
zacji przewodów i urządzeń nad- i podziemnych. Tworzone
są obecnie warunki organizacyjno-techniczne w postaci ze
społów uzgadniania dokumentacji inwestycji miejskich dl
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zespołowego, międzybranżowego ustalania położenia nowych,
nowo projektowanych przewodów, z zachowaniem między
nimi normatywnych odległości.
W istniejących układach administracji i zarządzania roz
wija się stopniowo wojewódzki lub rejonowy system skła
dowania map tras ulic i placów, z uwidocznionym uzbro
jeniem terenu dla operatywnej obsługi budownictwa, in
wentaryzacji powykonawczej. W konsekwencji organizacyj
nych poczynań i zwiększania zdolności technicznych dąży
się do objęcia geodezyjną lokalizacją uzbrojenia terenów
wszystkich miast w województwie.

Zadaniem zespołów uzgadniania dokumentacji powinno
być sytuacyjno-wysokościowe ustalenie położenia przewo
dów i urządzeń nad- i podziemnych we wszystkich miastach
w oparciu o materiały znajdujące się w geodezyjnych
i branżowych składnicach.
W skoordynowanej dokumentacji projektowej inwestycji
miejskiej ustalenia dotyczyć będą następujących elementów
i zależności:
— istniejącego uzbrojenia terenu;
— wzajemnych odległości przewodów i urządzeń;
— topografii terenu lub nowego ukształtowania terenu;
— odległości tras przetwodów od powierzchni terenu;
— przestrzennego usytuowania przewodów w miejskim
układzie odniesienia.
.W procesie przygotowania inwestycji (od wniosku do eks
ploatacji) opracowania i materiały geodezyjno-kartograficz
ne występują na wszystkich stopniach zaawansowania:
— studialnych;
— projektowych;
— realizacyjnych.
Wzgląd ten jest poważnym bodźcem w poszukiwaniu
środków i wyrazu lepszego, sprawniejszego i użyteczniej
szego znalezienia treści i form dla przedstawienia na ma
pach nie tylko danych topograficznych, ale również więżą
cych decyzji władz i instytucji nie zespolonych i właści
wych organów prezydiów rad narodowych do spraw zago
spodarowania terenu, zrealizowanych i nie zrealizowanych
na gruncie. Aktualność danych jest warunkiem przydatno
ści opracowań geodezyjnych.
Uwagi powyższe charakteryzują rolę materiałów wyjścio
wych w analizie i studiach terenowych. One bowiem muszą
poprzedzać propozycje przestrzennego usytuowania projek
towanych przewodów. Już w etapie założeń techniczno-eko
nomicznych rezerwacja tras przestrzennych nad- i podziem
nych zależna jest od dopuszczalnych odległości we wza
jemnym ich położeniu, od charakteru obiektów budynko
wych (na przykład zabytkowych, specjalnego znaczenia), in
żynierskich, a także od normy zawieszenia lub zagłębienia
w stosunku do powierzchni terenu. W etapie projektowania
inwestycji następuje uściślenie podstawowych elementów
przestrzennych ukształtowania terenu, tras uzbrojenia tere
nu i związania ich z miejską osnową geodezyjną, jako
wspólnej podstawy odniesienia przedsięwzięcia złożonego
z kilku skorelowanych zadań inwestycyjnych.
Zagadnienie ukształtowania terenu w tym etapie projek
towania musi być wyraźnie wyeksponowane w opracowaniu
dokumentacyjnym.
Z powierzchnią terenu związane są różne, ale zawsze
istotne rozwiązania. Stopień zagłębienia przewodów wodo
ciągowych, kanalizacyjnych w gruncie zależny jest od izo
lacji termicznej. Zagłębienie innych przewodów, na przy
kład kabli pod półmetrową warstwą ziemi, wynika z ko
nieczności ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Warstwa ta zabezpiecza również przed agresywnym zanie
czyszczeniem chemicznym.
W stosunku do ukształtowania terenu określa się rzędne
zawieszenia i zwisu przewodów pod napięciem. Podane są
dopuszczalne odległości obowiązujące przy przebiegu prze
wodów nad koronami dróg kołowych, szynowych, nad lu
strem wód. Określenie ukształtowania terenu projektowa
nego jest konieczne w przypadku nasypów i wykopów,
dróg, dla obliczenia ruchu mas ziemnych, robót niwelacyj
nych. Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu określa
przebieg tras, na przykład: na mostach, wiaduktach, w tu
nelach, pod skrzyżowaniem ulic; określa także punkty prze
cięcia terenu — przez sztywne przewody, rurociągi. Obli
czenia charakterystycznych punktów, punktów załamania
lub odcinków powinny być dokonane ściśle na podstawie
projektów technicznych w geodezyjnym układzie odniesie
nia miasta dla łącznego zobrazowania rozwiązań na innych
obszarach.
W przypadku trudności nawiązania należy ustalić zależ
ności geometryczne elementów projektowych do istniejącego
uzbrojenia lub budowli nie podlegających przebudowie lub
likwidacji. W każdym etapie projektowania proponowane
opracowania, przedłożone w formie wariantowego rozwiąza
nia na posiedzeniu zespołu uzgodnień dokumentacji inwe
stycji miejskiej, po ich akceptowaniu przez zespół stanowią
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dokument wyjściowy projektów branżowych. Powyższe
ustalenia powinny znaleźć się w ogólnym (szczegółowym)
planie realizacyjnym inwestycji obejmującym obszar inwe
stycji głównej i inwestycji towarzyszących bądź wspólnych.
W każdym przypadku ustalenia ZUDIM powinny być ujęte
w formę protokołów uzgadniających, które powinny zawie
rać, co następuje: kto podjął ustalenia, podstawa formalno-techniczna działania ZUDIM, przedmiot uzgodnienia, przy
jęte rozwiązanie, krótkie uzasadnienie, podpisy członków
ZUDIM. Integralną częścią protokołu jest dokumentacja
geodezyjna zawierająca rysunek i dane liczbowe rozwiąza
nia, oraz dane o tym kto otrzymał je do wiadomości i za
stosowania. W etapie początkowym realizacji inwestycji
następuje uściślenie i zupełnie drobne korekty lokalizacji
sytuacyjno-wysokościowej, tak jak to wypada uczynić zgod
nie z realizacyjnym zagospodarowaniem szczegółowym lub
planem usytuowania obiektów budowlanych.
W toku przygotowania i uzgadniania dokumentacji pro
jektowej należy pamiętać równie dobrze o ogólnych i szcze
gółowych planach zagospodarowania przestrzennego, jak i o
planach realizacyjnych. Są one zbliżone do techniczno-roboczych rysunków wykonawczych, nawiązując realnie do ist
niejącego stanu zagospodarowania terenu.
Dalszy ciąg opracowania geodezyjnego szczegółowego pla
nu zagospodarowania terenu obejmować będzie wyliczenia,
kontrolę, rysunki robocze do wyniesienia na grunt niezbęd
nych elementów budowli, zgodnie z wymaganiami art. 46
prawa budowlanego. Poczynania geodezyjne powinny być
prowadzone przez miejskie pracownie geodezyjne bądź pod
•ich nadzorem, które —< jako fachowi gospodarze na obsza
rze miasta — są odpowiedzialne za kompleksowe i prawi
dłowe prowadzenie całokształtu dokumentacji w dziedzinie
geodezji i kartografii miasta w ciągłym jego rozwoju. Roz
ważania na temat zadany w tytule są prostsze, gdy obej
mują jeden wyodrębniony temat, choćby obszarowo czy ku
baturowo był on duży, natomiast komplikują się, gdy temat
ten wkracza w żywy organizm miejski — z jego perspek
tywą i retrospekcją.
Uchwała Rady Ministrów w sprawie projektowania inwe
stycji nadaje określony wyraz gospodarczy użytym w niej
pojęciom. Rzutują one i zobowiązują działalność służb geo
dezyjnych, kształtują model organizacyjno-techniczny i me
todykę ich pracy. Uchwała Rady Ministrów w sprawie te
renowej koordynacji inwestycji oraz realizacji inwestycji
towarzyszących i wspólnych nakłada obowiązek komplekso
wego przygotowania i realizacji inwestycji podstawowych
wraz z inwestycjami towarzyszącymi, wspólnymi i zbloko
wanymi. Uchwała określa zasięg, sposób przygotowania i ko
ordynację założeń projektów dokumentacji a także oblicza
nie kosztów budowy i eksploatacji urządzeń komunalnych,
budownictwa mieszkaniowego, socjalnego, infrastruktury
miejskiej.
Skorelowanie rozwiązań obniża koszty społeczne inwesty
cji, ich eksploatację i wprowadza dyscyplinę oszczędnej
gospodarki terenami. Odosobnioną działalnością geodezyjną
będzie obsługa geodezyjna obiektu budowlanego, budowli
inżynierskiej, instalacji przemysłowej jako samodzielnego
zadania. W tym przypadku jednostka geodezyjna rozpocznie i zakończy w zasadzie swe zadania wraz z wykonaniem
inwestycji.
W warunkach miejskich występują z reguły przedsięwzię
cia inwestycyjne obejmujące zakresem rzeczowym nie tylko
inwestycję podstawową, lecz również budownictwa mieszka
niowego, uzbrojenia terenu, obsługi komunalnej, a w tym
często ujęć i magistrali wodociągowych, oczyszczalni ście
ków, kolektorów kanalizacyjnych, magistrali cieplnych, ulic
i tras komunikacji miejskiej, budownictwa socjalno-bytowe
go i kulturalnego.
Dla skoordynowanego działania nad przygotowaniem zało
żeń techniczno-ekonomicznych i projektu technicznego za
planowanego przedsięwzięcia w pełni przydatna jest jedynie
dokumentacja geodezyjno-kartograficzna a nie podkład geo
dezyjny. Kompleksowa dokumentacja geodezyjno-kartogra
ficzna bowiem dostarczy informacji i danych o uzbrojeniu
terenu, o strukturze własnościowej nieruchomości, o właści
wościach topograficznych terenu, o zagospodarowaniu tere
nu itp. Jedynie ona jest właściwym materiałem mogącym
przyspieszyć cykl inwestycyjny w fazie przygotowania ogól
nego i szczegółowego planu realizacyjnego inwestowanej nie
ruchomości, na niej oprzeć można projekt usytuowania

przestrzennego_ulicznych i pozaulicznych przewodów i urząrzeń nad- i podziemnych w etapie lokalizacji, założeń do
projektów technicznych inwestycji.
Uchwały Rady Ministrów o planowaniu inwestycji dyktu
ją z logiczną konsekwencją Wzmoonienie miejskich służb
geodezyjnych i ponowne zrewidowanie programów meryto
rycznych, wyposażenia, metod pracy.
Wymienione uchwały Rady Ministrów zawierają cykle
realizacyjne inwestycji, kondensują materiały studialne, do
kumentację przejęcia terenu i wykonania inwestycji. No
woczesność organizacji i techniki inwestycyjnej rzutuje bez
pośrednio na działalność geodezji i zobowiązuje do zabez
pieczenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów
inwestycyjnych.
Wprowadzone uchwałami usprawnienia w przygotowaniu
dokumentacji inwestycyjnej przyniosły zamierzoną zbież
ność poczynań. W etapie założeń techniczno-ekonomicznych
dokumentacja geodezyjna obejmuje sprawy: lokalizacji
ogólnej, szczegółowej wraz z przejęciem i wyznaczeniem
na gruncie nieruchomości pod inwestycje. Obejmuje ona
sprawy związane również z uzgodnieniem założeń do spo
rządzenia projektu technicznego i przygotowania realizacji
inwestycji. Zawiera także materiały związane z realizacją
ustawy o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości
oraz z opracowaniem ogólnych planów zagospodarowania
nieruchomości inwestycji. Na zbiór opracowań, materiałów
studialnych, uzgodnień koordynacyjnych mogą i powinny
składać się między innymi następujące pozycje:
— Wielkoskalowa mapa sytuacyjno-wysokościowa;
— mapa uzbrojenia terenu;
— mapa ewidencji gruntów i budynków (mapa nierucho
mości gruntowych i budynkowych);
— analiza topograficzna terenu;
— bilans zagospodarowania terenu;
— ustalenie (decyzja) zespołu uzgodnienia dokumentacji
inwestycji miejskich — mapa uzgodnienia założeń usytuo
wania przestrzennego przewodów i urządzeń nad- i pod
ziemnych oraz projekt ukształtowania terenu;
•— wybrane mapy problemowe.
¡Postęp techniczno-organizacyjny w przygotowaniu geode
zyjnej dokumentacji inwestycyjnej będzie się wyrażał przez
taki system działania służb geodezyjnych, aby wszystkie ele
menty składające się na przyspieszenie i udoskonalenie rea
lizacji inwestycji były w bieżącym pogotowiu, a po jej zrea
lizowaniu, w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko
nawczej, wzbogaciły treść mapy miasta.
Z dotychczasowych rozważań można wyprowadzić co naj
mniej cztery wnioski główne.
!Pierwszy, wskazuje na potrzebę intensywnego rozwijania
systemu geodezyjnego w procesie zarządzania i przedsię
wzięć inwestycyjnych na obszarze miast.
Drugi, zawiera propozycję korekty uchwały Rady Mini
strów nr 76 z dnia 10 maja 1972 roku w sprawie projekto
wania inwestycji. W § 4 ust. 2, punkt 2 skreślić słowa pod
kłady geodezyjne, informacje o stanie zainwestowania tere
nu, inwentaryzacja urządzeń nad- i podziemnych i utwo
rzyć punkt trzeci, w którym określić należy zawartość do
kumentacji geodezyjno-kartograficznej. W skład jej wcho
dzić powinny: Wielkoskalowe mapy sytuacyjno-wysokościowe, mapy uzbrojenia terenu, operat ewidencji gruntów i bu
dynków, analiza topograficzna terenu, bilans terenów uzbro
jonych, bilans zagospodarowania terenu, ustalenia zespołu
uzgadniania dokumentacji inwestycji miejskich wraz z ma
pą uzgodnionego usytuowania przestrzennego przewodów
i urządzeń nad- i podziemnych oraz projekt ukształtowania
terenu, a także miejskie mapy problemowe.
Trzeci wniosek dotyczy obligatoryjnego obowiązku powo
łania zespołów uzgadniania dokumentacji inwestycji miej
skich przy miejskich pracowniach geodezyjnych, a także we
wszystkich województwach, w wojewódzkich jednostkach
geodezyjnych dla obsługi miast nie stanowiących powiatów.
Czwarty wniosek związany jest z uregulowaniem opłat
z tytułu działalności zespołu uzgadniania dokumentacji in
westycji miejskich w rozrachunku z miejskimi pracownia
mi geodezyjnymi lub jednostką spełniającą tę funkcję na
szczeblu wojewódzkim.
Przedłożona propozycja ma na celu urealnienie i przy
spieszenie projektowania inwestycji.

ANDRZEJ KOBYŁECKI
Katedra Planowania
i Geodezyjnego Urządzania Terenów Rolnych
Akademia Rolniczo-Techniczna — Olsztyn

0 możliwościach
rozszerzenia zakresu zastosowań
maszyn matematycznych

w pracach scaleniowych

IW ostatnich latach wraz z rozwojem elektronicznej tech
niki obliczeniowej postępuje proces coraz szerszego i peł
niejszego jej wykorzystania w najrozmaitszych dziedzinach
działalności ludzkiej. Proces ten objął swym zasięgiem rów
nież prace związane z urządzaniem terenów rolniczych,
a w szczególności te z nich, które mają bezpośredni zwią
zek ze scaleniami gruntów.
Zauważmy jednak, że zastosowanie maszyn elektronowych
w pracach scaleniowych dotyczy w zasadzie takich zagad
nień, jak:
>— planowanie prac scaleniowych [6];
— Oibliczanie powierzchni i wartości różnorakich obiek
tów terenowych;
— obliczanie klasyfikacji gleboznawczej;
<— obliczanie szacunku gruntów;
<— układanie rejestru gruntów;
— projektowanie działek na zadaną powierzchnię lub
wartość ¢1, '2, 3, 4, 9, 10, 11, 12,14, 16].
Należy przy tym dodać, że rozwiązywanie tych zagadnień
odbywa się w zasadzie przy użyciu znanych już od dawna
metod, a maszyna elektronowa wykorzystywana jest jako
szybsza od dotychczas używanych urządzeń liczących. Za
tem takie zastosowanie elektronicznej techniki obliczenio
wej w pracach scaleniowych nie wpływa na merytoryczną
jakość projektu scaleniowego. Jak słusznie zauważył
K. Szeliga [13] dopóki bowiem komputer używany będzie
tylko do obliczeń, które przed 50 laty wykonywano na liczy
dłach, dopóty jakość projektu opracowanego za jego pomo
cą nie będzie wyższa niż przed pół wiekiem.
Oczywiste jest, że aby w pełniejszy niż dotychczas sposób
wykorzystać w pracach scaleniowych możliwości maszyn
elektronowych, pewne procesy scaleniowe wykonywane do
tychczas intuicyjnie należy,sprowadzić do określonych algo
rytmów. Wtedy dopiero dadzą się one zautomatyzować. Po
nadto, dodatkowym efektem takiego postępowania będzie
możność bardziej obiektywnego niż dotychczas oceniania
merytorycznej wartości projektu scalenia oraz rozpatrywa
nia Sikarg i odwołań.
Przykładem może tu być zautomatyzowana metoda przy
działu parcel w czasie komasacji, opracowana przez G. F.
Witta [15] ɪ) — profesora geodezji w Politechnice w Delft
>) Metodę tę w wielkim skrócie przedstawili J. Balandynowicz i K. Sikorski w pracy Ziutotowanie maszyn matema
tycznych w projektowaniu urządzeniowo-rolnym [Î].
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(Holandia). Materiałami wyjściowymi do projektowania jego
metodą są:
— aktualna mapa ewidencji gruntów i użytków;
— projekt podziału obszaru scaleniowego na obręby
i kompleksy scaleniowe, gdzie kompleksem scaleniowym
jest część powierzchni Oibszaru scaleniowego zawarta w gra
nicach naturalnych (drogi wyłączone ze scalenia lub nowo
zaprojektowane, wody itp.);
— ustalone wartości pieniężne poszczególnych komplek
sów;
— ustalone dla każdego uczestnika scalenia wartości grun
tu, który powinien on otrzymać po scaleniu (różnica pomię
dzy wartością gruntu przed scaleniem a potrąceniami na
cele użyteczności publicznej, kupnem lub sprzedażą części
gruntu itp.).
Projektant kierujący pracami scaleniowymi danego obiek
tu przedstawia uczestnikom scalenia materiały dotyczące
określanych wyżej zagadnień. Ci zaś z kolei zobowiązani są
do wyrażenia swoich życzeń odnoszących się do:
— położenia działki lub działek w poszczególnych kom
pleksach scaleniowych;
— określania wartości udziałów jakie chcą otrzymać w
poszczególnych kompleksach.
Życzenia te powinny być wyrażone w trzech wariantach,
z zaznaczeniem kolejności tych wariantów. Wariant drugi
można realizować dopiero wtedy, gdy nie można spełnić
pierwszego, trzeci zaś dopiero wtedy, gdy nie może być
spełniony ani pierwszy, ani drugi.
Następnie życzenia przedstawione przez uczestników sca
lenia kwalifikowane są przez projektanta, jako:
,— całkowicie uzasadnione, jeśli dany uczestnik scalenia
pragnie otrzymać działkę w tym kompleksie, w którym
aktualnie posiada działkę siedliskową i znaczny obszar
gruntu;
— uzasadnione, jeśli uczestnik scalenia posiada ekwiwa
lentny obszar gruntu we wskazanym kompleksie lub w jego
pobliżu;
— niezupełnie uzasadnione, gdy uczestnik scalenia użyt
kuje aktualnie grunty we wskazanym kompleksie, lecz nie
posiadają one wartości ekwiwalentnej do wartości działki,
którą pragnie otrzymać;
— ,nieuzasadnione, gdy na przykład uczestnik scalenia w
ogóle nie użytkuje żadnych działek we wskazanym kom
pleksie ani w jego pobliżu lub aktualnie użytkuje grunty
o niskiej jakości albo znacznie odległe od działki siedli
skowej, a pragnie otrzymać grunty w kompleksie najlep
szym.
Kolejnym etapem projektowania według metody Witta
jest zbilansowanie wartości poszczególnych kompleksów
scaleniowych z wartością gruntów, jakie uczestnicy scalenia
pragną otrzymać w poszczególnych kompleksach, zgodnie
z pierwszym wariantem. ■
Gdyby okazało si_ę, że w poszczególnych kompleksach po
daż równa się popytowi, należałoby wszystkim uczestnikom
scalenia przydzielić działki w tych kompleksach, w któ
rych chcieli je otrzymać. Do rozwiązania pozostałby tylko
problem rozmieszczenia działek w poszczególnych komplek
sach. W praktyce trudno liczyć na taką sytuację. Oczy
wiste jest, że ogromna większość uczestników scalenia prag
nie otrzymać ekwiwalent w kompleksach położonych bliżej
osiedla lub na dobrych gruntach, stąd zapotrzebowanie
przekracza tu możliwości. W kompleksach położonych da
lej lub na gruntach gorszych jest odwrotnie, należy więc
przeprowadzić wyrównanie.
Wyrównanie przeprowadza się w ten sposób, że z kom
pleksu najbardziej przepełnionego wyłącza się kolejno war
tości należące do tych uczestników scalenia, których ży
czenia były nieuzasadnione, niezupełnie uzasadnione czy też
nawet uzasadnione. Wartości te przesuwa się do innych
kompleksów, zgodnie z drugim wariantem życzeń, po czym
przystępuje się do wyrównania bilansu w drugim (na ogół
również przepełnionym) kompleksie w analogiczny sposób,
z tym że w ramach wyrównania może nastąpić potrzeba
usunięcia z kompleksu wartości przesuniętej tam zgodnie
z drugim wariantem życzeń. W takiej sytuacji przesuwamy
ją do kolejnego kompleksu, zgodnie z wariantem trzecim.
Przedstawiony powyżej proces kończy się w tym momen
cie, gdy zostaną zbilansowane wszystkie kompleksy albo
gdy — jeszcze przed zbilansowaniem wszystkich komplek
sów — zbiór życzeń zostanie uwzględniony. Projektant po
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winien wtedy dokonać rozmieszczenia działek, opierając się
na własnym doświadczeniu, intuicji czy też dodatkowych,
dotychczas nie wykorzystanych informacjach.
Ogromną zaletą przedstawionej metody jest to, że w ma
ksymalnym stopniu uwzględniane są życzenia uczestników
scalenia, a do bilansowania ich wartości w kompleksach
oraz do dokonywania przesunięć zgodnych z propozycjami
uczestników można użyć maszyny elektronowej, co przy
spieszy tok opracowania projektu. Ponadto, jak zauważył
zresztą sam Witt, stosowanie tej metody zapobiega popeł
nianiu błędów przy podziale. Proces projektowania w tym
etapie sprowadza się zatem w zasadzie do jednoznacznego
formułowania życzeń uczestników scaleń, do przyznawania
określonej wagi poszczególnym życzeniom oraz sprawdzania
zgodności wyników otrzymanych za pomocą komputera z ży
czeniami uczestników scalenia.
Próba zastosowania przedstawionej wyżej metody w pra
cach scaleniowych przeprowadzona została na terenie obiek
tu liczącego 2624 ha gruntów w Haagsche Beemden w Ho
landii. Automatycznie — za pomocą komputera zrealizowano
życzenia obejmujące łącznie 81,8% wartości gruntów całego
obiektu, z tym że zgodnie z pierwszym, drugim i trzecim
wariantem wyniosły one odpowiednio 71,5; 6,2 oraz 4,2%
wartości całego obiektu. Projektantowi pozostała do roz
mieszczenia tylko niewielka liczba działek, o wartości 18,2%
w stosunku do wartości całego obiektu, czyli wykonał on
w porównaniu z metodami tradycyjnymi pięciokrotnie
mniejszą pracę.
Zauważmy, że przedstawiona przez Witta metoda przy
pewnych modyfikacjach przepisów scaleniowych i technolo
gii opracowywania projektów scaleniowych może być z po
wodzeniem zastosowana w naszych warunkach. Należy jed
nak zwrócić uwagę, że korzystając z niej można uwzględ
nić tylko pewną, ściśle określoną część życzeń, a mianowi
cie te z nich, które dadzą się wyraźnie określić liczbowo.
Nie ma natomiast możności uwzględnienia życzeń niewy
miernych, to jest takich, jak na przykład chęć sąsiadowania
albo niesąsiadowania z określonym gospodarstwem itp. Jed
nakże możliwości automatyzacji w projektowaniu scalenio
wym tych bardzo istotnych w naszych warunkach życzeń
istnieją, pod warunkiem wykorzystania reguł rachunku
zdań — jednego z podstawowych działów logiki matema
tycznej [5]2).
Załóżmy na przykład, że w trakcie uwzględniania postu
latów uczestników scalania wyłoniła się grupa pięciu go
spodarzy: G1, G2, G3, G4 i G5, którzy chcą otrzymać działki
w jednym z dwu kompleksów oznaczonych numerami I
i II, żądają przy tym spełnienia następujących warunków:
1) gospodarze G2 i G3 oświadczyli, że gdyby gospodarzo
wi G1 przydzielono działkę w kompleksie I, to i oni muszą
otrzymać tam swe działki. Gdyby jednak gospodarz G1 nie
otrzymał działki w tym kompleksie, to jest im wtedy obo
jętne czy otrzymają działkę w kompleksie I czy II;
2) gospodarz G4 złożył oświadczenie podobne do złożo
nych przez gospodarzy G2 i G3, z tym że konieczność otrzy
mania działki w kompleksie I uzależnia od przydzielenia
działki w tym kompleksie gospodarzowi G3;
3) gospodarze G2 ɪ G5 koniecznie chcą otrzymać działkę
w tym samym kompleksie;
4) w kompleksie I musi otrzymać działkę co najmniej
jeden z dwu gospodarzy: G1 lub G21 gdyż mają tam wspól
ną zagrodę, z której jeden z nich (nie zdecydowano jeszcze
który) wyprowadzi się do nowej, którą zbuduje na przy
dzielonej działce, niezależnie od tego czy będzie ona poło
żona w kompleksie I czy II;
5) gospodarze G4 i G5 nie chcą absolutnie otrzymać dzia
łek w tym samym kompleksie.
Przyjmując, że:
a) G1, G2, G3, G4, G5 oznaczają odpowiednio: gospodarz
G1 ma otrzymać działkę w kompleksie I, gospodarz G2 ma
otrzymać działkę w kompleksie I..., gospodarz G5 ma otrzy
mać działkę w kompleksie I;
• b) G1, G2, G3, G4, G5 oznacza odpowiednio: G1 nie otrzy
ma gruntów w kompleksie I itd., co w rozpatrywanym
przypadku jest równoważne z tym, że G1 otrzyma grunty
w kompleksie II itd.;
’) Przytoczone w dalszej części opracowania przykłady zasto
sowania rachunku zdań w pracach scaleniowych w swej treści
matematycznej pochodzą z publikacji [8¡.

c) i — oznacza zdanie zawsze prawdziwe;
d) (+) — czyta się jako lub
e) gdy pomiędzy dwoma dowolnymi symbolami ze zbio
ru G1 i G1 nie ma żadnego znaku, to są one połączone
spójnikiem i.
Przedstawione wyżej życzenia uczestników scalenia moż
na w języku rachunku zdań zapisać następująco:
G1G2G3-FG1 = I

(1)

G3G4⅛ G3 =i

(2)

G2G5+ G2G5 = i

(3)

G1+ G2 = i

(4)

G4G5 + G4G5 = i

(5)

Układ ten równoważny jest następującemu związkowi:
f = fιWJs=i

(6)

gdzie:

f> = (1)
f5 = (5)

Można zatem napisać, że:
(G1G2 G3 + G1) (G1G4 + G3) (G2 G5 +

+ G2 G5) (G1 + G2) (G4 G5 + G4 G5) = i

(7)

Zgodnie z prawami rachunku zdań można zbudować algo
rytm pozwalający mą automatyczne rozwiązywanie przedło
żonego układu równań oraz innych analogicznych do niego.
W skład algorytmu wchodzą następujące reguły:
1) (A+B){C+D) = AC+AD+BC+BD;
2) jeśli w składniku sumy pojawi się człon AA Iuib BB
itp., to pozostawimy tylko A, B itp.;
3) jeśli w składniku pojawi się para AA, BB itp., tó
składnik ten usuwamy z całego wyrażenia.
Rozwiązanie równania (7), przy zastosowaniu wymienio
nych reguł oraz przy zmienionej dla uproszczenia prze
kształceń kolejności czynników, przedstawia się następu
jąco:

ʃɪ fi — (G1G2 G3 + G1) (G1 + G2) = (G1G2 G3 G1 + G1 G2 G3 G2 +

mać zadowalające wyniki przy niewielkiej liczbie rozpatry
wanych czynników, to może zawieść lub okazać się bardzo
trudne czy wręcz niemożliwe do przeprowadzenia przy
większej liczbie czynników.
Inny, nieco trudniejszy do rozwiązania metodami trady
cyjnymi przykład przedstawiono poniżej.
Załóżmy, że w pewnym kompleksie użytków rolnych w
trzech pasmach rozdzielonych drogami zaprojektowano 9
działek o jednakowej wartości i zbliżonej powierzchni
(schemat podziału przedstawia rys. 1). Działki te będą przy
dzielone sześciu gospodarzom, z tym że jeden z nich M
otrzyma trzy działki, drugi F — dwie, a pozostali H, C, S
i W — po jednej. Gospodarze ci wyrazili następujące ży
czenia odnośnie położenia działek, które chcą albo nie chcą
otrzymać:
1) gospodarz M nie chce otrzymać żadnej z działek po
łożonych najwyżej (3, 6, 9), zaś z działek najniżej położo
nych chciałby otrzymać co najwyżej dwie (1 i 4, 1 i 7 albo
4 i 7);
2) gospodarz F również nie chce żadnej z działek poło
żonych najwyżej, chciałby otrzymać jedną działkę spośród
najniżej położonych, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie
będzie to działka 4; w żadnym wypadku nie chce również
działki 8;
3) gospodarz H chciałby dostać działki 1 i 2 albo 5 oraz
nie życzy sobie, aby jego sąsiadem od góry był gospodarz
W;
4) gospodarz C nie chce, aby jego działka była położona
w nasię III oraz aby w pasie, w którym będzie położona
jego działka, znajdowała się również działka gospodarza F;
5) gospodarz S pragnie, aby jego działka była jedną
z najwyżej położonych, z tym jednak, że zadowoli go rów
nież działka położona nieco niżej, pod warunkiem, że nad
nim otrzyma działkę gospodarz W, nie chce także otrzy
mać żadnej z działek 7—9;
6) celem zapobieżenia zaorywaniu skarp, co może spo
wodować wzrost natężenia erozji, działki należące do tego
samego gospodarza nie mogą być położone w tym samym
pasie;
7) gospodarz W chce otrzymać działkę 1 lub 9.
Przedstawione powyżej warunki można przedstawić sym
bolicznie za pomocą następujących równości:

f1 = M3 M6 M9 (M1M4 + M1M7 + M4 M7) = i

f2=i3F6F9(F1 + F4 + F,7)F4F^)ξ=i

(10)

/, = (h1+h2+h5) (h1s2+h2s3+ħ4s5+ħ5s6+ħ7s8+h8s9)=i (11)

f4 = C7 C8 C9 (F1C2 + F1C3+F2C1 + F2C3 +... + F9C7+F9Cs) = i (12)
f5 = (S3 + S6 + S9 + S2 W3 + S3 W6 + Ss W9) S7 Ss S9 = t

G1G2 + G1G1) = (G1G2 G3 + G1G2)

(9)

(13)

f6 = (M1M2 + M1M3 + M2 M3 + ... + M, M9) ×
tf1 f4) f 3 = (G1G2 G3 + G1G2) (G2 G3 + G2 G3) =

× (F1F2 + F1F3 + ... + F, F9) = i

= (G1G2 G3 G2 G5 + G1G2 G3 G2 G. ) + (G1G2 G2 G3 + G1 G2 G2 G3) =
= (G1G2 G3 G5+ G1G2 G5)

(ʃɪ f, f.) fs = (G1G2 G3 Gi + G1G2 G5) (G4 G5 + G4 G5) =
— (G1G2 G3 G5 G4 G5 + G1G2 G3 G5 G4 G3 -f- G1 G2 G3 G4 G3 +

+ G1G2 G5 G4 G3) — (G1G2 G3 G4 G5 + G1G2 G4 G5)
(f1f3f4f5) fi — (G1G2G3G4G5 + G1G2G4G5) (G3G4 + G3) —
= (G1G2 G3 G4 G3 G3 G4+ G1G2 G4 G5 G3 G4+ G1G2 G3 G4 G5 G3 +
+ G1G2 G4 G3 G3) — G1G2 G3G4 G3

(8)

Rezultat końcowy wykazuje, że aby zaspokoić żądania
wszystkich pięciu uczestników scalenia, w pierwszym kom
pleksie należy przydzielić działki gospodarzom G2 i G5,
zaś w drugim kompleksie pozostałym, to jest G1, G3 i G4.
Zadanie projektowe przedstawione w powyższym przy
kładzie niewątpliwie można rozwiązać bez formalizowania
zagadnienia i uciekania się do pomocy praw rachunku zdań,
lecz jedynie w oparciu o poprawnie przeprowadzone rozu
mowanie. O ile jednak postępowanie takie pozwala otrzy

f7 = W1 + W9 = i

(14)
(15)

W równaniach tych:
j = numery działek (j = 1...9)
Mj = M — pragnie otrzymać działkę o j-tym numerze oraz
analogicznie Fj...Wj
Mj = M — nie chce otrzymać działki o j-tym numerze oraz
analogicznie Fj...Wj.
Przy rozwiązywaniu przedstawionego układu równań korzy
sta się z reguł przedstawionych uprzednio oraz dodatkowo
z następujących wcześniej nie wymienionych:
1) jeśli w wyrażeniu określone składniki występują wię
cej niż jeden raz, to jego powtórzenie należy odrzucić, na
przykład zamiast f = ABC+ABC+ABC pozostaje tylko
f = ABC
2) Ã + B = A-B
Układy równań od (9) do (15) można przedstawić w po
staci jednego równoważnego im wzoru:

f = f1f2M4 f5f6f, = i

(16)

Rozwiązanie tego układu wygląda następująco:

f = M1H2 C3 M4 F3 S6 F7 M8 W9 +.. ∙+ M1F2 S3 M4 H3 C6 F7 M, W9 (17)

269

gdzie: kropkami oznaczono iloczyny wchodzące w skład
sumy, lecz posiadające symbole ze znakiem negacji, co ozna
cza niespełnienie wszystkich postulatów wyrażonych w kwe
stionariuszu. Wymienione dwa składniki mówią, że istnieją
dwa alternatywne rozwiązania projektu scaleniowego, za
spokajające wszystkie życzenia uczestników scalenia (w wy
mienionym przykładzie), co można łatwo sprawdzić, porów
nując otrzymane wyniki z życzeniami.
W pierwszym wariancie gospodarz M otrzymuje działki
oznaczone numerami 1, 4, 8; F — działki 5 i 7; H — 2;
C — 3; S — 6, a W — 9 (rys. la).
W drugim wariancie gospodarz M otrzymuje działki 1, 4
i 8; F — działki 2 i 7; H — 5; C — 6; S — 3; W — 9
(rys. Ib).
■Aczkolwiek możliwe jest ręczne rozwiązanie równania
(16), to w sytuacjach bardziej złożonych, jakie wynikają
przy formalizowaniu życzeń wszystkich uczestników scale
nia w danej wsi, konieczne jest użycie maszyny elektrono
wej.
Celowość zastępowania pracy ludzkiej w procesie projek
towania mózgami elektronowymi jest oczywista i nie ma
potrzeby jej uzasadniania. Chcąc jednak zastosować któ
rąkolwiek z przedstawionych wyżej metod wykorzystania
maszyn elektronowych w procesie projektowania scalenio
wego, należałoby nieco zmienić tryb postępowania scalenio
wego określony w obowiązującej instrukcji [7], Należałoby
zbierać życzenia dotyczące przyszłej lokalizacji gruntów
gospodarstw indywidualnych nie — jak dotychczas — przed
opracowaniem projektu scaleniowego, lecz dopiero po za
kończeniu etapu projektowania kompleksów gruntów prze
znaczonych dla państwowych gospodarstw rolnych, rolni
czych spółdzielni produkcyjnych, Państwowego Funduszu

Ziemi i innych instytucji rolniczych. Dopiero wtedy możliwe
będzie zastosowanie metody Witta przy uwzględnianiu ży
czeń oraz rozwiązywaniu zagadnień analogicznych do przy
kładu z pięcioma rolnikami, w którym można zastosować
rachunek zdań.
Następnie należałoby wprowadzić drugi etap składania
życzeń, już po dokonaniu wstępnego rozmieszczenia ekwi
walentów w poszczególnych kompleksach. Dotyczy on ży
czeń odnoszących się do ustalania określonego położenia
działek w poszczególnych kompleksach. Można by wtedy
zastosować metodę przedstawioną w drugim z przytoczo
nych przykładów.
!Zastosowanie wymienionych metod ułatwi w dużym stop
niu wybór rozwiązań uwzględniających w możliwie najlep
szy sposób życzenia uczestników scalenia. Projektant musiałby działać osobiście dopiero w tym momencie, gdy nie
możliwe byłoby automatyczne przeprowadzenie rozmiesz
czenia działek. Wydaje się, że bezpośrednie prace projek
towe obejmą zaledwie kilka, a co najwyżej kilkanaście pro
cent powierzchni scalanego obszaru.
Cennym rezultatem zastosowania przedstawionych metod,
■poza niewątpliwym znacznym odciążeniem projektanta od
żmudnych prac projektowych, byłoby przyspieszenie całego
procesu scaleniowego oraz zmniejszenie liczby odwołań, któ
re stanowiłyby wówczas tylko nieznaczny procent ogółu
uczestników scalenia. Równocześnie projektowanie drogą
kolejnych przybliżeń pozwoli rzeczywiście na uwzględnienie
odwołań, a nie — jak stwierdził cytowany już K. Szeliga —
„reperować” projekt drogą metafizycznych zabiegów. Jed
nocześnie możliwe jest przedstawienie kilku równorzędnych
wariantów projektowych i wyboru najodpowiedniejszego
z nich.
♦

Należy zaznaczyć, że o ile pewne prace polegające na
kodowaniu życzeń przy zastosowaniu metody Witta mogą
być bez trudności wykonywane przez absolwentów wydzia
łów geodezji i urządseń rolnych, to formalizowanie życzeń
w języku rachunku zdań i przedstawienie ich w odpowied
nich równaniach wymaga znajomości podstaw logiki mate
matycznej. Jednakże wspomniani absolwenci znajomość tę
posiadają w niewystarczającym stopniu, co wynika z aktu
alnie realizowanego programu nauczania matematyki. Za
tem w przypadku wdrażania przedstawionych metod w
pierwszej fazie można by korzystać z pomocy logików —
matematyków. Następnie należałoby wprowadzić w odpo
wiednim zakresie logikę matematyczną do programów nau
czania matematyki na wydziałach geodezji i urządzeń rol
nych.
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Rys. a) — rozmieszczenie działek w kompleksie, b) — rozmiesz
czenie gospodarstw według wariantu pierwszego, c) — rozmiesz
czenie gospodarstw według wariantu drugiego
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Próba analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z punktu widzenia ochrony gleb
W swej pracy magisterskiej pt.: Analiza ogólnego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Grójca z punktu
widzenia ochrony gleb, wykonanej w Instytucie Geodezji
Gospodarczej PW pod kierunkiem dr St. BiaIousza,
podjąłem próbę określenia — czy i w jakim stopniu pro
jektanci opracowujący wymieniony wyżej plan uwzględnili
postulat ochrony cennych dla rolnictwa gruntów przed
nadmiernym ich rozdysponowaniem na cele ,nie związane
bezpośrednio z produkcją rolną. Należy zwrócić uwagę na
następujące fakty: 1) analizowany plan został opracowany
w 1965 roku, a więc przed wejściem w życie pierwszych
przepisów prawnych o ochronie gruntów rolnych z 1966
roku, oraz 2) aktualnie obowiązują w tym zakresie przepisy
wydane w roku 1971. Zestawienie tych faktów wskazuje,
iż punkt widzenia na problem ochrony gruntów rolnych
i waga tego zagadnienia kształtowały się inaczej w momen
cie opracowania planu a inaczej przy jego obecnej ocenie.
Materiałami wyjściowymi przy opracowaniu analizy były:
a) ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Grójca;
b) opracowanie fizjograficzne części miasta;
c) operat klasyfikacyjny i mapa glebowo-rolnicza obsza
ru miasta;
d) akty iprawne dotyczące planowania przestrzennego
i ochrony gleb.
Istotny problem w analizie planu zagospodarowania prze
strzennego Grójca polegał na tym, że w zasadzie cały
obszar miasta (w myśl uchwały Rady Ministrów nr 198,
a obecnie zgodnie z ustawą z 26.X.1971 r. o ochronie grun
tów rolnych i leśnych) należałoby chronić przed przezna
czeniem jego gruntów na cele nierolnicze. Przyczyną tego
jest to, iż oprócz bardzo dobrych warunków glebowych
dochodzą dodatkowo jeszcze warunki klimatyczne — szcze
gólnie korzystne dla rozwoju sadownictwa. Grunty orne,
na których ustawa dopuszcza lokalizację inwestycji nie
związanych z produkcją rolniczą, a więc klasy V i VI —
stanowią na terenie miasta jedynie 8,5%. Z drugiej zaś
strony wiadomo, że Grójec miał w porównaniu z innymi
miastami powiatowymi województwa warszawskiego bardzo
zaniżony standard życia mieszkańców i dlatego ze wzglę
dów społecznych należało stworzyć w tym mieście warunki
do jego szybszego rozwoju. Drogą prowadzącą do tego celu
była między innymi lokalizacja na terenie miasta niewiel
kich zakładów przemysłowych, rozbudowa budownictwa
mieszkaniowego — co oczywiście spowodowało wyłączenie
z produkcji rolniczej (najczęściej sadowniczej) gruntów cen
nych z rolniczego punktu widzenia.
Z tych to względów nie podważam słuszności lokalizacji
poszczególnych inwestycji na terenie miasta, chociaż pociąga
to za sobą wyłączenie z produkcji rolniczej określonych
terenów. Z drugiej strony wiadomo, że straty związane
z przejęciem takich terenów na cele nierolnicze kształtują
sɪg na bardzo różnych poziomach, przede wszystkim w za
leżności od klasy bonitacyjnej gruntów. Toteż w omawianej
tu analizie należało ustalić wielkość strat jakie powstaną
przy wyłączeniu z produkcji rolnej określonych gruntów
ɪ porównanie ich ze stratami w przypadku lokalizacji alter
natywnych.
Do obliczania wielkości strat związanych ze zmianą użyt
kowania gruntów rolnych została zastosowana metoda opra
cowana ,przez Μ. Zaleskiego [3]. Ogólnie można stwier
dzić, że praca ta ,daje odpowiedź na pytanie: jaką wartość
w rozumieniu potencjału produkcyjnego posiada gleba klasy
ɪ, II, III, IV ɪ V. Autor uważa, że 1 ha ziemi przeznaczonej

na cele nierolnicze ze społecznego punktu widzenia stanowi
wartość globalnej produkcji roślinnej jaka może być uzy
skana na tym hektarze w ciągu 99 lat (z prawnego punktu
widzenia ziemia zajęta na cele nierolnicze przekazywana
jest w wieczystą dzierżawę). Dalej z pracy tej wynika, że
aby ustalić wysokość strat (przeznaczając 1 ha ziemi na
cele nierolnicze), trzeba przyjąć, że są one sumą wartości
produktów roślinnych, które można zebrać z danego hekta
ra, biorąc za punkt odniesienia: jakość gleby (klasę bonita
cyjną), strukturę zasiewów (zróżnicowaną w zależności od
klasy gleby i strefy położenia ziemi) oraz ceny wolnoryn
kowe i kontraktacyjne na produkty roślinne.
W tablicy 1 przedstawiono przykładowo wartość produk
cji globalnej (w złotych) z 1 ha gruntów ornych w strefie
podmiejskiej, na poziomie cen z 1968 roku. Ekstrapolujgc
te wielkości do danych z okresu 99 lat, przy spodziewa
nym wzroście produkcji w skali rocznej z gleb klasy I i II
o 3%, III i IV o 2,5%, a z klasy V o 1,5%, Μ. Zaleski podaje
wartości strat rozumianych jako wielkość potencjalnej pro
dukcji globalnej w okresie 99 lat. I tak, dla podanego
przykładu wartość strat globalnej produkcji roślinnej, łącz
nie ze spodziewanym przyrostem produkcji z gruntów prze
kazanych w wieczyste użytkowanie na cele nierolnicze
przedstawiono w tablicy 2 (w tys. zł).
Do analizy planu zagospodarowania przestrzennego Grój
ca przyjęto wielkości podane w tablicy 2, gdyż struktura
zasiewów na terenie miasta jest najbardziej zbliżona do
modelowej struktury strefy podmiejskiej podanej przez
Μ. Zaleskiego. W omawianym przypadku wielkości podane
w tablicy 2 nie wystarczają do uzyskania pełnej wysoko
ści strat, ponieważ nie uwzględniają one wielkości produk
cji globalnej z 1 ha sadu. W Grójcu w 1972 roku sady zaj
mowały 449 ha, co stanowi 47,5% powierzchni ogólnej grun
tów, a 61,8% powierzchni użytków rolnych.
Wartość produkcji globalnej z 1 ha sadu obliczono dla
średniej wielkości plonów i średnich cen uzyskanych przez
sadowników w latach 1970 i 1971. Wielkość obliczonej tak
produkcji wyniosła 60,8 tysięcy złotych z hektara.
Rozumując identycznie, jak przy obliczaniu globalnej pro
dukcji roślinnej, można uzyskać wartość produkcji global
nej z 1 ha sadu w okresie 99 lat (oczywiście w przypadku
sadów jest to poważne uproszczenie). Wartość tak obliczo
nej produkcji wynosi 24 057,6 tysięcy złotych.
W ten sposób otrzymano wszystkie dane do przeprowa
dzenia rachunku strat związanych z wyłączeniem gruntów
Tablica 1

ɪ klasa
80% warzyw

II klasa
80% warzyw

HI klasa
40% warzyw

IV klasa
20% warzyw

V klasa

70 581

65 420

81845

15 148

0 859

Tablica 2

Klasa gleby
I

II

HI

IV

V

20 968,2

19 428,8

1870,5

3885,1

1381,0
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Tablica 3

Wielkość produkcji
w [tye. zł]

W skali rocznej
W okresie 99 lat

Sady

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

68,8
24 057,6

31,8
7870,5

15,7
3885,1

9,3
1381,0

rolnych z produkcji rolnej na terenie Grójca. Obrazuje to
tablica 3.
Na mapie glebowo-rolniczej za pomocą odpowiednio do
branej skali barw pokazano dwa obszary o jednakowej
potencjalnej wartości globalnej z 1 ha gruntów (i ewen
tualnej stracie przy przejęciu tych terenów na cele nierol
nicze).
Ogólnie należy stwierdzić, że na terenie Grójca, w bez
pośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowania miejskiego
(do których nawiązuje koncepcja planu) występują w po
ważnym procencie sady, głównie na glebach klasy IIIa
i IIIb, rzadziej IVa i IVb. Gleby słabe V i VI klasy wy
stępują w postaci niewielkich kompleksów, głównie w po
bliżu granic zewnętrznych obióktu, w oddaleniu od tere
nów zainwestowania miejskiego. Z wcześniej podanych wiel
kości liczbowych wynika jednakże, iż przy przeznaczaniu
terenu na cele nierolnicze decydującą rolę odgrywa lokali
zacja sadów i ewentμalna ich likwidacja.
W związku z tym nasuwają się wątpliwości co do słuszno
ści lokalizacji terenów mieszkaniowych o wysokiej inten
sywności zabudowy, technikum mechanicznego (szkic, ozna
czenie I) oraz rozbudowy zespołu przemysłowego (oznacze
nie 2).
Tablica 4

W skali
rocznej

W okresie
99 lat

Lokalizacja 1 i 2 z planu zagospodarowania
przestrzennego

927,7

358 916,1

Proponowana lokalizacja

681,6

222 743,6

Różnica

246,1

136 172,5

Wyszczególnienie

•A

\ Projektowana
',obwodnica

/

p—i

Lokoliiocja z plonu
L—-1 Iogospodarowcinia przestrzennego

ΓΊ ' IkaHiapja proponowana
Szkic analizowanych lokalizacji

Należy również podkreślić, że proponowana lokalizacja
nie zepsuje funkcjonalności układu przestrzennego miasta.
W przypadku lokalizacji zespołu przemysłowego (szkic,
oznaczenie 2) w pobliżu projektowanej obwodnicy, uzysku
jemy korzyść polegającą na bezpośrednim jego powiązaniu
z drogą transportu tranzytowego (zewnętrznego). Z kolei,
proponowana lokalizacja terenów pod zabudowę mieszka
niową o wysokiej intensywności, a także lokalizacja tech
nikum mechanicznego (oznaczenie I) nawiązuje bezpośred
nio do terenów zainwestowania miejskiego, toteż w przy
padku wyboru tych terenów pod budownictwo nie wystą
pią dodatkowe koszty na infrastrukturę (w porównaniu z lo
kalizacją wynikającą z planu zagospodarowania przestrzen
nego).
Wydaje się słuszne, aby tego typu prace były wykony
wane przy opracowaniu, analizie lub aktualizacji miejsco
wych planów zagospodarowania przestrzennego. Będzie to
faktyczne przestrzeganie zasady ochrony gruntów rolnych.
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W oparciu o ekonomiczną analizę rozwiązań z planu za
gospodarowania przestrzennego oraz propozycji autora ni
niejszego opracowania zestawiono tablicę 4. Wynika z niej,
że w przypadku rozwoju miasta w kierunku zachodnim, to
jest zgodnie z moją propozycją^ straty w produkcji rolniczej
są mniejsze aniżeli przy rozbudowie w kierunku północno-Wschodnim, to jest w myśl ustaleń planu zagospodarowa
nia przestrzennego.
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Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za kwiecień 1973 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w kwietniu 1973 roku wy
niosły 68 393 złote.
W kwietniu 1973 roku wypłacono
4 zapomogi pośmiertne na sumę 40 000
złotych.
W okresie objętym niniejszą infor
macją zmarli następujący koledzy:
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Alfred Pacalowski z Oddziału SGP w
Łodzi, lat 64, zmarł 31.IIL1973 r. (za
wiadomienie nr 1014); Zygmunt Jasiówka z Oddziału SGP w Opolu, lat
69, zmarł 26.III.1973 r. (zawiadomienie
nr 1015); Juromir Walerian Starzyński
z Oddziału SGP w Białymstoku, zmarł
1.IV.1973 r. (zawiadomienie nr 1016);
Igor Szantyr z Oddziału SGP w Łodzi,
lat 71, zmarł 18.IV.1973 r. (zawiado
mienie nr 1017).

KASA ZAPOMOGOWA
W kwietniu 1973 roku wypłacono
4 zapomogi bezzwrotne w kwocie
7000 złotych, w tym jednemu koledze
z Oddziału SGP w Koszalinie, dwóm
kolegom z Oddziału SGP w Lublinie,
oraz jednemu koledze z Oddziału SGP
w Olsztynie.

Doc, dr inż. JANUSZ TATARKOWSKI
Kraków

Obliczanie współrzędnych na elipsoidzie bez stosowania tablic pomocniczych"

Jeśli obliczanie współrzędnych wykonywane jest przy .uży
ciu Iogarytmow, to celowe jest zestawianie specjalnych
tablic pomocniczych do obliczania promieni krzywizny elip
soidy odniesienia oraz innych wartości pomocniczych wy
stępujących w wyrazach poprawkowych. Tablice te są na
tomiast całkowicie bezużyteczne w przypadku zmiany elip
soidy lub gdy rachunek Iogarytmowy zastąpiono maszyno
wym.
Przy pracy z wykorzystaniem maszyn liczących tablice
Pomoonicze dają nieznaczną oszczędność czasu, a przy za
stosowaniu maszyn elektronowych są one w ogóle nie
użyteczne. Z tych powodów R. A. Hirvonen dostosował
klasyczne wzory głównego zadania geodezyjnego do obli
czeń z pominięciem tablic pomocniczych. Potrzebne są tylko
tablice naturalnych funkcji trygonometrycznych (sinus, co
sinus, arcus tangensa), jeśli stosuje się zwykłą maszynę do
liczenia co najmniej o dwudziestu miejscach wyniku, z
tym że powinny to być tablice Taylora, umożliwiające
Interpolację nieliniową.
Poniżej przedstawiono program obliczenia metodą Schreibera oraz metodą średniej szerokości. Te ostatnie wzory
są krótsze i dokładniejsze, jednak można je stosować bez
pośrednio tylko do zadania odwrotnego występującego w
praktyce dość rzadko. Do przenoszenia współrzędnych za
leca się stosowanie tych wzorów, gdy znane są dość do
kładne wartości przybliżane współrzędnych szukanych lub
gdy stosuje się szybkie maszyny elektronowe, ponieważ
metoda ta wymaga obliczenia kilku przybliżeń.
IWspomniane wzory zapewniają dokładność jednego mili
metra przy długości boków do 100 km i można je stoso
wać dla dowolnej elipsoidy, wprowadzając do obliczeń
odpowiednie jej elementy. Na przykład w odniesieniu do
elipsoidy międzynarodowej Hayforda wstawiamy:

I. Przenoszenie współrzędnych metodą Schreibera (z sze
rokością punktu pomocniczego; liczby z lewej strony ozna
czają kolejność liczenia).
Dane: B1, L1, A1, S

Szukane: B2, L2, A2

Wielkości pomocnicze

Obliczenie zasadnicze

1. æ = ez2 cos B1 sin Bi

4.

S
S= —
c

2. Ui = e2 cos2 Bi

5.

Qz=SSinA2

3. v1 = √ι+yx

6.

p'=V1s cos A3

7. h.=^-(Vfqz)2
O

8.

P = p' (1 + h2)

11.

bz=(rozz)V3p

1°. h, = (ɪ---- Vijvfp2

12.

b =b'(l- h2÷h3)

14. V0 = ez2 cos2 B0

13.

B0= B, + b

15. Vo=√l + yo

17.

q = V0qz(l-kɪ)

16. ki=-∣-V⅛zp

18.

T = q sec B0

3
9. h2 = — xp
2

6

a*
c = — = 6399 936,608 m (promień krzywizny w biegunie)
b

1
20. k2 = — (r sin B0)
3

19.

I' = (to") t

e'2 = 0,006 7681702 (drugi mimośród)

21. k3 =IvJr2

24.

I =l'(l-kj)

wprowadzamy także

to"

IZ

= 206 264,80625 lub

-ɪ- = 4,8481 36811 ∙ 10-6

22. k4=-ιvjq2
Ö

to"

(przy podziale gradowym odpowiednio zmieniamy war
tości).
Ola uniknięcia liter greckich w tekstach obliczeń autor
■niniejszego opracowania wprowadza następujące oznacze
nia:

B
B
A
S

23. k5 =k2 (1-1,2 k2-2,4k3)

26. m = mz (1 — k«)

q
27. n = — b
2

29. B2=B0—d—szerokość
szukana

28.

d =ɪmvj(l ÷k3)
2

— szerokość geograficzna,
— długość geograficzna,
— azymut,
—, bok, w metrach.

Cyfra 1 w indeksie odnosi się do punktu wyjściowego
(danego), cyfra 2 — do szukanego, o — do rzutu punktu
drugiego na południk punktu pierwszego. Litera B bez
indeksu dotyczy średniej szerokości.

25. m' = I sin B0

30. L2 = Li + 1 — długość
szukana
31.

ɪ)

A2= Ai + m —n + 180’ —
azymut odwrotny

Opracowanie według B. A. Hirvonena, Helsinki.
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Przykład liczbowy: dany jest punkt Pi a szukany punkt P2
(obliczenie >na elipsoidzie Hayforda)

B1

60’04'29,1104"

sin Bi

0,927 672

L2

24 0317,8611

cos B1

0,373 397

Ai

71 36 02,919

sin A11 0,948 8804,8

1.

X

. 4. S

0,0023 4443

2. Vi
3. V,— 1
7.

cos A1L

70 717,871

S

hi

9 4365

3671

S
Dane: Bb Lb Ai oraz S lub s =— ; szukane: B2, L2, A2
c
Przyjęte wartości przybliżone:
1.

, α
a albo A = Ai -|----

2.

, b
b albo B = B1 + —

0,315 6356,1

0,0110 4977 68

q'

+104 8491 75

6. p'

+ 34 8934 83

3.

y — e'1 cos2 B

5.

p = Vs cos A

8.

P

+ 34 8947 64

4.

V =√l÷y

6.

q = Vs sin A

9.

h1 = — t8

7.

r = q sec B

10.

h2 = -V2q2
12

8.

t = r sin B

11.

hj = lv2p2
24

16.

b' = V2p (ro")

12.

+=ɪ (e,2=y) p2

17.

b = b' (1 + k1)

5.

4 7172

II. Przenoszenie współrzędnych za pomocą średniej sze
rokości

9. h2

1227

11.

b'

+ 720,4354

10. h5

3

12.

b

+ 12'00,4266"

14. y<¡

9 2734

13.

Bo

68’16'29,5370"

15. V0- 1

4 6356

sin B0 0,928 9703,8

16. k,

203

cos B0 0,370 1542,2

20. ⅛2

2 3102

17. Q

+ 10489 7566

18. r

+ 28338 8815

Obliczenie zasadniczej

Wielkości pomocnicze:

21.

kj

6699

22.

k4

1836

19.

1'

+ 5845,3139

13.

, 1 —’ 4V , 18.
kɪ — hɪ + h2 — Syh3 +
ɜ h4

23. Jc5

2 3092

24.

I

+ 1’37'23,9641"

14.

k2 = — hɪ — h3 + h4
3

19.

15.

kj = h2 + (3 + 5y) h3

Powtórzenie obliczenia z
otrzymanymi wielkościa
mi (II przybliżenie)

27. n

+ 3,7785"

25. m'

28. d

+ 28,7785"

26. m

5428,8692
+1’30'28,7695"

29. B2

68 16 01,0354 — szukana
szero
kość

30. L2

25 40 41,8252 — szukana
długość

31.

253 06 27,910 — szuka
ny azy
mut

A2

ɑ' = t (ro")
a = a' (1 + k2 + kj)

Na zakończenie:
20.

I = (ro") r (1 + Jc2)

21. B2 = B1 + b
22.

L2 = L1 + 1

23. A2 = Ai + a + 180°

Przykład liczbowy do punktu II — szpalta prawa od góry: dany punkt Pf, szukany punkt P2 (obliczenie na elipsoidzie
Hayforda).

B, = 68’04'29,1104"

S = 70 717,871

L1 = 24 03 17,8611

s =0,0110 4977 68

A1= 71 36 02,919
P r z y b 1 i ż e n i e :

1°.
2°.
1.
1.
2.
2.
5.
6.
7.
8.
16.
17.
18.
19.
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A
B
sin A
cos A
sin B
cos B
P
q
r
t
b'
b
a'
a

zerowe

pierwsze

drugie

72’21'
68 10
. 9529
.3032
.9283
.3719
.003352
. 010534
.028326
.026295
692"
+ 11'32"
5424"
+ 90'24"

72’21'15"
68 10 15
. 9529 48
. 3031 32
. 9282 97
. 3718 40
3351 11
10534 79
28331 51
26300 06
691,86"
11 31,93
5424,78
90 24,99

15,413"
15,075
4909
3038
9680
4010
0899
8005
5342
0725
8587
9250
7794
991

3.
4.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
20.
21.
22.
23.

V
V-I
h1
h2
h3
h.
kj
k2
kj
1
B2
L2
A2

. 0009 3580
4 6779
8646
962
47
2
9573
2837
1067
+ 1’37'23,9642'
68 16 01,0354
25 40 41,8253
253 06 27,910

ɪɪl. Wzory średniej szerokości dla

•

odwrotnego zadania geodezyjnego

Dane: B1, L1, B2, L2

Szukane: A1, A2, S

Obliczenia zasadnicze

Wielkości pomocnicze

4. V2 = 1 + y = 1 + e'2 cos21?

1.

I = L2 — L1

2.

b =B2-B1

3.

B=-→B1÷B2)
Δ

5.

a' = I sin B

1°∙ h3=⅛γ2P2
24

6.

1
q =—-cos B
ro"

11. hi = -~p2(e'2- y)
O

·■·

p

i ,2q,2
9. h2=-V
12

b
V2 ro"

12. k1=h1 + h2

3yh1- ]-ɪ-^4y h4
3

15.

P = p(l- k1)

13. k2 = ɪ h1 — h1 + h4

16.

Q = q (1 — k2)

14. kj = h2 + (3 4^ 5y) h1

17.

α = α,d + k1)

Wyniki:

18.

Q
tg A = —
P

20.

·■

A1=A- —
2

21. A2 = A-}- —+ 180°
2

* ≈ =

*

22. S = cs
Przykłady liczbowe: dane punkty P1 oraz P2

»

Bi

68’04'29,1104"

L1

24’03'17,8611"

3.

sin B

. 9282 9679

B2

68 16 01,0354

L2

25 40 41,8253

3.

cos B

.3718 4011

2.

b

+ 11 31,9250

1.

1

+ 1 37 23,9642

4.

y

3.

B

68 10 15,0729

5.

a'

5424,9332

8.

h1

8647

7.

P

+. 003351 4108

6.

q

.010535 0996

9.

h2

926

15.

P

3351 0899

16.

Q

10534 8007

10.

h3

47

18.

Ctg A

.3180 9713

17.

a
T

+ 45 12,496

11.

h4

2

19.

S

.011049 7769

18.

A

72 21 15,415

12.

kɪ

9574

22.

S

70 717,872

20.

•Ai

71 36 02,919

13.

k2

2837

21.

A2

253 06 27,911

14.

Jc3

1067

9 3580
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ZBIGNIEW ŁABĘCKI
Akademia Rolnicza w Warszawie
Instytut Organizacji Gospodarstwa Leśnego

Wpływ niektórych czynników na dokładność ciągu poligonowego dwustronnie nawiązanego
w świetle założeń teoretycznych oraz wyników pomiarów doświadczalnych
Wstęp
W wyniku dotychczasowych badań nad dokładnością cią
gów poligonowych opracowane zostały wzory, które dla cią
gów dwustronnie nawiązanych, głównie prostoliniowych,
umożliwiają obliczanie spodziewanych błędów azymutów,
błędów podłużnych i poprzecznych oraz błędów położenia
punktów. Za ,pomocą wspomnianych wzorów można ustalić
zależność między dokładnością pomiaru a dokładnością wy
znaczanych punktów, a tym samym dostosować dokładność
pomiaru do wymaganej dokładności jego ostatecznych wy
ników.
W niniejszej pracy, opierając się na wynikach pomiaru
poligonowej osnowy doświadczalnej, usiłowano zbadać, w ja
kim stopniu dokładność niektórych elementów poligonizacji
technicznej, obliczona za pomocą związków teoretycznych,
odj>owiada dokładności ustalonej na podstawie błędów rze
czywistych. Na podstawie przeprowadzonej analiz^ wyników
pomiarów doświadczalnycn, porównywanych z odpowiedni
mi wartościami błędów spodziewanych, opracowano szereg
uwag i /wniosków obejmujących swoim zakresem wpływ do
kładności pomiaru kątów (dokładności instrumentu), długości
ciągu oraz dokładności punktów nawiązania. W badanych
ciągach oparto się na założeniu, że punkty nawiązania są
bezbłędne oraz na własności polegającej na występowaniu
błędów maksymalnych w środkowych punktach ciągów.
W celu zorientowania się w możliwościach wykorzystania
w praktyce różnych instrumentów, zastosowano do pomiaru
osnowy doświadczalnej dwa instrumenty o różnej dokład
ności. W badaniach poświęconych wpływom wynikającym
z długości ciągu zwrócono szczególną uwagę na kształtowa
nie się błędów położenia punktów, które — jak wiadomo —
rosną bardzo szybko w miarę wzrostu długości ciągu.
W związku z tym zagadnieniem do osnowy doświadczalnej
włączonych zostało kilka ciągów o długości 8—10 km,
a więc zbyt długich w stosunku do przyjętych obecnie norm
(ciągi takie mogłyby znaleźć zastosowanie na terenach leś
nych, charakteryzujących się słabym zazwyczaj zagęszcze
niem punktów osnowy jx>dstawowej). Wreszcie, wziąwszy
pod uwagę, że wpływ dokładności punktów nawiązania mo
że być zależny od tego czy osnowę obliczą się w układzie
lokalnym, czy w nawiązaniu do punktów osnowy wyższego
rzędu, wprowadzono do analizy badań wyniki otrzymane ίά
pomocą odmiennych sj>osobow wyrównania.
W badaniach omówione zostały również wartości odchy
łek kątowych i liniowych ciągów oraz błędów azymutów
boków.
Obeane wymagania w stosunku do dokładności poligo
nizacji technicznej są dość wysokie i ze względu na po
trzeby ogólnopaństwowe wychodzą niekiedy poza granice
istotnych potrzeb zainteresowanych działów gospodarki na
rodowej. W środowisku leśnym, szczególnie trudnym do po
miaru i wymagającym znacznego nakładu pracy, należy
zwrócić uwagę na osiągnięcie wymaganej dokładności przy
zastosowaniu jak najbardziej oszczędnych środków i metod
pomiarowych.
Zarys metodyki badań

Badania nad dokładnością ciągu dwustronnie nawiązanego
przeprowadzono:
a) na podstawie analizy teoretycznej opartej na znanych
i powszechnie stosowanych wzorach;
b) na podstawie wyników pomiaru sieci poligonizacji
technicznej opartej na precyzyjnej osnowie doświadczalnej.
W pierwszym przypadku badano błędy spodziewane wyli
czanych elementów ciągów, w drugim rozpatrywano błędy
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rzeczywiste otrzymane przez porównanie wyników pomiaru
ciągów precyzyjnej osnowy doświadczalnej przyjętych za
bezbłędne z wynikami pomiaru ciągów poligonizacji tech
nicznej.
Osnowa precyzyjna (rys. 1), składająca się z 36 ciągów
oraz 21 punktów węzłowych, została wyrównana w układzie
lokalnym (opis jej podano w części II)., Osnowę technicz
ną, stanowiącą właściwy przedmiot badań, utworzono przez
przemierzenie metodą poligonizacji technicznej 20 ciągów
osnowy precyzyjnej, zgodnie ze schematem przedstawionym
na rysunku 2. W skład osnowy technicznej weszły 4 ciągi
obwodowe (I—iIV) długości 44111—10182 m oraz 4 ciągi
związkowe (V—VIII) długości 3271—4022 m.
Ze względu na wysoką dokładność jκ>miaru i odpowiedni
sposób wyrównania, wyniki otrzymane z pomiaru osnowy
precyzyjnej w dalszych rozważaniach przyjęto za bezbłędne.
W badaniach nad dokładnością ciągu poligonizacji tech
nicznej wzięto pod uwagę:
a) wpływ dokładności instrumentu do pomiaru kątów;
b) wpływ długości ciągu;
c) wpływ dokładności, z jaką zostało wyznaczone położenie
punktów nawiązania.
W zakresie badań nad wpływem dokładności instrumentu
dokonano pomiaru osnowy technicznej za pomocą teodoli
tów noniuszowych o dokładności odczytu 60 i 30" (wa
rianty A i B). Wyniki tego pomiaru umożliwiły stwierdze
nie — czy i w jakim zakresie instrumenty wspomnianej wy
żej dokładności mogłyby znaleźć zastosowanie w poligoni
zacji technicznej zamiast instrumentów bardziej precyzyj-

W zakresie badań nad wpływem długości ciągu starano się
uzyskać na podstawie materiałów doświadczalnych dane do
tyczące kształtowania się błędów wyznaczanych elementów
ciągów, błędów podłużnych i poprzecznych położenia punk
tów, odchyłek kątowych i liniowych oraz błędów położenia
punktów w zależności od długości ciągów, a więc od czyn
nika szcególnie ważnego przy projektowaniu osnów poli
gonowych.
W zakresie badań nad wpływem dokładności punktów
nawiązania usiłowano wykazać korzyści wynikające z opar
cia się w toku obliczeń na dokładnie wyznaczonych punk
tach nawiązania (punktach osnowy wyższego rzędu) zamiast
na punktach węzłowych wyrównywanych w układach lo
kalnych.
W związku z powyższym badania przeprowadzono w na
stępujących' wariantach:
Al — pomiar kątów teodolitem 60" oraz boków taśmą
stalową, wyrównanie w układzie lokalnym;
A2 — pomiar kątów teodolitem 60" oraz boków taśmą
stalową, wyrównanie w nawiązaniu do punktów
osnowy wyższego rzędu (osnowy precyzyjnej);
Bl — pomiar kątów teodolitem 30" oraz boków taśmą
stalową, wyrównanie w układzie lokalnym;
B2 — pomiar kątów teodolitem 30" oraz boków taśmą
stalową, wyrównanie w nawiązaniu do punktów
osnowy wyższego rzędu (osnowy precyzyjnej);
B3 — pomiar kątów teodolitem 30" oraz boków taśmą
stalową, ciągi nawiązane kątowo obustronnie, liniowo
jednostronnie.
/W badaniach nad kształtowaniem się błędów spodziewa
nych wzięto pod uwagę wartości błędów średnich azymutów
boków środkowych, wartości błędów podłużnych i poprzecz
nych oraz wartości błędów położenia środkowych punktów
ciągów. Analiza błędów rzeczywistych, otrzymywanych przez
porównanie wielkości przyjętych za bezbłędne z wielkoś
ciami otrzymywanymi z poligonizacji technicznej, obejmo
wała ponadto odchyłki kątowe i liniowe oraz maksymalne
wartości błędów azymutów i błędów położenia punktów.
Poniżej podano przyjęta w pracy kolejność badań.
A. Ustalenie odchyłek kątowych, błędu średniego azymu
tu oraz spodziewanych i rzeczywistych błędów azymutów
środkowych boków ciągów.
B. Obliczenie spodziewanych i rzeczywistych błędów pod
łużnych i poprzecznych środkowych punktów ciągów prosto
liniowych.
C. Obliczenie odchyłek liniowych oraz spodziewanych
i rzeczywistych błędów położenia punktów środkowych.
W części A należy ustalić wartości:
1) błędu średniego pomiaru katów mo: dla teodolitu o do
kładności odczytu 60" przyjęto dwie wersje: m„ równe do
kładności odczytu (zgodnie z założeniem Drzyjetvm przez
obowiązujące instrukcje Domiarowe) oraz τnπ = 25", to jest
wynik otrzymany na Dodstawie porównania katów przviɑtvch za bezb>edne z katami osnowy technicznej: analogicz
nie dla teodolitu o dokładności odczytu 30" Drzvjeto m<. —
= 30" i
= 15":
21 odchyłek kątowych dla 8 badanych ciągów osnowy
technicznej ;
3) błędów SDodziewanych i Tzeczywistvch azymutów środ
kowych boków ciaaów (na Dodctawte Odnovdednieso wzɑru
oraz przez porównanie awmutów nrzvietych
bezbłędne
z azymutami boków o=nowv technicznej).
W części B na1eζv obliczyć·
1) błąd średni Domiaru boków nu: dla taśmv =talowej
i boku średniej długości I = 264 m przyjęto
= 0.06 m to
Jest wynik otrzymany na podstawie porównania boków przy
jętych za bezbłędne z bokami osnowy technicznej:
2) wartości spodziewanych i rzeczywistych błędów pod
łużnych i poprzecznych środkowych punktów ciągów prosto
liniowych.
W części C należy obliczyć:
1) odchyłki liniowe ciągów;
2) błędy średnie położenia punktów dla wszystkich bada
nych ciągów, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewa
nych i rzeczywistych błędów położenia środkowych punk
tów ciągów prostoliniowych.
W badaniach zwrócono szczególna uwagę na kształtowanie
się błędów położenia punktów środkowych (w ciągach niePnostolmiowych wykorzystano maksymalne błędy rzeczywi
ste). Wartości tych błędów dotyczące ciągów dwustrorihie
nawiązanych i prostoliniowych nie powinny przekraczać
granic uzależnionych od kategorii pomiaru i przyjętych za
podstawę opracowania obowiązujących w kraju przepisów
Pomiarowych.

Osnowa poligonowa i jej pomiar
Precyzyjna osnowa poligonowa (rys. 1) składa się z 36
ciągów, głównie prostoliniowych, oraz 21 punktów węzło
wych (punkt 0 jest punktem głównym osnowy); łączna dłu
gość ciągów wynosi 77 km, średnia długość boku 264 m.
Osnowa ta pokrywa obszar 7000 ha. Układ ten został wzmoc
niony 5 azymutami pomierzonymi astronomicznie: przy pun
kcie głównym położonym centralnie w stosunku do całej
osnowy oraz przy 4 punktach węzłowych rozmieszczonych
równomiernie na ciągach obwodowych.
Pomiar kątów osnowy wykonano metodą trzech statywów
teodolitem sekundowym T2 firmy Wild, natomiast boki po
mierzono geodezyjną taśmą stalową na wskaźnikach z re
gulowanym naciągiem i przy równoczesnym uwzględnieniu
poprawek termicznych oraz redukcji do poziomu. Dzięki
temu uzyskano na podstawie odchyłek w oczkach sieci
błąd średni pomiaru kąta +2,9". Pomiar boków wykazał
dokładność 3 :100 000.
Wyrównanie osnowy (w układzie lokalnym) oparte zosta
ło na zmodyfikowanej metodzie węzłów Popowa przy zało
żeniu błędności wyników pomiaru azymutów astronomicz
nych (dla azymutu głównego ±3", dla pozostałych czterech
azymutów węzłotwych ±6"). Do dalszych badań azymuty bo
ków zaokrąglono do +10", a współrzędne punktów do
+1 cm.
Osnowa doświadczalna techniczna (rys. 2) składa się z 8
ciągów (w tym 4 prostoliniowych) utworzonych z powtór
nego pomiaru 20 ciągów osnowy przyjętej za bezbłędną oraz
5 punktów węzłowych odpowiadających punktom obserwacji
astronomicznych. Ciągi o łącznej długości 47 255 m zostały
pomierzone w sposób ,przewidziany dla poligonizacji tech
nicznej IV klasy (tereny rolne i leśne), przy czym do po
miaru boków zastosowano geodezyjną taśmę stalową ze
szpilkami, zaś do pomiaru kątów — dwa teodolity o dokład
nościach odczytu 60" (wariant A) i 30" (wariant B). Wyniki
pomiaru zostały wyrównane sposobem przybliżonym,
a współrzędne obliczono:
a) w układzie lokalnym, przy zastosowaniu punktów wę
złowych (warianty Al i Bl);
b) w nawiązaniu do odpowiednich azymutów i współrzę
dnych węzłowych wziętych ze wspomnianej wyżej osnowy
precyzyjnej (warianty A2 i B2). W wariancie B uwzględ
niono ponadto przypadek dwustronnego nawiązania kąto
wego i jednostronnego nawiązania liniowego (wariant B3).
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Dokładność ciągu poligonowego dwustronnie nawiązanego
z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia

2. Ustalenie spodziewanych i rzeczywistych (maksymalnych)
błędów azymutów

A. Ustalenie odchyłek kątowych, błędu średniego azymutu oraz
spodziewanych i rzeczywistych błędów azymutów boków środkowych

Spodziewane wartości błędów azymutów (tabi. 2) obliczo
no dla boków środkowych za pomocą wzoru:

W rozważaniach nad kształtowaniem się błędów spodzie
wanych korzystać będziemy między innymi z błędu śred
niego pomiaru kątów. Z tablicy 1 wynika, że wartość tego
błędu, obliczona dla całej osnowy pomierzonej przy wyko
rzystaniu teodolitu 60", wynosi 24". Nieco mniejszą wartość
otrzymamy ze wzoru Gaussa za pomocą różnic między
bezbłędnymi wartościami otrzymanymi podczas pomiaru
osnowy technicznej (około 20"). Do dalszych badań dla
teodolitu o dokładności 60" przyjęto ostatecznie:

m0 = 60", to jest wartość przyjętą przez obowiązujące w kra
ju przepisy pomiarowe dla teodolitów wspomnia
nej wyżej dokładności oraz
m0 — 25", to jest wartość zbliżoną do otrzymanej za po
mocą par spostrzeżeń.

Dla teodolitu o dokładności 30" w podobny sposób ustalo
no wartości mo = 30", i mo — 15".

Odchyłki kątowe obliczono dla wszystkich badanych cią
gów w wariantach Al, A2, Bl i B2. W tablicy 5 obok rze
czywistych odchyłek ciągów umieszczono również wartości
odchyłek dopuszczalnych ciągów poligonizacji technicznej
IV klasy (według Instrukcji B-III GUGiK). Z tablicy tej
wynika, że:
1) w zasadzie wszystkie odchyłki kątowe mieszczą się w
granicach odchyłek dopuszczalnych obliczonych za pomocą
wzoru max fp = mσ ]∕∏ Minimalne przekroczenia w ciągach
II i VIII wariantu A2 nie mają istotnego znaczenia, gdyż
dla 30% ciągów instrukcja pomiarowa zezwala na dwukrot
ne zwiększenie odchyłki dopuszczalnej;
2) stosunkowo duże odchyłki wykazały ciągi najdłuższe;
ciąg I — 112,5" w wariancie Bl i 172,5" w wariancie B2,
ciąg III — 300" w wariancie Al;
3) najlepsze wyniki otrzymano z pomiaru teodolitem 30"
(warianty Bl i B2), przy czym wyrównanie według warian
tu B2 nie wykazało w tym wypadku widocznych korzyści
w stosunku do wariantu BI.
W toku dalszych rozważań stwierdzono, że wielkość od
chyłki kątowej nie zawsze rzutuje na wartość błędu śred
niego położenia punktu (przykłady: w wariantach A2 i B2
przy stosunkowo dużej odchyłce otrzymano dla ciągu II
małe błędy położenia punktu, a w wariancie B2 dla naj
dłuższego ciągu III mimo małej odchyłki błąd Dołożenia
punktu okazał się znaczny — patrz tablica 5). Uzasadnia
to celowość przyjęcia przez instrukcję pomiarową bardziej
tolerancyjnych granic dokładności dla 30% ciągów.
Tablica 1. Błędy średnie pomiaru kątów w sekundach i boków w CentymetracIi

Teodolit

z par spostrzeżeń

na podstawie błę 
dów rzeczywistych

N

na podstawie błę 
dów rzeczywistych

Liczba
kątów
n

na podstawie błędów
rzeczywistycłi

Dłu
gość
ciągu
w[m]

Taśma stalowa

30"

I
Π
ΙΠ
IV
V
VI
VII
VIII

9 611
4 411
10182
8 058
4 022
3 271
3 885
3 815

42
17
40
32
13
11
14
13

21,2
19,9
26,0
21,2
27,6
21,2
28,3
25,6

20,5
17,2
22,7
17,6
13,1
20,8
21,0
18,1

14,2
15,6
13,0
14,6
16,6
12,4
15,8
16,9

«
13,9
13,4
13,4
9,9
13,2
11,7
9,0
12,4

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

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

Cała
osno
wa

47 255

182

24,0

19,8

14,5

12,6

3,4

5,5

Nr
ciągu

Φ
•N
0
M
O

Ql
<n
Λ

a
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K

liczba punktów,
kolejny numer punktu od początku ciągu (nie li
cząc punktów nawiązania).

Obliczenia wykonano dla wszystkich Ciągów, zakładając
dla wariantu A τnu = 60" i m0 = 25", a dla Vzariantu B
mo — 30" i mo = 15". Maksimum spodziewanego błędu azy
mutu dla wariantu A wynosi 194", a dla wariantu B — 97".
Rzeczywiste błędy azymutów ustalono jako maksymalne
błędy azymutów osnowy technicznej przez porównywanie
ich wartości z azymutami boków osnowy precyzyjnej. Na
Tablica 2. Błędy spodziewane azymutów boków środkowych oraz błędy rzeczywiste
maksymalne w [s]

1. Odchyłki kątowe ciągów osnowy technicznej

60"

gdzie:
n —
i —

Błędy azymutów w wariantach
A
Nr
ciągu

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Długość Liczba
ciągu
kątów
w [m]
n

9 611
4 411
10 182
8 058
4 022
3 271
3 885
3 815

42
17
40
32
13
11
14
13

spodziewane

wι0 =
= 60"

mo =
= 25"

194
124
190
170
108
99
112
108

81
52
79
71
45
41
47
45

B

rzeczy
wiste

Al

A2

90 150
70 110
150 200
130 90
50 80
80 80
90 90
70 80

spodziewane

wio =
= 30"

Wlo =
= 15"

97
62
95
85
54
50
56
54

49
31
47
42
27
25
28
27

rzeczy
wiste

Bl

B2

120 100
70 100
70 70
100 30
100 30
40 40
50 20
40 40

podstawie otrzymanych wyników (zestawionych w tabli
cy 2) można wyprowadzić następujące wnioski:
1) w wariantach Al i A2 rzeczywiste błędy azymutów
mieszczą się w granicach błędów spodziewanych obliczonych
przy mo = 60" (wyjątek — ciąg III wariantu A2);
2) w wariantach Bl i B2 — przy założeniu dla błędów
spodziewanych m0 = 30" błędy rzeczywiste w kilku wypad
kach przekraczają wartości błędów spodziewanych (w cią
gach I, II, IV i V wariantu Bl oraz w ciągach I i II wa
riantu B2);
3) prawie wszystkie wartości błędów rzeczywistych prze
wyższają odpowiadające im wartości błędów spodziewanych
obliczonych przy mo = 25" i m0 = 15";
4) maksimum rzeczywistego błędu azymutu występuje w
wariantach Al i A2 w ciągu III o długości 10 182 m, w wa
riantach Bl i B2 w ciągu I o długości 9611 m;
5) wpływ dokładności punktów nawiązania na rzeczywi
ste błędy azymutów zaznacza się tylko w przypadku zasto
sowania instrumentu o 30" dokładności (wariant B2). Wynika
z tego szczególna użyteczność tej klasy instrumentów (uogól
niając — instrumentów bardziej dokładnych) w przypadku
pomiarów nawiązywanych do punktów osnowy wyższego
rzędu. Przebieg dalszej analizy wykaźe — czy i w jakim
stopniu błędy azymutów wpływają na położenie punktu
poligonowego.
B. Obliczenie spodziewanych przesunięć podłużnych i poprzecznych
środkowych punktów ciągów prostoliniowych

1. Błąd średni pomiaru boków

Błąd ten, obliczony z różnic wyników przyjętych za bez
błędne oraz wyników pomiaru taśmą, waha się w grani
cach 3,9—9,0 cm (tabl. 1). Ostatecznie przyjęto, że błąd śred
ni dla boku I = '264 m długości wynosi mi = ±6,0 cm (z obli
czenia otrzymuje się ±5,5 cm), co odpowiada błędowi względ
nemu pomiaru 1 :4400. Wynik otrzymany za pomocą par
spostrzeżeń ±3,4 cm jest zawyżony.

2. Wartości spodziewanych błędów podłużnych i poprzecz
nych środkowych punktów ciągów prostoliniowych (tabl. 3)

Tablica 3. Spodziewane wartości błędów poprzecznych I podłużnych w [cm]

Błędy podłużne obliczone dla ciągów prostoliniowych za
pomocą wzoru

Nr
ciągu

mi ,------m∏ = — ¡n — 1
2

V
VI
VlI
VIII

wahają się w granicach 9—11 cm. Są one o połowę mniej
sze od ,błędów poprzecznych otrzymanych z pomiaru teodo
litem o 60" dokładności (przy τno = 60") oraz w przybliże
niu równe błędom otrzymanym przy m0 = 25 lub 30". Wynika
z tego, że w warunkach pomiaru osnowy technicznej do
kładność pomiaru taśmą zbliżona jest do dokładności pomia
rów kątowych wykonanych przy użyciu teodolitu 30".
Błędy poprzeczne obliczone za pomocą wzoru uprosz
czonego

Liczba
kątów
n

4022
3271
3885
3815

13
11
14
13

*
A

B

wio = 60" wio = 25" wio — 30" wio = 15"

30
23
30
29

13
10
13
12

15
12
15
14

Błędy ,
podłużne

8
6
8
7

11
9
11
10

wykorzystując umieszczone w tablicy 3 wartości tych błę
dów. W ciągach prostoliniowych w wariancie B2 w zależ
ności ∙d przyjętego m0 (m0 = 30" lub mo — 15") wartości błę
dów Spodiziewanych wahają się w granicach 11—19 cm. Są
one zatem znacznie mniejsze od błędów obliczonych dla
wariantów Al i A2 (do 32 cm).
Rzeczywiste (maksymalne) błędy położenia punktów uzys
kano w sposób następujący: mając obliczone współrzędne
punktów osnowy precyzyjnej oraz współrzędne osnowy tech
nicznej otrzymane z pomiaru dwoma teodolitami, obliczo
no za pomocą odpowiednich różnic między współrzędnymi
błędy średnie położenia punktów dla poszczególnych ciągów
oraz całej osnowy.
Błędy maksymalne (tabl. 4) kształtują się następująco:
w wariancie Al wynoszą 207 cm, w wariancie A2 —
195 cm, w wariancie Bl — 174 cm, w wariancie B2 —
82 cm i w wariancie B3 — 111 cm. Jak wynika z tabli
cy 4, największą dokładność można osiągnąć w wariancie
B2, 'który z wyjątkiem ciągów dłuższych niż 8 km wyka
zuje błąd maksymalny położenia punktu mniejszy niż ±0,5 m
(dokładność przewidziana w instrukcji dla ciągów poligo
nizacji technicznej IV klasy).
Wynika z tego, że istnieje możliwość użycia instrumentu
o 30" dokładności także przy ciągach 6—8 km długości,
zwłaszcza w przypadku dowiązywania ich do punktów wyż
szego rzędu.

w wariancie A nie przekraczają 30 cm, a w wariancie B —
15 cm.
C. Obliczenie odchyłek liniowych oraz spodziewanych i rzeczywi
stych błędów położenia punktów środkowych

1. Odchyłki liniowe ciągów
W tablicy 5, zawierającej odchyłki liniowe obliczone dla
wszystkich badanych wariantów, umieszczono również war
tości odchyłek dopuszczalnych dla ciągów poligonizacji
technicznej IV klasy. Dla ciągów powyżej 6 km długości,
nie stosowanych w praktyce, odchyłki dopuszczalne zostały
obliczone przy założeniu błędności punktów nawiązania
(±0,2 m) oraz wartości u — 0,007 i mo= 20∞. Większość ba
danych ciągów wykazała odchyłki mniejsze od dopuszczal
nych. Większe różnice występują jedynie w wariancie Ã2
(ciągi I, III i VII), co z punktu widzenia praktyki geodezyj
nej nie ma istotnego znaczenia, ze względu na możliwość
przekroczenia dwukrotnej wartości odchyłki dopuszczalnej
(dla 30% ciągófw)· W wariancie B odchyłki są najmniejsze,
a w wariancie B2 tylko w jednym przypadku stwierdzono
przekroczenie odchyłki dopuszczalnej o 1 cm.
Tablica 5 wykazuje również zależność odchyłek liniowych
od długości i ukształtowania ciągów (największą dokładność
wykazały ciągi krótkie i prostoliniowe).

Uogólnienie analizy wyników i wnioski końcowe

Wnioski dotyczą oceny dokładności niektórych elemen
tów- ciągów poligonizacji technicznej IV klasy, odchyłek,
błędów podłużnych i poprzecznych oraz błędów położenia
punktów. We wnioskach tych omówiono wpływ długości
ciągu, dokładności instrumentu oraz w pewnym stopniu do
kładności wyznaczenia położenia punktów nawiązania.
Wpływ dokładności pomiaru kątów zaznacza się bardzo
wyraźnie, zwłaszcza przy porównywaniu wyników otrzy
manych dla ciągów krótkich i długich (tabl. 5). Stwierdzo
no ponadto, że w przypadku zastosowania instrumentu o do-

2. Spodziewane i rzeczywiste (maksymalne) błędy położenia
punktów

Spodziewane błędy położenia punktów środkowych (tabl.
4) obliczamy ria podstawie średnich błędów podłużnych i po
przecznych za pomocą wzoru:
mp = + Vfmtq+m,p

TabUu 4.

Błędy poprzeczne

Dłu
gość
ciągu
w [m]

Błędy spodziewane położenia punktów środkowych oraz błędy rzeczywiste średnie I maksymalne w [cm]
Błędy położenia punktów w wariantach

B

A

Nr ciągu

Długość
ciągu
w [m]

Liczba

W

rzeczywiste

spodziewane dla Al
IA2

A2

Al

m0 = 60" n⅛ = 25" średnie maksymalne

____ .

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

9 611
4 411
10 182
8 058
4 022
3 271
3 885
3 815

42
17
40
32
13
11
14
13

Cała osnowa

47 255

182

132
17
137
97
32
25
32
31

58
13
60
43
17
13
17
16

rzeczywiste

spodziewane dɪa Bl1
B2, B3

Bl

B2

średnie maksy- mo = 30" mo = 15" średnie maksymalne
malne

75
43
150
95
37
54
57
27

107
79
207
122
54
78
111
43

59
18
113
23
10
25
19
15

117
29
195
36
16
36
28
22

94

207

64

195

69
13
71
51
19
15
19
17

38
12
39
29
14
11
14
12

B3

średnie maksy- średnie maksymalne
malne

116
26
103
117'
56
12
43
23

174
39
137
140
93
19
83
36

40
11
62
31
5
15
16
12

63
16
82
48
7
20
29
20

74
33
76
53
35
8
37
20

103
49
111
84
48
13
76
38

92

174

39

82

60

lil

Uwaga: błędy spodziewane obliczono również dla ciągów I—IV. zakładając ich prostoliniowość. Dzięki temu można je będzie porównywać z wartościami błędów rze
czywistych.
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kładności 30" błędy azymutów w sieciach lokalnych są
większe niż ,podobne błędy w sieciach nawiązanych. Błę
dy te wynikają z przypadkowości charakteryzującej obli
czenie azymutów węzłowych oraz ze znacznych zaokrągleń
obliczanych azymutów.
Wpływ dokładności pomiaru boków ocenić można w spo
sób następujący: wskutek nieprostoliniowości ciągów, które
w przypadku pomiaru na obszarach leśnych dochodzą do
znacznej długości, przebieg wyrównania nie zawsze jest pra
widłowy, a w związku z tym odchyłki kątowe i liniowe nie
zawsze będą właściwym miernikiem dokładności (ciąg pro
stoliniowy wykazujący znaczną odchyłkę liniową może po
wyrównaniu osiągnąć większą dokładność niż ciąg nieproStoliniowy charakteryzujący się niewielką wartością tej
odchyłki).
Wpływ długości ciągu występuje bardzo wyraźnie w cią
gach I—IV. Spotęgowany jest wpływem nieprostoliniowoś
ci wyżej wymienionych ciągów i w związku z tym uzależ
niony jest od przebiegu wyrównania przyrostów. Polepszenie
wyników uzyskano przez zwiększenie dokładności instru
mentu oraz przez nawiązanie do punktów osnowy wyższe
go rzędu (wariant B2).
Wpływ dokładności punktów nawiązania uzależniony jest
między innymi od tego czy osnowę oblicza się w układzie
lokalnym, czy w nawiązaniu do punktów osnowy wyższe
go rzędu. Stwierdzono znaczny wzrost dokładności położenia
punktów w przypadku wyrównania opartego na dokładnie
wyznaczonych punktach osnowy wyższego rzędu (precyzyj
nej), przy czym nawiązanie przejściowe (wariant B3) dało
wyniki pośrednie, lepsze od wyników wyrównania w ukła
dzie lokalnym.
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W oparciu o wyniki badań (tabl. 5) uogólniono podane
poniżej wnioski.
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1. Odchyłki kątowe i liniowe ciągów nie zawsze charakte
ryzują dokładność wyników ostatecznych. Np.: w wariancie
A2, w ciągu II: ⅛ = 255". f∣. = 82 cm. mp = ±18 cm; w wa
riancie B2. w ciągu I: f/i = 172,5". f∣. = 25 cm, mP = ±40 cm;
w ciągu II tegoż wariantu f∕ι = 97,5", fŁ = 101 cm i mp ≈
= ±11 cm. Właściwość ta dotyczy przede wszystkim ciągów
nieprostoliniowych, których dokładność najlepiej można oce
nić za pośrednictwem błędu średniego położenia punktu.
Możliwość przekroczenia dwukrotnej wartości odchyłek do
puszczalnych w sieciach poligonowych dla około 30% cią
gów jest więc w tym wypadku w pełni uzasadniona.
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3. W wariancie B2 dokładność pomiaru boków odpowiada
W przybliżeniu dokładności pomiaru kątów (wartości prze
sunięć podłużnych i poprzecznych nie wykazują większych
różnic).

rH

5. Teodolit 30" wraz z taśmą stalową byłby najwłaściwiej wykorzystany w przyoadku zastosowania ciągów do
8 km długości oraz wyrównania w nawiązaniu do osnowy
wyższego rzędu. W układach IoIralnych długość ciągów na
leży ograniczyć do 4 km.
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2. Przy ustalaniu odchyłek dopuszczalnych oraz błędów
spodziewanych słuszność założenia, że błąd średni pomiaru
kąta mo odpowiada w przybliżeniu dokładności odczytu,
znalazła potwierdzenie w wynikach pomiarów doświadczal
nych wykonywanych sposobem tradycyjnym. W wariancie
B2 rzeczywiste błędy tych pomiarów zbliżone są do war
tości błędów spodziewanych.

4. W sieciach poligonowych bardzo istotny wpływ na
dokładność wyników ostatecznych ma dokładność wyznacze
nia położenia punktów nawiązania. Wyniki otrzymane dla
wariantów A2 i B2 wykazują różnicę w stosunku do wy
ników wariantów Al i Bl. W silnie rozbudowanych sieciach
niezależnych przy małej dokładności instrumentu istnieje
niebezpieczeństwo występowania większych błędów w punktach węzłowych (głównie z powodu mniejszej dokładności
pomiaru kątów).
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Tablic* 5. Błędy maksymalne azymutów, odchyłki k*towa I Unlowe oraz błędy średnie i Inakuraaalne
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6. Ograniczenie długości ciągu Poligonizacii IV klasy do
2,5 km jest przy Domiarach teodolitem o dokładności 60
*
w Dełni uzasadnione. Granice te można byłoby rozszerzyć na
ciągi do 4 km długości, ood warunkiem, że ich wyrówna
nie będzie oparte na dokładnie wyznaczonych punktach
osnowy wyższego rzędu.
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Problemy geometrycznej interpretacji wyznaczonych przemieszczeń

Potocznie mówimy — pomiary przemieszczeń budowli
Iuo pomiary odkształceń budowli, traktując oba określenia
Jano synonimy. W rzeczywistości nie są one synonimami,
a ponadto nieco upraszczają określenie rodzaju prac geo
dezyjnych, o których traktują. Uproszczenie pojęciowe wy
nika tu z kilku przyczyn.
Po pierwsze, należy pamiętać, że wykonany jednokrotnie
cykl pomiarów umożliwia jedynie określenie aktualnego roz
mieszczenia wybranych punktów budowli względem siebie
lub względem stałych punktów odniesienia. Przemieszcze
nia punktów możemy wyznaczyć dopiero w drodze porówna
nia i odpowiedniego przeliczenia różnic dwu cykli pomiaro
wych wykonanych na początku i na końcu okresu, w któ
rym one wystąpiły. Z tego powodu stosowniejsze jest okreś
lenie wyznaczanie przemieszczeń zamiast pomiary prze
mieszczeń.
Po drugie — w wyniku pomiarów geodezyjnych możemy
wyznaczyć z określoną dokładnością przemieszczenia wybra
nych punktów, nie zaś przemieszczenia całej budowli. Prze
mieszczenia budowli możemy określić z pewnym przybliże
niem na podstawie wyznaczonych przemieszczeń punktów
wybranych na jej powierzchni. Stopień przybliżenia będzie
zależny nie tylko od błędów wyznaczenia przemieszczeń
punktów, ale i od rozmieszczenia tych punktów na budowli
ɪ od wielkości odkształceń jakim podlega budowla. Okreś
lenie przemieszczeń budowli należy więc traktować jako
wtórną operację rachunkową lub graficzną, służącą do zgeneralizowania wyznaczonych przemieszczeń wybranych pun
któw. Pewną analogię do tego znajdujemy w pomiarach
Lachimetrycznych, w wyniku których wyznaczamy rozmie
szczenie i rzędne wysokości pikiet, natomiast przebieg war
stwie określamy na drodze interpolacji, z dokładnością, któ
ra zależy głównie od liczby i rozmieszczenia pikiet, a w
mniejszym stopniu od dokładności pomiarów. Z tego też
powodu nie mówimy o pomiarze warstwie, a jedynie o ich
interpolowaniu na podstawie wyznaczonych pikiet.
Zastanówmy się z kolei, czy terminy pomiary przemiesz
czeń budowli i pomiary odkształceń budowli można utoż
samiać ze sobą. Niewątpliwie przemieszczenia budowli i jej
odkształcenia są to cechy zmian geometrycznych różniące się
między sobą w sposób zasadniczy. Stosując definicje uprosz
czone powiemy, że przemieszczenie .budowli jest to zmia
na położenia budowli w przestrzeni, zaś odkształcenie bu
dowli jest to zmiana jej kształtu i wymiarów. Na zmianę
Położenia budowli składają się takie przemieszczenia wszy
stkich jej punktów materialnych, które nie powodują zmia
ny wzajemnego ich rozmieszczenia, a jedynie zmianę poło
żenia względem układu odniesienia przyjętego za nierucho
my. Na zmianę ksżtałtu -i wymiarów budowli składają się
Przemieszczenia jej punktów materialaych wywołujące nie
tylko zmianę ich położenia względem układu odniesienia,
aIc i zmiany wzajemnego rozmieszczenia.
Wspomniane różnice między przemieszczeniami budowli
a jej odkształceniami nie są obojętne dla oceny wyników
pomiarów z punktu widzenia ich znaczenia. Wyznaczone
? pomiarów przemieszczenia wybranych punktów mogą
świadczyć o przemieszczeniach budowli, jej odkształceniach
lub o jednocześnie występujących przemieszczeniach i od
kształceniach budowli. Odróżnianie tych przypadków od sie
bie jest bardzo istotne dla poprawności wnioskowania o sta
nie bezpieczeństwa budowli i o przyczynach jej przemie
szczeń lub odkształceń.
Dla wyjaśnienia omawianego zagadnienia posłużymy się
Prostym przykładem oceny osiadań reperów, Zastabilizowanych przy narożach fundamentu budynku, w miejscach
wskazanych na rysunku 1. W wyniku wykonanych pomia
rów wyznaczono osiadania tych reperów zilustrowane na ry
sunku 2. Należy podkreślić, że zazwyczaj wyznaczone osia
dania reperów przedstawia się na wykresach w sposób
Podobny do pokazanego na rysunku 2, po czym na podsta

wie takich wykresów wyciąga się wnioski na temat zacho
wania się całego fundamentu lub budowli. Tak na przy
kład postąpiono w pracy [18] przy opisie uzyskanych rezul
tatów pomiaru osiadań reperów Zastabilizowanych na funda
mentach zbiorników kwasu siarkowego i płynnej siarki.
Wyniki przedstawione na rysunku 2, po bardziej szcze
gółowym ich przeanalizowaniu wykazują charakterystyczne
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Rys. i

cechy, trudne do zauważenia bez dodatkowych operacji. Na
rysunku 3 na tle rzutu poziomego fundamentu podano od
czytane z rysunku 2 osiadania poszczególnych reperów oraz
Izolinie równych osiadań fundamentu, Wyinterpolowane
zgodnie z zasadami przedstawiania przemieszczeń podany
mi w [15].
Na rysunku 3a pokazano Izolinie równych osiadań w okre
sie między pierwszym a drugim pomiarem. Prostoliniowość
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i równoodległość tych izolinii wykazują, że w rozpatrywa
nym okresie nastąpiło osiadanie całego fundamentu i zmia
ną jego nachylenia, scharakteryzowane przez kierunek linii
największego spadu i stosunek skoku izolinii do odstępu
między izoliniami. Tym samym Stwierdzilimy, że nastąpiło
przemieszczenie całego fundamentu, natomiast nie stwier
dziliśmy jego odkształceń.
Na rysunku 3b przedstawiono izolinie równych osiadań
w okresie między pierwszym a trzecim pomiarem. Uzys
kany przebieg izolinii wskazuje, że w o∣kresie tym funda
ment uległ nie tylko osiadaniu i zmianie nachylenia, ale
również odkształceniom. Tym samym stwierdziliśmy jedno
czesne wystąpienie przemieszczeń i odkształceń fundamentu,
ale nie określiliśmy każdej z tych cech z osobna.
Wiadomo, że nawet duże, lecz równomierne osiadania
fundamentów mogą być dla nich nieszkodliwe, natomiast
bardzo niewielkie osiadania lub wypiętrzenia poszczegól
nych fragmentów fundamentu, wywołujące jego odkształce
nia, mogą spowodować pękanie fundamentu i ścian budowli.
Ocena wielkości i charakteru odkształceń fundamentu bez
pośrednio na podstawie całkowitych wyznaczonych przemie
szczeń punktów jest bardzo utrudniona. Dlatego bardzo
istotna jest możliwość odróżniania osiadań i zmiany nachy
lenia fundamentu od jego odkształceń na podstawie wyzna
czonych osiadań zespołu reperów posadowionych na tym
fundamencie. Do tego celu możemy posłużyć się metodą
opisaną w [6] lub inną, omówioną w ¢12]. Wykorzystanie
metody opisanej w [6] do oceny rezultatów przedstawionych
na rysunku 3b przyniosła wyniki przedstawione na rysun
ku 4. Na 4a podano obliczone najbardziej prawdopodobne
części osiadań reperów spowodowane osiadaniem i zmianą
nachylenia fundamentu (bez jego pionowych odkształceń),
zaś na rysunku 4b podano obliczone części osiadań reperów
spowodowane pionowymi odkształceniami fundamentu. Su
ma osiadań każdego reperu, wskazanych na rysunkach 4a
i 4b, jest oczywiście równa osiadaniu wyznaczonemu z po
miaru (według rysunku 3bD.
Izolinie równych osiadań Wyinterpolowane na rysunku 4a
na podstawie obliczonych części osiadań reperów wykazują
prostoliniowość i równoodległość, co jest cechą obrazu osia
dań i zmiany nachylenia fundamentu bez jego odkształceń.
Na rysunku 4b nie interpolowano izolinii, bowiem w tym
wypadku graficzne określenie odkształceń całego fundamen
tu jest zbyt wieloznaczne (trzeba w ogóle zauważyć, że
interpolowanie izolinii równych osiadań ma słabsze podsta
wy aniżeli interpolowanie warstwie na podstawie wyników
zdjęcia tachometrycznego, z uwagi na brak możliwości opra
cowania szkicu informującego, na których odcinkach mię
dzy reperami wolno przeprowadzać interpolację).
Pomijając sprawę przedstawienia odkształceń całego fun
damentu za pomocą izolinii, zauważmy jednak, że rysunek 4
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zawiera bardzo istotne, informacje dotyczące przemieszczeń
i odkształceń fundamentu w miejscach osiadań wyznaczonycn z pomiarów. Otóż okazuje się, że wyznaczonym dość
dużym osiadaniom reperów (średnio — 1∣3,5 mm) towarzy
szyły w miejscach tych reperów zmiany kształtu funda
mentu nie przekraczające ±0,7 mm. Możemy więc stwierdzić,
ze w rozpatrywanym -przykładzie 95% wielkości wyznaczo
nych osiadań reperów zostało spowodowanych przez zmia
nę położenia fundamentu, a tylko 5% wielkości osiadań zo
stało spowodowanych przez odkształcenie fundamentu. Jeśli
weżmiemy dodatkowo pod uwagę, że pomiary zostają wy
konane z pewnymi błędami uwidaczniającymi się głównie
w obliczonych częściach osiadań spowodowanych odkształ
ceniami fundamentu, to możemy uznać, że mniej niż 5
* wiel
kości wyznaczonych osiadań zostało spowodowanych przez
odkształcenia fundamentu.
Byłoby oczywiście błędem uogólnienie wniosku jaki wyni
ka z powyższego pojedynczego przykładu. Dlatego autor
niniejszego opracowania pragnął przekonać się, jak prze
ciętnie układają się proporcje osiadań reperów pod wpły
wem !odkształceń fundamentu w stosunku do całkowitych
wyznaczonych wielkości osiadań tych reperów. Do .tego celu
posłużyły wyniki badań zestawione w [10] i [18] oraz uzys
kane z własnej praktyki rezultaty pomiarów niektórych
obiektów.
Praca [18] zawiera wyniki wielokrotnie powtarzanych po
miarów osiadań reperów na fundamentach czterech zbiorni
ków kwasu siarkowego i płynnej siarki. Na fundamencie
każdego zbiornika wyznaczono osiadania czterech reperów
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie fundamentu.
Wyznaczone osiadania tych reperów, odczytane z wykresów
(rys. 4 w pracy ∣[∣18]), posłużyły do obliczenia części osiadań
spowodowanych przez pionowe odkształcenia fundamentów.
iW zamieszczonej -tablicy zestawiono średnie wielkości osia
dań reperów wyznaczone z poszczególnych pomiarów okre
sowych (dz⅞r) oraz średnie z obliczonych osiadań reperów
pod wpływem odkształceń fundamentu ι⅛sr). Podano tak
że procentowe wartości stosunków średnich, odpowiadające
wynikom poszczególnych pomiarów -okresowych.
Wyniki zestawione w łalblicy wskazują wyraźnie, że osia
dania reperów pod wpływem odkształceń fundamentów by
ły na ogół wielokrotnie mniejsze od całkowitych wyznaczo
nych osiadań tych reperów. Z tego wynika, że zbiorniki pod
legały dość dużym przemieszczeniom pionowym (zmianom
wysokości położenia i zmianom nachylenia) przy minimal
nych wielkościach własnych odkształceń fundamentu. Wy
znaczone osiadania reperów są tu w znacznym stopniu
spowodowane przez zagęszczenie lub spęcznienie i charak
teryzują odkształcenie podłoża, natomiast nie charaktery
zują -odkształceń fundamentów zbiorników. Zwróćmy uwagę,

a)

b)

Rys. 4. a) — osiadanie i zmiana nachylenia (przemieszczenia), b)
zmiana kształtu (odkształcenia)

TabUca

Nr
zbiornika

1

3

IV

VI

Nr
pomiaru

2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
6
2

3
4
5
6

⅛
w [mm]

vdz śr
w [mm]

-2,8
-1,4
-1,2
-1,8
5,6
-0,4
-3,1
-2,8
5,8
1,8
0,2
4,0
0,1
11,6
11,6
12,1
11,9
12,5

0,5
0,4
0,5
0,5
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,8
0,1
0,9
0,2
0,4
0,6
0,2

vdz śr

Ι⅞r
w [%]

18
29
42
28
7
25
3
4
2
11
50
20
100
8
2
3
5
2

że maksymalna wielkość osiadania pod wpływem odkształce
nia fundamentu osiągnęła 0,9 mm, zaś średnia wielkość tego
osiadania wyniosła 0,3 mm. Biorąc pod uwagę, że pomiary
osiadań reperów były wykonywane metodą niwelacji tech
nicznej, należałoby przyjąć, że w wyniku wykonanych po
miarów wyżnaczono jedynie osiadania i zmiany nachylenia
fundamentów (przemieszczenia), natomiast nie stwierdzono
odkształceń fundamentów.
Zauważmy dodatkowo, że duże procentowo wartości sto
sunków osiadań wywołanych odkształceniami i całkowitych
wyznaczonych osiadań uzyskane zostały tylko w tych przy
padkach, gdy całkowite wyznaczone wielkości osiadań osią
gały małe wartości.
W pracy ¢10] podano między innymi wyniki pomiarów
osiadań reperów Zastabilizowanych na filarach tłokowego
(suchego) zbiornika gazu typu MAN, pokazanego na rysun
ku 5. Płaszcz tłokowego zbiornika gazu jest wykonany z bla
chy stalowej, której arkusze są przyspawane do słupów kon
strukcji nośnej i usztywnione poziomymi żebrami. Każdy

Rys. 5. Ogólny widok zbiornika gazowego: 1 — komora obserwa
cyjna, 2 — wahadło i pendametr

Słup jest ustawiony na oddzielnym filarze betonowym.
Ewentualne nierównomierne osiadania poszczególnych filarów
mogą być niebezpieczne głównie dla płaszcza zbiornika, w
którego· płaszczyźnie mogą powstawać z tego powodu do
datkowe naprężenia.
Na rysunku 6a przedstawiono wyznaczone osiadania fi
larów (według rysunku 9c z pracy [lɪθ]), pokazując je na tle
rozmieszczenia filarów usytuowanych w wierzchołkach 24-kąta foremnego, stanowiącego rzut poziomy zbiornika.
Gdyby osiadania filarów miały przy takim ich rozmiesz
czeniu świadczyć jedynie o przemieszczeniach (osiadaniu
.i zmianie nachylenia) powierzchni podparcia zbiornika, to
wykres osiadań powstały na rozwinięciu pobocznicy graniastosłupa o podstawie 24-kątnej powinien mieć kształt
linii łamanej o wierzchołkach na sinusoidzie. Wyniki podane
na rysunku 6a posłużyły do wykonania wykresu osiadań
przedstawionego w postaci linii przerywanej na rysunku 6d.
Wykres ten różni się od sinusoidy, co świadczy, że ¡powierz
chnia podparcia zbiornika na filarach uległa nie tylko osia
daniu i zmianie nachylenia, lecz również odkształceniom.
W pracy [4] omawiane tu rezultaty z flO] przeliczono me
todą opisaną w [6] w celu oddzielnego określenia tej części
osiadań filarów, która wywołuje przemieszczenia powierz
chni podparcia zbiornika i innej części osiadania każdego
filara, wywołującej odkształcenie tej powierzchni. Na ry
sunku 6b przedstawiono obliczone osiadania wywołujące wy
łącznie przemieszczenie powierzchni podparcia zbiornika, zaś
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na rysunku 6c pokazano obliczone przemieszczenia pionowe
reperów wywołujące odkształcenie tej powierzchni. Wiel
kości pokazane na rysunku 6c posłużyły także do utworze
nia wykresu przemieszczeń reperów wywołujących odkształ
cenia powierzchni (linia ciągła na rysunku 6d).
Zauważmy, że na rysunku 6d wykres przemieszczeń re
perów wywołujących odkształcenia (linia ciągła) wykazuje
znacznie mniejszą amplitudę odchyleń od osi poziomej ani
żeli. wykres całkowitych wyznaczonych osiadań (linia prze
rywana). Średnia wartość osiadania wywołującego odkształ
cenie wyniosła 1,6 mm (maksymalna 5,4 mm), zaś średnia
wartość całkowitego osiadania wyniosła 6,1 mm (maksymal
na 15,4 mm). Tak więc stosunek średnich wielkości osiada
nia wywołującego odkształcenie do osiadania całkowitego
wyniósł 26%.
Całkowite wyznaczone wielkości osiadań reperów na fila
rach są bezpośrednio przydatne do oceny zachowania się
(odkształcenia) podłoża zbiornika, zaś do oceny stanu bez
pieczeństwa zbiornika zostają wykorzystane w sposób po
średni — przez obliczenie ich części powodujących przemie
szczenie i części powodujących odkształcenie zbiornika. Wiel
kości wywołujące przemieszczenie (rys. 6b) służą głównie
do oceny dopuszczalności stwierdzonej zmiany nachylenia
całej powierzchni podparcia zbiornika oraz wywołanej nim
zmiany nachylenia słupów i całego zbiornika.
Dla wytrzymałości konstrukcji i płaszcza zbiornika pod
stawowe znaczenie mają wielkości nierównomiernych osia
dań sąsiadujących ze sobą filarów, ustalane na podstawie
obliczonych osiadań powodujących odkształcenie. Należy tu
podkreślić, że do określenia takich nierównomiernych osia
dań nie należy posługiwać się wprost całkowitymi wyznaczo
nymi osiadaniami, ponieważ wówczas różnice osiadań sąsied
nich słupów są obciążone różnymi wpływami zmiany nachy
lenia całej powierzchni podparcia zbiornika.
Na rysunku 6c oraz na rysunku 6d (linia ciągła) widoczne
jest, że największa różnica osiadań powodujących odkształ
cenia powierzchni podparcia wystąpiła na odcinku między
filarami 13 i 14. Osiągnęła ona wartość 7,6 mm przy odleg
łości poziomej wynoszącej 6 m. Dokonajmy przybliżonej oce
ny wpływu takiego nierównomiernego osiadania na zacho
wanie się blachy płaszcza, przytwierdzonej do słupów 13
i 14. Zgodnie z rysunkiem 7, w przypadku gdyby nierów
nomierne osiadania nie powodowały zmniejszenia odległości
między słupami, blacha ta powinna zmienić kształt z pro
stokątnego na równoległoboczny oznaczony linią przerywa
ną. Biorąc pod uwagę stosowane wymiary blach 6000 X
X 810 mm, możemy na tej podstawie obliczyć względne wy
dłużenie przekątnej c arkusza blachy pod wpływem nierów
nomiernego osiadania, które wyniosło tu
c, — C
---------- == 0,00015
c

Na tej podstawie możemy także obliczyć wielkość dodatko
wego naprężenia rozciągającego arkusz a skierowanego po
przekątnej
c' — c

σ = ------ E = 3 kG/mm
c

gdzie:
E = 20 000 kG/mm2 jest modułem sprężystości stali.
Powstanie dodatkowego naprężenia arkusza blachy pod
wpływem nierównomiernego osiadania nie musi ujawnić
się natychmiast w postaci jego rozerwania lub uszkodzenia.

Ujawni się ono dopiero wówczas, gdy wystąpią dodatkowe
przyczyny zwiększające naprężenie (na przykład parcie
wiatru), a jednocześnie zaistnieją warunki do obniżenia war
tości naprężenia krytycznego (osłabienie blachy, na przykład
przy niskiej temperaturze, sprzyjające kruchemu pęknięciu).
Z tego punktu widzenia bardzo ciekawe są informacje za
warte w [15] na temat przebiegu i charakteru awarii zbior
ników. Okazało się, że w 56% zaistniałych awarii następo
wało rozdarcie płaszczy zbiorników rozpoczynające się przy
¿crawędzi łączącej się z dnem i biegnące pionowo ku górze,
jaʌo przyczynę tego upatrywano głównie Kruche pęknięcia
stan pou wpływem jednoczesnego parcia wiatru i znacznego
uomzeiua temperatury. Wydaje się, że pomijanie nierówno
miernych osiadań jako jednej z możliwych przyczyn takich
pęKinęc wynikło z braku danych pomiarowych, informują
cych o wielkościach nierównomiernych osiadań fundamen
tów zbiorników. Wskazuje to na potrzebę zwrócenia w przy
szłości większej uwagi na okresowe wykonywanie pomiarów
osiadań wszystkich filarów podpierających słupy zbiornikówPonadto trzeba zwrócić uwagę na bardziej wnikliwe analizo
wanie uzyskiwanych rezultatów w celu określenia stopnia
nierównomierności osiadań i wynikających z nich odkształ
ceń konstrukcji zbiornika. Przy analizie takiej uzyskuje się
także bardzo istotne informacje o najbardziej prawdopodob
nej wielkości zmiany nachylenia powierzchni podparcia
zbiornika. Informacja taka jest istotna z tego powodu, że
przy większych zmianach nachylenia powstają w konstruk
cji zbiornika dodatkowe naprężenia wynikające ze zmiany
warunków równowagi. Ponadto wewnątrz zbiornika znaj
duje się tłok, który przesuwa się ku górze lub ku dołowi,
w zależności od zawartości gazu. Tłok ten jest połączony ru
chowo z pionowymi prowadnicami przytwierdzonymi do
słupów zbiornika, a o prawidłowości ruchu decyduje utrzy
manie tłoka w pozycji poziomej i prowadnic w pozycji pio
nowej (z odchyleniami nie przekraczającymi 1 : 500).
W dotychczasowych rozważaniach pragnąłem zwrócić
uwagę na potrzebę bardziej wnikliwego analizowania wy
znaczanych przemieszczeń kontrolowanych punktów w ce
lu uzyskania informacji o przemieszczeniach i odkształce
niach obiektu badań. Obecnie właściwe będzie podanie infor-ɪ
macji o pracach naukowych nad opracowaniem metod takiej
analizy.
Na potrzebę określania pewnych charakterystycznych cech
przemieszczania się i odkształcania obiektów zwrócił uwa
gę P. Brait [1]. Na podstawie wyznaczonych osiadań re
perów na badanym fundamencie zaleca on obliczanie zmian
nachylenia fundamentu, ugięć ław fundamentowych p i przekoszeń fundamentów a w sąsiadujących ze sobą równole
głych przekrojach fundamentu. Według [1] przy p = 0,0002
w fundamentach mogą już powstać szczeliny. P. Marcak
[9] podał sposoby obliczania tych charakterystyk. Przez
ugięcie ławy fundamentowej rozumie się w [9] wielkość P
według wzoru:

gdzie:
hj, h2 — przewyższenie zmierzone przy pierwszej obser
wacji (rys. 8),
hi, h'2 — przewyższenia zmierzone powtórnie,
d — odległość między skrajnymi reperami.
Przez przekoszenie rozumie się w [9] wielkość a według
wzoru:
/ h'i+i — hi+1
h’i — hA
ρcc
v∣+1 — Vi
a \
- ę"
di+i
Si
Sl
Φ+1 /
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gdzie:
υi+ι, Vi — kąty zmiany nachylenia dwu pionowych prze
krojów fundamentu,
s — odległość między tymi przekrojami (rys. 9).

Wzory podane w pracy [9] umożliwiają bardzo szybką oce
nę wielkości najbardziej charakterystycznych rodzajów od
kształceń fundamentu o kształcie prostokątnym, przy re
gularnym rozmieszczeniu reperów o wyznaczanych osiada
niach. W bardziej skomplikowanych układach konstrukcyj
nych niezbędne jest stosowanie innych sposobów określenia
przemieszczeń.
W Polsce prace nad omawianym zagadnieniem podjęte zo
stały niemal równocześnie przez A. Płatka [11], [12], [13]
i autora niniejszego opracowania [4], [5], [6], przy czym bar
dzo cidcawe okazały się pewne odmienności w zastosowa
nych sposobach rozwiązania. W pracach tych postanowiono
potraktować zagadnienie oceny przemieszczeń i odkształceń
szerzej aniżeli dotychczas, zajmując się nie tylko oceną wy
znaczanych osiadań, lecz również oceną przemieszczania się
i odkształcania obiektu badań w przestrzeni, na podstawie
wyznaczonych pionowych i poziomych przemieszczeń pun
któw kontrolowanych na powierzchni tego obiektu. W pra
cach A. Płatka wykorzystuje się również wyniki niektó
rych pomiarów o charakterze względnym, jak zmiany dłu
gości odcinków na powierzchni obiektu i zmiany nachylenia
mierzone Minometrem. A. Płatek w swych pracach posta
nowił doprowadzić do jednoczesnego obliczania parametrów
określających przemieszczenie obiektu i jego odkształcenia.
Jak wiadomo, położenie ciała stałego w przestrzeni lub zmia
na położenia tego ciała może być określone przy znajomości
6 współrzędnych lub zmian współrzędnych co najmniej
3 punktów tego ciała nie leżących na jednej prostej. Do ana
lizy przemieszczeń korzystniejsze jest posługiwanie się innym: parametrami aniżeli zmiany współrzędnych 3 punktów.
W związku z tym A. Płatek określa przemieszczenia ciała
(obiektu badań) za pomocą zmian trzech współrzędnych jed
nego punktu i trzech kątów obrotów obiektu względem osi
przechodzących przez ten punkt.
Odkształcenia ciała stałego w dowolnym jego punkcie
materialnym można określić również za pomocą 6 parame
trów. Zgodnie z rysunkiem 10 możemy sobie to wyobrazić

Rys. ίο

w ten sposób, że mały element ciała o kształcie sześcianu
i długości krawędzi równej przyjętemu modułowi M ulega
zmianom kształtu i wymiarów opisanym przez εxx, etn∣, εzz—
względne zmiany długości krawędzi sześcianu i γxv, γxz,
γyz — zmiany kątów między krawędziami sześcianu (rys. 10).
W pracach A. Płatka założono, że cały obiekt odkształca się
w jednolity sposób (wartości wymienionych wyżej parame
trów odkształceń są jednakowe we wszystkich punktach
obiektu). Takie założenie pozwoliło na określenie przemie
szczeń i odkształceń całego obiektu za pomocą 12 parame
trów obliczanych równocześnie z wykorzystaniem wyznaczo
nych uprzednio przemieszczeń punktów wybranych na po
wierzchni obiektu. Obliczenie może być dokonane na pod
stawie zmian 12 współrzędnych co najmniej 4 punktów nie
leżących w jednej płaszczyźnie i wówczas jest zadaniem
jednoznacznym (bez możności wyrównania i oceny doMadności). Przy większej liczbie wyznaczonych składowych prze
mieszczeń uzyskuje się możliwość wyrównania i wynikającej
z niego oceny dokładności.
Z uwagi na przyjęte założenia, określanie przemieszczeń
i odkształceń za pomocą omówionych wyżej parametrów jest
możliwe tylko w zastosowaniu do masywnych fundamentów,
gdy istnieje duże prawdopodobieństwo braku zróżnicowa
nych odkształceń w poszczególnych ich miejscach.
Autor niniejszej publikacji w pracach swych ograniczył
się do obliczenia na podstawie wyznaczonych przemieszczeń
punktów tylko 6 parametrów określających najbardziej pra
wdopodobne przemieszczenia obiektu, przy jednoczesnym
podaniu dodatkowych warunków dotyczących doboru pun
któw, na podstawie których należy obliczać te parametry.
Wychodząc z założenia, że odkształcenia obiektu w bar
dziej masywnych jego częściach połączonych bezpośrednio
Z podłożem są małe lub w ogóle nieuchwytne z punktu wi
dzenia możliwej do osiągnięcia dokładności pomiaru, posta
wiono warunek, aby parametry przemieszczeń obiektu były
obliczane tylko na podstawie tych punktów, których prze
mieszczenia zostały spowodowane głównie przez przemie
szczenie obiektu. Ponieważ może się okazać, że przemiesz
czenia niektórych punktów, wykorzystane do obliczenia pa
rametrów przemieszczeń obiektu, zostały wywołane miejsco
wymi odkształceniami, w opracowanej metodzie podano tak
że kryteria umożliwiające wykrycie tego faktu po wyko
naniu obliczeń. Wówczas staje się możliwe ponowne oblicze
nie parametrów przemieszczeń obiektu, dokonane po odrzuIceniu przemieszczeń punktów Avywolanych w większym
stopniu odkształceniami miejscowymi. W wyniku oblicze
nia parametrów przemieszczeń obiektu możliwe jest obli
czenie tej części przemieszczenia każdego punktu, która
spowodowana jest przemieszczeniem obiektu, i pozostałej
części przemieszczenia każdego punktu, spowodowanej od
kształceniem obiektu. Do obliczania określonych charaktery
styk odkształceń obiektu (ugięć, przekoszeń) służą obliczone
części przemieszczeń punktów, spowodowane przez odkształ
cenia obiektu.
Omówiona wyżej metoda nie stanowi jednoznacznej recep
ty określającej w każdym przypadku sposób postępowania,
zwłaszcza w zakresie doboru punktów, których przemiesz
czenia mają być użyte do obliczenia parametrów przemie
szczeń obiektu. Trzeba jednak pamiętać, że analiza wyni
ków wykonanych pomiarów z punktu widzenia ich znaczenia
geometrycznego wymaga indywidualnego podejścia poparte
go odpowiednim doświadczeniem. Tak więc opracowaną me
todę należy traktować jako narzędzie analizy dokonywanej
przez doświadczonego pracownika, znającego zagadnienie
zarówno od strony pomiarowej, jak również od strony prze
widywanego sposobu zachowania się badanego obiektu.
Bardzo ciekawe próby analizy wyników pomiarów podjął
w swych pracach J. Czaja [2]. Przyjmując założenie, że
odkształcenia obiektu dają sie wyrazić w postaci matematy
cznej. opracował metodę umożliwiającą aproksymowanie wy
znaczonych przemieszczeń wybranych punktów obiektu
przez wielomiany różnych stopni. Takie ujęcie zagadnienia,
w przypadku gdyby rzeczywiście aproksymacja przemiesz
czeń za pomocą wielomianów okazała sie dostatecznie do
kładna. umożliwia obliczanie parametrów przemieszczeń
i odkształceń dla dowolnego punktu materialnego rozpatry
wanego obiektu.
Należy podkreślić, że już wcześniej podejmowane były
próby wykorzystania aproksymacji do oceny odkształceń
obiektów, lecz ze względu na sposób podejścia do zagadnie
nia miały one bardzo ograniczony zakres zastosowania. Tak
na przykład. T. Powroźnik w pracy [14] podał metodę
Anroksvmacii wyznaczonych współrzędnych zbioru punktów
na powierzchni chłodni kominowej przez wielomian okreśIaiacy teoretyczny (projektowy) kształt tej chłodni. W wy
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niku ponownego pomiaru tych samych punktów można
uzyskać ich przemieszczenia wynikłe z odkształceń powierz
chni chłodni. Zakładając, że po odkształceniu powierzchnia
chłodni daje się opisać wielomianem tego samego stopnia,
lecz o nieco zmienionych parametrach, oblicza się wartości
tych parametrów i porównuje z parametrami wielomianu
określającego pierwotny kształt chłodni. Oczywiście taki spo
sób postępowania jest możliwy do zastosowania tylko w
odniesieniu do tych powierzchni, które dają się w nieskom
plikowany sposób przedstawić w formie matematycznej,
a jednocześnie charakter odkształceń jest taki, że nie zmie
nia stopnia wielomianu aproksymującego, a jedynie wartości
określających go parametrów.
Opracowanie J. Czai [2] należy uznać za dalej idące, bo
wiem umożliwia ono zastosowanie aproksymacji do opisu
odkształceń obiektu dowolnego kształtu, pod warunkiem
że jego odkształcenia podporządkowane będą wielomianowi
aproksymującemu.
W niniejszej publikacji nie podano bliższych informacji
na temat opracowanych metod analizy, ograniczając się do
przedstawienia najbardziej istotnych ich cech. Omawiane
zagadnienia są dość skomplikowane i nie dają się szczegó
łowo przedstawić w krótkim, popularnym opracowaniu. Czy
telnikom, którzy pragnęliby bliżej zapoznać się z omawia
nym zagadnieniem i opracowanymi metodami powinno po
móc w dotarciu do odpowiedniej literatury podane na końcu
zestawienie cytowanych pozycji.
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Analiza dokładności pomiaru odchyleń punktów budowli
w przypadku skręcenia linii pomiarowej względem'Iinir-Odniesienia

Celem uproszczenia obliczeń linię pomiarową należałoby
zakładać w taki sposób, aby pokrywała się z linią odniesie
nia albo przebiegała do niej równolegle. Przeszkodę w reali
zacji tego warunku stanowić może na przykład utrudniony
dostęp do budowli, potrzeba szybkiego wykonania pomiaru
itp. Mamy wówczas do czynienia z przypadkiem ogólnym,
przedstawionym na rysunku 1. Na rysunku tym oznaczono
przez:
yl, ...., y∣, ■■■ ∙> Vnl
„ .
!■ — wielkości mierzone,
X1, ... > Xj, · . ∙, Xni
Y2, ... , Yi, . .., Yn-I — wielkości wyznaczane (odchylenia)

współrzędnymi ortokartezjańskich układów Oxy i 1XY. Napiszemy więc dla punktu i-tego, pomijając wskaźnik i dla
uproszczenia zapisu.

Y-= (v — y.) COS a — (x — Xi) sin a
oraz jako wielkość pomocniczą w dalszych wyprowadzeniach
X = (X — x1) cos a + (y — y,) sin a

Ponieważ:

Wielkości wyznaczane wyrazimy w funkcji wielkości mie
rzonych, wykorzystując związki transformacyjne między

V» — l/i
Sin Ot = ——:—-—-------- - -------------√(xπ-χ1)24-(yπ-y,)2
cos

Xn-Xl
a = —--------------------------—
V (xn — X1)2 + (yn — y1)2

więc

_ iy — Vi) (Xn — Xi) — (X — X.) (y„ — y∣)
j/(xn — X1)2 4- (y„ — y,)2

(1)

oraz
v _ (x — x1) (xπ — x1) + (y - y1) (yπ — y1)

√(xn — X1)2 -j- (yn — y,)2
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(2)

Po zróżniczkowaniu Y ze wzoru (1) względem poszczegól
nych zmiennych oraz podstawieniu zależności (2) otrzy
mamy pochodne cząstkowe w następującej postaci:

mj-(a=o) = mJ ∙ A

9Y
9Vi

9Y
----= COS a',
9y

9Y
/
X\ .
------ = Ii-------- sina;
Sæi
∖
L/

SY
X
----- = — sin a ;
3x∏
L

mγ(a=<i)

my

gdzie L jest długością odcinka 1 n.
Zakładając, że w pomiarze każdej z wielkości y, y1, yn,
X, x1, xn wyeliminowano wpływ ibłędów systematycznych
oraz że 'błędy tych wielkości są wzajemnie niezależne, obli
czymy średni błąd wyznaczanego odchylenia Y na podstawie
prawa przenoszenia się błędów średnich

my = mJ cos2 a + mj„, i I---- ~-j cos2 a + mj.,n

(10)

Przez my,1 i mv,n występujące w powyższych zależnościach
będziemy rozumieli błędy centrowania instrumentu i sy
gnału w punktach 1, n — gdy linia pomiarowa pokrywa się
z linią odniesienia, lub średnie błędy zrealizowania założo
nego odsunięcia linii pomiarowej od linii odniesienia — gdy
linie rte są równoległe.
Każda z zależności (8), (9) i (10) pozwala obliczyć wartość
my niezbędną do uzyskania założonej wartości my, przy
określonych pozostałych czynnikach. Przekształcając na przy
kład zależność (10), napiszemy:

SY
X
----- --cos a ;
8yn-------- L

9Y
.
----- = — sɪnɑ;
9x

(9)

m’y (α = o)- my

c0≡2 a +

(H)

Wrócimy teraz do wyprowadzenia wzorów na mx i my
dla przypadku ogólnego, to jest gdy a ≠ 0. Rozumowanie
nasze oprzemy na kryterium błędu znikomego omówionym
w [1]. Kryterium to zastosujemy do czynnika m2x ∙ B · sin2«
występującego w zależności (5), a stanowiącego wpływ do
kładności pomiaru x. Na podstawie (5) napiszemy więc:
my =ÿτη
* ∙ A ∙ cos2 a -f- mx ∙ B · sin2 a

(12)

Wprowadźmy ponadto:

my = ]∕r∏y ■ A ∙ cos2 a -xny A cos a
Ponieważ mv ≠ 0 i mx Ψ O, więc zależność (3) możemy przed
stawić w postaci:

(13)

Załóżmy, że
my — my ≤ c · my

(4)

Oznaczając wyrażenia w nawiasach kwadratowych przez
A i B, zapiszemy (4) w następującej postáci:

mj = m,y∙A∙ cos2 a + m
* x ∙ B · sin2 o

(5)

gdzie:
c — liczba określająca stopień Zaniedbywalności my, na
przykład 0,1.
Stąd
(1 — c)my≤my
(14)
Podnosząc do kwadratu obydwie strony powyższej nierów
ności i mnożąc przez —<1, otrzymamy:
— (1 — c)2 ∙msy ≥ — (m'y)2

Stąd dla a ≠ 0 otrzymamy po przekształceniach:

Po dodaniu do .obydwu stron my napiszemy:

cos2 a

mx

Wzór (6) przedstawia zależność między dokładnością pomiaru
wielkości X a wartością kąta skręcenia a przy ustalonych
wielkościach my, mv, AiB. Dla niewielkich kątów a (w gra
nicach kilku stopni kątowych) wzór ten przedstawimy w
Postaci uproszczonej:
mx=

∩

l«l

my — (1 — c)2 my ≥ my — (m'r)2

(6)

(7)

a stąd
my — (m'y)2 ≤ m,γ [1 — (1 — c)2]
Ale na podstawie (12 i (13)

my — (mÿ)2 = mi ∙ B sin2 a
więc

mJ ∙ B ∙ sin2 a ≤ my[l — (1 — c)2]

gdzie:

Stąd ostatecznie

Powyższa zależność pozwala zauważyć, że im większy jest
kąt skręcenia a, tym dokładniej należy określać wielkość x.
po praktycznego zastosowania wzoru (6) lub (7) konieczne
jest jeszcze ustalenie związku między wielkościami mu i my,
gdyż wartości ich nie mogą być przyjmowane dowolnie.
Zanim jednak wyprowadzimy wzory pozwalające obliczyć
rnx i m.y dla założonego my zajmiemy się szczególnym przy
padkiem usytuowania linii pomiarowej względem linii od
niesienia, to jest gdy a = O. W przypadku tym zależności
(3), (4) i (5) będą miały następującą postać:

Wielkość my wyznaczymy z zależności (13) ɪ (14)

my(α=o) — m*

(8)

my

my(l—c)

↑/ A cos a

[A cos a

Wyprowadzone wzory (15) i (16), podobnie jak (11), zawierają

współczynniki A i B zależne od wielkości — oraz od stosunL
ków średnich błędów:

my,1 .
my

ITly, n
my

τ∏x,1
mx

mx,π
mx
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Tablica 1

my
1/1+»·

n,y

a =z 0

d) B-l+(γ)
mY 1
∣Sina∣ i

_

«2
2

C

a 4=0

=

w*y

nιγ
1 -f- WJ

·

1 —c

∞sa

Tablica 2

C = 0,1
a
[mm/100 m]

tga

l∕'-⅜

c = 0,05
1—c

cosa

/-4

sina

sina

c = 0,01

1—c

cosa

√o-4

0,0001

3080

2210

1000

50

0,0005

616

442

200

100

0,0010

308

221

100

250

0,0025

123

88

40

500

0,0050

62

44

1000

0,0100

31

2 000

0,0200

15

11

5,0

3 000

0,0300

10

.7,4

3,3

4 000

0,0400

7,7

5,5

2,5

5 000

0,0500

6,2

4,4

2,0

10 000

0,1000

3,1

2,2

l,o

22

cosa

«in a

10

0,90

I-C

Przykład

Określić średnie błędy pomiaru wielkości x i y
dla następujących danych: my ='2 mm; mu,1 = n⅛,n = m√,
mτ,1 = mx,n = mx; tgα = 0,001 oraz tgα = 0,01.
I. tgɑ = 0,001; dla c — 0,01 odczytujemy z tablicy 2 na
stępujące wartości współczynników:

20

0,95

10

Ponieważ współczynniki A i B występują w zależnościach
(15), (16) i (11) w mianowniku, to z uwagi na obliczane
średnie błędy pomiaru x i y powinniśmy przyjąć wartości
maksymalne tych współczynników. Łatwo można wykazać,
iż w przypadkach a), b) -Amax = 1 +
oraz w c), d)
Bmax = 2. Zależności (15), (16) i (11) napiszemy więc dla
szczególnych założeń a), b), c) i d) w postaci podanej w ta
blicy 1.
W tablicy 2 podano współczynniki, przez które należy
my
mnożyć mγ względnie ·.
—. alby obliczyć odpowiednio
I7I + wj
mx i my z tablicy 1, w przypadku gdy a ≠ 0.

0,99

Z praktycznego punktu widzenia tak znaczna ogólność za
łożeń nie wydaje się uzasadniona, a jedynie komplikuje
korzystanie ze wzorów.
Rozpatrzmy zatem wartości współczynników A i B przy
następujących szczególnych założeniach, wynikających ze
sposobu wykonywania pomiaru:

1
∕c2
-------- l∕c------- =100;
sin a ∣/
2

Zgodnie ze wzorami podanymi w tablicy 1 otrzymamy:

mx≤my · 100;

my —

2
- · 0,99 — —— · 0,99 — 1,4 mm
√l÷wj
√2
my

τn,χ ≤ my · 10;
my = j

√1÷W≡

ÎÎÎ y, i
TMj, n
------- = ------- = Wy
my
my

Otrzymamy wówczas dla poszczególnych przypadków:

mx≤200 mm

II. tgα = 0,01; dla c = 0,01 odczytujemy wartości współ
czynników 10 i 0,99

≡) mu. ɪ = mW ≠ mu
b) ⅝,ι = ŋ, τ⅝.n ≠ mU
c) mxa = mx,n = mx
d) mx,1 — 0, mx,n — mx

Oznaczmy jeszcze:

1 —c
-------- = 0,99
COS a

mx ≤ 20 mm

· 0,99 = 1,4 mm

Na zakończenie należy podkreślić, że przeprowadzone wy
żej rozważania dotyczyły dokładności pomiaru x, niezbędnej
jedynie z uwagi na zachowanie założonej wielkości my.
Rozszerzeniem tego zagadnienia byłaby uwzględnienie wy
magań dokładnościowych narzuconych usytuowaniu bada
nych punktów budowli w kierunku linii odniesienia, to jest
wielkościom X.
LITERATURA
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Uwaga!
Czy w zwiqzku ze zmianami rodzinnymi zmieniłeś już

deklarację uczestnictwa w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej?
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Geodezyjna metoda inwentaryzacji pęknięć łupin powierzchni silosa
o kształcie Iiiperboloidy obrotowej

Dostrzegalnym i widocznym objawem zakłóceń pracy kon
strukcji budowlanej są jej zarysowania, pęknięcia, odchyle
nia od osi pionowej oraz zmiany geometrycznego IcsztaiItu.
Objawy te są sygnałem do poszukiwania przyczyn, które
wywołały zakłócenia pracy konstrukcji budowlanej. Przy
czynami powodującymi zmianę geometrycznego kształtu bu
dowli, jej pęknięć czy odchyleń od osi pionowej mogą być
między innymi takie zjawiska, jak:
— zmiana właściwości podłoża stóp fundamentowych spo
wodowana najczęściej zmianą stosunków wodnych lub prą
dami wodnymi;
— nierównomierne osiadanie budowli;
— zmiana obciążeń;
— działanie sił dynamicznych;
— wadliwy montaż konstrukcji;
— działanie sił żywiołowych — pożar, powodzie.
W celu 'ustalenia przyczyn zakłóceń pracy konstrukcji
budowli, a przede wszystkim określenia stopnia jej osłabie
nia i w celu wydania o niej opinii należy wyznaczyć wiel
kość odchylenia tej budowli od linii pionu, zmianę jej
kształtu geometrycznego, jak również wyznaczyć
liczbę
i wielkość pęknięć, z podaniem lokalizacji tych pęknięć.
W dalszej części opracowania zajmiemy się jedynie in
wentaryzacją pęknięć występujących na zewnętrznej po
wierzchni budowli, której kształt jest zbliżony do kształtu
hiperboloidy obrotowej (rys. 1). Omówimy metodę, którą
opracowano i zastosowano przy geodezyjnej inwentaryza
cji pęknięć na powierzchni silosa. Inwentaryzacja ta sta
nowiła część dokumentacji ekspertyzy-opinri o silosie, któ
ry uległ pożarowi.
Budowle w kształcie hiperboloidy obrotowej charaktery
zują się najczęściej dużą wysokością, jak również du.żym
promieniem przekroju. Cechy te należy mieć na uwadze przy
opracowaniu metody pomiarów, metody obliczeń i sposobu
przedstawienia wyników inwentaryzacji. Trudnościami wy
stępującymi przy inwentaryzacji -pęknięć na tego typu bu
dowlach są:
a) zupełny brak wyróżniających się punktów budowli,
które posłużyłyby za punkty orientacyjne dla inwentary
zacji;
b) zabudowa terenu przyległego innymi budynkami i brak
swobodnego dostępu, powodująca ograniczenie widoczności
tych budowli.
Wymienione wyżej trudności wymagają specjalnego po
dejścia do opracowania projektu obserwacji, w zależności
od istniejących warunków terenowych. Przy inwentaryzacji

i
I

pęknięć powierzchni silosa o kształcie hiperboloidy obroto
wej największą trudność sprawia identyfikacja z różnych
stanowisk obserwacyjnych tych samych punktów wyzna
czających pęknięcia budowli. Punkty wyznaczające pęknię
cia budowli można by oznaczyć za pomocą znaków lub po
numerowanych sygnałów. Jednak znakowanie punktów na
powierzchni dużej budowli w postaci hiperboloidy obroto
wej jest bardzo kosztowne, gdyż wymaga budowy ruszto
wania. Rusztowanie takie powodowałoby brak widoczności
przy obserwacjach, czyli powinno być zaraz rozmontowane,
co opóźniałoby wykonanie obserwacji geodezyjnych.
Ze względu na wymienione wyżej trudności oraz to, że
najczęściej należy w jak najszybszym czasie wykonać in
wentaryzację pęknięć dla opracowania ekspertyzy o stanie
danej budowli, nie można w takim wypadku pozwolić so
bie na stabilizację (oznakowanie) punktów pęknięć i nale
ży poszukiwać innych rozwiązań tego zagadnienia.
Jedno z rozwiązań opracował autor niniejszej publikacji
i zastosował przy inwentaryzacji pęknięć powierzchni dwóch
silosów zbudowanych z łupin łączonych zaprawą cemento
wą. Treść tego rozwiązania przedstawiono w skrócie w ni
niejszym opracowaniu.
Pęknięcia należy podzielić na rysy i szczeliny, a następ
nie wybrać punkty charakterystyczne na szczelinach i ry
sach (rys. 2). Za punkty ^charakterystyczne przyjmuje się te
punkty, w których następuje widoczne załamanie — zmia
na kierunku pęknięcia lub widoczna zmiana szerokości pę
knięcia. Przy inwentaryzacji -pęknięć należy wykonywać od
ręczny szkic każdego pęknięcia z zaznaczeniem na nim
punktów charakterystycznych (rys. 2). Do wykonania szki
cu należy przystąpić po szczegółowym obejrzeniu pęknię
cia przez lunetę teodolitu. Poza tym należy wykonać opis
każdego pęknięcia zawierający przybliżoną lokalizację pę
knięcia. szacunkowe określenie jego -grubości, przebieg na
budowli oraz najbliższe otoczenie pęknięcia.
Pomiar uzupełniony tymi informacjami pozwala na mo
żliwie dokładną inwentaryzację pęknięć, bez uciekania się
do stabilizacji — znakowania charakterystycznych punk
tów pęknięć. Dla otrzymania jak największej ilości infor
macji o pęknięciach pożądane są również zdjęcia fotogra
ficzne w możliwie dużei skali, wykonane z określonych
nunktów, najlepiej z punktów pomiarowych, z których wy
konujemy obserwacje geodezyjne. Gdy budowle tego typu
zbudowane są z elementów gotowych ,na przykład łupin
łączonych zaprawa, to krawędzie łupin należy wykorzystać
do przybliżonej lokalizacji pęknięć.
Wyznaczenia charakterystycznych punktów pęknięć do
konuje się metodą wcięć przestrzennych z baz osnowy po
miarowej (rys. 3). Metodę tę autor opracowania wykorzy
stał -orzy wykonaniu inwentaryzacji pęifcnieć powierzchni si
losów. które są magazynami paździerzy (rys. 4). Silosy te
maia wysokość od poziomu zerowego 27,15 m, a promień
od 6.20 do 5,60 m.
Dziennik pomiarowy powinien zawierać rubryki:
— stanowisko obserwacji;
— opis pęknięcia;
— oznaczenie pęknięcia;
— kąt poziomy;
— kąt pionowy;
— uwagi.
Dane z pomiarów zostają wykorzystane do omówionego
dalej obliczenia i rysunkowego Przedstawnenia wyników' in
wentaryzacji.
Z przeprowadzonych rozważań teoretycznych nad metodą
graficznego odwzorowania pęknięć na powierzchni hiper
boloidy obrotowej wynika, że obserwowany wycinek po
wierzchni dla celów praktycznych (inżynierskich) najwygod
niej można odwzorować za pomocą rzutu prostokątnego na
nłaszczyznę pionową zorientowana do kierunku odniesienia.
Płaszczyzna rzutów musi być zorientowana, lecz jej odle
głość od punktu obserwacji może być dowolna. Nie można
w tym wypadku stosować do odwzorowania pęknięć rzutu
środkowego, -nawet na płaszczyznę -przechodzącą przez pun
kty styczności, gdyż wystąpiłyby zniekształcenia dochodzą-
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Wprowadźmy jeszcze oznaczenia:

2

AP1 - x
P1S = y
AS = l.

Z pomiaru w terenie otrzymujemy kierunki styczności
i kierunek do punktu P oraz obliczoną długość I = AS.
Zadaniem naszym jest obliczenie (wyznaczenie) wielkości
d = AP. Punkt P może się znajdować na okręgu widocznym
z punktu S między punktami styczności T1 i T2. Ruch
punktu P po okręgu powoduje zmianę kąita ε i zmianę ci.
Z powyższego widać, że położenie punktu P jest w ogól
ności określone przez wysokość danego przekroju pozio
mego, na którym jest okrąg punktu P, oraz przez d i ε,
zaś dla danego przekroju przez d i ∣ε. Punkty A i S są
punktami stałymi, a ich położenie mamy wyznaczone z ba
dań pionowości budowli. Promień R obliczono z pomiaru
kierunków. Nas interesują związki, jakie zachodzą między
wielkościami danymi a szukaną wielkością d.
Rozpatrując trójkąty T1ST3 i AT1S widzimy, że kąt
ST1T2 jest równy kątowi —.
2

Rys. 3. Oznaczenia: P — punkt pęknięcia, a — kąty poziome osnowy,
fl — kąty poziome wcinające punkt P, ,■ — kąty pionowe wcina
jące punkt P

Rys. 4

szukamy odcinka AP1 = x. Trójkąty te mają wspólny bok e
i znamy w nich kąt ε, długość 1 i promień R.
Po znalezieniu odcinka x jako funkcji znanych wielkości
l, R, obliczamy z trójkąta APP1 szukaną wielkość d. Wiel-

Rys. 5

ce do 0,5 m, spowodowane stosunkowo dużym promieniem
przekroju. Przy zastosowaniu rzutu :prostokątnego oblicza
my współrzędne punktów charakterystycznych pęknięć na
powierzchni budowli i następnie dokonujemy odwzorowa
nia na płaszczyzny rzutów, na przykład płaszczyzny prze
kroju pionowego.
Obliczenia współrzędnych pęknięć wymagają uprzednio
obliczeń odległości punktów charakterystycznych pęknięcia
od stanowiska obserwacji oraz obliczenia :przybliżonego
promienia przekroju poziomego w każdym punkcie cha
rakterystycznym pęknięcia.
Rozpatrzmy zagadnienie obliczenia odległości na przy
kładzie rysunku 5, gdzie przyjęto następujące oznaczenia:
R
— promień przekroju na wysokości punktu P,
S
— środek przekroju,
T1, T2 — punkty styczności kierunku lewego i prawego,
P
— punkt charakterystyczny pęknięcia,
P1
— rzut prostopadły punktu P na dwusieczną kierun
ków styczności,
T3
— rzut prostopadły punktów styczności na kierunek
odniesienia,
d
— odległość punktu P od stanowiska obserwacji.
φ
— kąt między kierunkami styczności,
ε
— kąt między kierunkiem odniesienia a kierunkiem
do danego punktu.
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Z trójkątów APP1 i P1PS

kość d będzie funkcją tych samych argumentów co odcinek
X

x, gdyż d=~----- , a ε występuje w funkcji określającej xcos e
Wykorzystując to, że bok e jest wspólny dla obu trójką
tów, napiszemy jego wartość:

— w trójkącie APP1

e = x tg e

’<
— w trójkącie PSP1

e = √Rr-√r

(1)

- --------__
(2)

Porównując prawe strony równań (1) i (2), otrzymamy:

x tg ε = IR2 — y2
a dalej :

x2 tg2 e = R2- y2

(3)

Tablica 1. Obliczenie długości rf, x
Cel, nr pęk
nięcia

¿i

£

eosɛ

n

n2

R

C

n2—c

|/ n2 —c

rf

X

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«O
QO
9
S
CO

3,49
12,06
19,42
29.25
30,48
20,65
20,65

1,86
3,47
4,40
5,50
5,52
4,54
4,54

59,38
57,84
56,97
56,05
55,94
56,84
56,84

59,14
57,66
56,85
56,00
55,90
56,73
56,75

18,32
18,32
18,32
22,00

4,27
4,27
4,27
4,69

57,11
57,11
57,11
56,72

57,00
57,00
57,00
56,63

Pęknięcie
a) 1
2
8
4
5
6
7

104850e
105824e
106809e
107865e
107894e
106820e
106830e

+ 5875,5e
+ 5801,5e
+ 4816,5e
+ 2860,5e
+ 2831,5e
+ 4805,5e
+ 3895,5e

0,9959
0,9969
0,9979
0,9992
0,9993
0,9980
0,9981

61,24
61,31
61,37
61,45
61,45
61,38
61,38

3750,34
3758,92
3766,28
3776,10
3777,33
3767,50
3767,50

5,95

b) 1
2
3
4

106830e
106840e
106835e
106877e

+ 3895,5e
+ 3885,5e
+ 3895,5e
+ 3848,5e

0,9981
0,9981
0,9981
0,9985

61,38
61,38
61,38
61,41

3767,50
3767,50
3767,50
3771,19

5,75

110825,5e

Stanowisko 2, siloe 2, I = 61,50 m,

P = 3782,25,

0>
O»
tCO

e - I2-N2
n = ɪ cose

• i

d = n-j/n2—c

K = 110826,5c

Korzystając z zależności x + y — AS — 1 w miejsce y wpro
wadzimy I — X, gdyż y—l — x; otrzymamy wtedy:
X2 tg2 e = R2 — (l - x)2

Wprowadzając do równania (7):

ι + tg2e = -L_
COS2 S

(4)

Wykonujemy działanie algebraiczne w celu doprowadzenia
równania (4) do prostszej postaci:

otrzymamy:

x,,2 = I cos2 ε ⅛ cos ε ÿI2 cos2 ε— c

X2 tg2 e = R2 — I2 + 2lx — x2 = 0
x2 + x2 tg2 ε — 2lx — R2 + I2 = 0

x2 (1 + tg «) — 2lx ± (I2 -R2) = 0

(5)

Otrzymaliśmy równanie kwadratowe (5) z jedną niewia
domą. W równaniu (5) wyraz wolny (I2— R2) będzie doda
tni, gdy 1 będzie większe od R.
W warunkach terenowych odległość instrumentu od bu
dowli będzie zawsze większa od promienia budowli, a to
ze względu na wielkość kąta pionowego oraz możliwość
dbserwacji celu. Zwykle promień R wynosi od kilku do
kilkunastu metrów, a odległość stanowiska od budowli kil
kadziesiąt metrów.
Wyraz wolny (I2 — R2) oznaczamy przez c, wtedy równa
nie (5) przybierze postać:
x2 U + tg2 «) — 2Ix -|- c = 0

Z analizy równania (8) wynika, że znak drugiego członu
jest ujemny. Uwzględniając to, otrzymamy ostateczny wzór
(9) na wielkość x:
x = I COS2 ε — cos ε √l2 COS2 ε — c

21 + √ 4l2 — 4c (1 + tg2 e)
~ 2(1 -J-tg2β)

(9)

Mając x obliczamy z trójkąta ĄPP, wartość d:

d = lcosε — y I2 cos2e-c

(10)

Wzór (10) służy do obliczenia odległości punktów załama
nia pęknięć od stanowiska obserwacji.
Mając obliczone d, już w bardzo prosty sposób obliczy
my współrzędne na płaszczyźnie odwzorowania H i e we
dług wzorów:

(6)

Wartość niewiadoma x z równania (6) będzie wynosiła:

(8)

H = Hhθr + dtgz

(H)

e = d sin ε

(12)

gdzie:

(7)

Hhor — wysokość horyzontu w danym punkcie obserwacji,
γ
— kąt pionowy.

Tablica 2. Obliczenie współrzędnych H, c punktów załamania pęknięć lupin silosa drugiego
I

Współrzędne
£

Opis pęknięcia

2

1

Szczeliua

Koniec szczeliny
Pęknięcie spoiny pionowej
na długości pierścienia
Przedłużenie szczeliny

Szczelina szerokości 2÷3 mm

Koniec pęknięcia

Stanowisko 2,

silos 2,

sine
3

y

tgy

<1

d tgγ

4

5

6

7

B

C

8

9

Nr
punktu

Uwagi

10

11

+ 5875,5e
+ 5B01,5e
+ 4816,5e
+ 2860,5e
+ 2831,5e

0,09
0,07
0,07
0,04
0,03

028
870
538
091
636

9880e
10804e
10837e
10879e
11818e

0,15
0,15
0,16
0,17
0,17

517
903
435
113
744

59,38
57,74
56,97
56,05
55,94

9,214
9,198
9,363
9,592
9,926

10,304
10,288
10,453
10,682
11,016

+ 5,361
+ 4,552
+ 3,725
+ 2,293
+ 2,034

p(a) 1
2
3
4
5

+ 4805,5e
+ 3895,5e

0,06 365
0,06 209

12873e
13873e

0,20 267
0,21 908

56,84
56,84

11,520
12,452

12,610
13,542

+ 3,618
+ 3,529

6
7

+ 3895,5e
+3885,5e
+ 3895,5e
+ 3848,5e

0,06
0,06
0,06
0,05

840
357
840
224

57,11
57,11
57,11
56,72

13,616
13,910
14,186
14,307

14,706
15,000
15,276
15,397

+ 3,546
+ 3,456
+ 3,501
+ 3,104

P(6) 1
2

209
14890e
052 ----- 15821e
130
15850e
15873e
472

0,23
0,24
0,24
0,25

p(α) — pęknlęcie a

pW — pęknięcie ⅛

3
4

¾or = ɪ'ɑə m
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Mając współrzędne Hie punktów załamania pęknięć,
nanosimy te punkty na płaszczyznę rzutu — przekroju po
dłużnego, zorientowaną prostopadle do kierunku odniesie
nia, stosując zasadę rzutu prostokątnego na zorientowaną
płaszczyznę rzutów.
Kartowanie wyników obliczeń jest bardzo proste, gdyż
sprowadza się do odłożenia od kierunku zorientowanego
wielkości e oraz na kierunku pionowym przechodzącym
przez rzut punktu P wysokości H. Metoda rysunkowego
przedstawienia wyników jest prosta i pozwala na dość do
kładne przedstawienie punktów przestrzennych w jednej
płaszczyźnie. Poza tym metoda ta wykorzystuje obliczenia
wykonane przy badaniu geometrycznego kształtu i odchyle
nia budowli od linii pionu.

Bajerski
Warszawa
jerzy

Jedną z nowych metod kopiowania (reprodukowania) róż
nego rodzaju dokumentów jest kopiowanie termiczne.
W ostatnich latach metoda ta jest powszechnie stosowana
za granicą, a także sporadycznie u nas. W metodzie tej
wykorzystano właściwość pochłaniania promieniowania pod
czerwonego przez pigmenty farb i tuszów stosowanych do
wykonywania pism, druków, rysunków itp. Jakość otrzy
manej kopii zależy w dużej mierze od współczynnika po
chłaniania promieniowania podczerwonego, jaki występuje
w rysunku oryginału (im wyższy współczynnik, tym lepsza
jakość reprodukcji — łatwiej je uzyskać).
Do kopiowania termicznego używane są specjalne papiery
termoczułe lub kalki do termokopii. Papier termoczuły
powleczony jest warstwą roztworu soli metalicznych i związ
ków siarki, które pod wpływem wysokiej temperatury
ciemnieją. Proces kopiowania termicznego polega na na
świetleniu papieru termoczułego lub kalki oraz kopiowanego
oryginału wiązką promieni podczerwonych. W czasie na
świetlania pigment zawarty w rysunku oryginału pochłania
promieniowanie podczerwone i rozgrzewa się do tempera
tury 300oC, powodując ciemnienie przylegającego papieru
termoczułego lub rozpuszczanie się barwnika kalki (metodę
kopiowania przez kalkę stosuje się niezależnie), który z ko
lei barwi podłoże. Stosując kolorowe kalki termoczułe może
my otrzymywać kopie kolorowe.
Charakterystycznymi właściwościami i zaletami termo
kopiarek są:
1) suchy i bezpośredni proces kopiowania, bez obróbki
koniecznej przy fotografii klasycznej (wywołanie, utrwale
nie, suszenie), a także stosowanie proszków wywołujących
(kserografia);
2) krótki czas wykonania kopii (kilka sekund);
3) możność kopiowania w warunkach normalnego oświet
lenia, niekorzystne zmiany strukturalne w materiałach termoczułych występują dopiero przy temperaturze 80oC;
4) prostota konstrukcji, łatwa obsługa i małe wymiary;
5) kopiowanie na styk, to znaczy otrzymywanie wiernej
kopii w skali 1:1;
6) niskie koszty eksploatacji.
Kopiując na termokopiarce możemy wykonywać:
a) kopie na papierze termoczułym, które można prze
chowywać rok czasu (później zaczynają żółknąć), a także
kopie na zwykłym papierze z zastosowaniem kalki termoczułej (kopie te mogą być przechowywane dowolnie długo);
b) matryce powielaczowe (spirytusowe, szablonowe 1 off
setowe);
c) reprodukcje rysunków w celu otrzymania przeźroczy
(matryc);
d) foliowanie dokumentów.
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Wyniki inwentaryzacji budowli kartujemy w takiej skali
w jakiej 'sporządzona jest dokumentacja rysunkowa. Naj
częściej jest to skala 1 :50 lub 1 :100, a rzadziej 1 :25. Wy
niki wykonanych inwentaryzacji silosa przedstawiono w
skali 1 : 50.
Przykład obliczenia wielkości d, x z jednego stanowiska
obserwacyjnego zawiera tablica 1, a przykład obliczenia
współrzędnych Hie punktów załamania pęknięć powierz
chni silosa zawiera tablica 2.
Na rysunku 6 pokazano przykładowo wynik rysunkowe
go opracowania inwentaryzacji pęknięć, dokonanego ze sta
nowiska nr 2 osnowy pokazanej na rysunku 3.

Kopiowanie termiczne

Dużą zaletą termokopiarek jest możliwość kopiowania
z materiałów wykonanych ołówkiem. Kopiowanie z orygi
nałów dwustronnych jest możliwe tylko przy zastosowaniu
papieru termoczułego.
'Przy kopiowaniu termicznym z zastosowaniem kalki termoczułej, możemy z jednej kalki otrzymać około sześciu
kopii, przy czym należy pamiętać, że po skopiowaniu należy
oddzielać papier od kalki a nie odwrotnie.
Najlepsze wyniki przy kopiowaniu materiałów uzyskuje
się z oryginałów (maszynopis) wykonanych za pomocą taśmy
karbonizowanej lub sporządzonych techniką drukarską.
Urządzenia do kopiowania termicznego, zwane popularnie
termokopia∏kami, produkowane są w wielu krajach, między
innymi w Anglii, ZSRR, USA, NRF, Japonii, NRD, a ostat
nio rozpoczęto produkcję także w Polsce. Różnią się one
szczegółami technicznymi, stopniem zautomatyzowania oraz
wyglądem zewnętrznym.
Biuro Rozwoju Środków Organizacyjno-Technicznych
PREBOT w Radomiu jest użytkownikiem dwóch termo
kopiarek firmy 3M Company — model ASSISTENT — 170
i SECRETARY 45 CB. Różnica pomiędzy nimi polega na
tym, że w termokopiarce SECRETARY 45 CB szybkość ko
piowania jest regulowana automatycznie, w zależności od
wysokości temperatury; format A4 jest maksymalnym jaki
można uzyskać, przy czym kopiuje się zarówno metodą
refleksową, jak i prześwietleniową.
Produkcja polskich termokopiarek ma dość długą i zawiłą
historię. Zakłady ELTRA w Bydgoszczy wyprodukowały

Rys. 2. Termokopiarka typ TK-I

kilka lat temu pięć prototypów termokopiarek typu TP-5,
jednak z powodu zmiany profilu produkcyjnego i otrzyma
nia zadań w zakresie odbiorników radiowych zaprzestały
dalszej produkcji i opracowaną dokumentację wraz z wy
konanymi prototypami przekazano do Toruńskiej Fabryki
Wodomierzy METRON, celem kontynuowania prac kon
strukcyjno-technicznych i produkcyjnych. Od tego czasu
minęło kilka lat.
Trudności w pracach konstrukcyjnych były duże. Podsta
wowych 'elementów termokopiarek (promiennik podczerwie
ni, silnik napędowy, rura kwarcowa i wałki gumowe —
miękkie, jasne i żaroodporne) nie produkowano w kraju.
Materiały termoczułe, a mianowicie kalki i papiery także
sprowadzano z zagranicy.
W chwili obecnej, zgodnie z oświadczeniem Zakładów
Maszyn Biurowych w Toruniu, produkcja przemysłowa
termokopiarki o symbolu TK-Il, według dokumentacji
PREBOT z Radomia, ma nastąpić w czwartym kwartale
1973 roku. Orientacyjna ocena — około 7000 złotych.
Termokopiarka TK-I była prezentowana w 1972 roku na
41 Międzynarodowych Targach Poznańskich (rys. 2). A oto
jej dane techniczne:
— maksymalny format kopiowanego oryginału — A4;
— kopiowanie stykowe;
— wydajność: 1 kopia/7 sekund;
— zasilanie 220 V/50 Hz;
— pobór mocy w czasie pracy 1600 W;
— wymiary 450 × 280 × 110 mm;
— ciężar 14 kɑ.
Dystrybutorem termokopiarki jest Przedsiębiorstwo Obro
tu Maszynami i Urządzeniami Biurowymi w Warszawie.

Rys. 3. Fototermokoplarka typ FK-I

Olbecnie Bydgoskie Zakaldy FOTON produkują już na
skalę przemysłową kalkę termoczułą, a w najbliższym czasie
ma ruszyć produkcja polskiego papieru termoczułego.
Niewątpliwie dużym wydarzeniem jest wyprodukowanie
przez Łódzkie Zakłady Kserotechniczne fototermokopiarki
typ FK-1, eksponowanej również na ostatnich Targach
Poznańskich. Wystawienie tej kopiarki było pewnego ro
dzaju zaskoczeniem dla osób zainteresowanych tym zagad
nieniem, ponieważ producent nie sygnalizował wcześniej
prac związanych z jej produkcją. Jedną z niewątpliwych
zalet urządzenia jest stosunkowo niska cena, wynosząca
3500 złotych.
Działanie fototermokopiarki FK-I jest nieco inne niż
typowej termokopiarki. Zamiast promieniowania podczer
wonego stosuje się tu (według oświadczenia przedstawiciela
producenta) promiennik jodowo-kwarcowy (rys. 3). Fototermokopiarka FK-I pracuje wyłącznie na tak zwanym
papierze termoczułym z równoczesnym zastosowaniem pa
pieru transparentowego. Są to materiały importowane (typ
3M-607 i 655).
Dane techniczne kopiarki:
— zasilanie 220 V/50 Hz;
— pobór mocy w czasie pracy 2300 W;
— wymiary 490 X 460 l× 190 mm;
— ciężar 18 kG;
— szybkość kopiowania: 60 kopii/godzinę.

Rys. 4. Proces kopiowania: a) etap I, b) etap II
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Termiczny utrwalacz oraz urządzenie ustawiające czas są
kontrolowane przez system tranzystorowy. Sposób kopiowa
nia jest prosty i nie wymaga ukończenia kursów specjali
stycznych, co jest dodatkową zaletą urządzenia (rys. 4).
Przebieg kopiowania za pomocą omawianej fotokopiarki po
dano poniżej.
Po podniesieniu osłony kładziemy na szybę papier trans
parentowy (różowy), na który nakładamy oryginał, a na
stępnie na to wszystko papier termoczuły w taki sposób,
aby znaki graficzne papieru znalazły się na wierzchu (to
znaczy warstwą emulsji światłoczułej do oryginału). Po
zamknięciu osłony i nastawieniu czasu ekspozycji włączamy
czerwony przycιsκ.
Następnie wyjmujemy wszystkie arkusze, usuwamy ory
ginał i wsuwamy w górny otwór kopiarki papier transpa
rentowy i termoczuły. Papier transparentowy powinien znaj
dować się na wierzchu. Arkusze wyprowadzane są przez
dolny otwór; po oddzieleniu papieru transparentowego od
termoczułego otrzymujemy gotową termokopię. Kopiując
oryginały Wielotonalne i małokontrastowe należy dodatkowo
stosować folię matową.
Fototermokopiarka FK-I osiąga właściwy poziom pro
dukcji, jeśli praca na niej odbywa się w odpowiednich
warunkach, to znaczy temperatura wynosi 20o ± 2oC, wil
gotność względna nie jest wyższa niż 70%, a wahania na
pięcia nie przekraczają +22 V i —33 V.
Odchylenia od tych warunków mają wpływ na czas ekspo
zycji i jakość wykonanej kopii. Materiały (papier typ 607

i 655) powinny być przechowywane w suchym miejscu oraz
chronione przed wpływami chemikaliów. Urządzenie należy
chronić przed zbytnim przegrzaniem, a papier transparen
towy przed działaniem światła.
Zarówno termokopiarka TK-Il, jak i Iototermokopiarka
FK-I są ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, tak bardzo
potrzebnymi tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiej repro
dukcji dokumentów w małej liczibie egzemplarzy.
Uruchomienie krajowej produkcji papieru termoczułego
będzie podsumowaniem dotychczasowych wysiłków wszyst
kich specjalistów pracujących nad tym zagadnieniem i po
ważnym osiągnięciem polskiej myśli technicznej.
Kopiowanie termiczne, będące w chwili obecnej jedną
z najbardziej ekonomicznych metod reprodukowania różnego
rodzaju dokumentów biurowych (zarządzeń, okólników, de
cyzji, instrukcji itp.) i technicznych (szkiców polowych, opi
sów topograficznych, wykazów miar itp.) o formacie A4,
stanie się Wkrótce niezastąpionym instrumentem sprawnego
działania organizacyjnego przedsiębiorstw.
LITERATURA
[1] Hackforth H. L.: Promieniowanie podczerwone
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Ręczna kopiarka ozalidowa

Mgr inż. DANIEL PISARCZYK
Opole

/

1. Wstęp

3. Zasada działania kopiarki

W ostatnich latach daje się zauważyć duży postęp tech
niczny w zakresie reprodukcji map i innych dokumentów
geodezyjnych. Postęp ten, zmierzający w7 kierunku podniesieɪɪɪa jakości oraz wyeliminowania prac kreślarskich, doty
czy głównie sposobów sporządzania kopii map sekcyjnych
i obrębowych.
Z praktyki powiatowych biur geodezji wynika, że postęp
w tym zakresie w nieznacznym tylko stopniu dotyczy me
tod sporządzania kopii wyciągów i wyrysów z dokumentów
geodezyjnych wydawanych masowo dla uregulowania spraw
własnościowych lub niezbędnych do uzyskania lokalizacji
szczegółowych. Zapotrzebowanie na ten typ usług jest tak
duże, że niejednokrotnie przekracza bieżące możliwości pro
dukcyjne biur geodezyjnych, a tym samym staje się żród;
łem napięć ,i przyczyną negatywnej oceny -działalności
służby geodezyjnej.
W opracowaniu niniejszym omówiono budowę oraz za
sadę działania ręcznej kopiarki ozalidowej, służącej do wy
konywania kopii Ozalidowych (lub na innym materiale świa
tłoczułym) wyrysów z map, bez konieczności sporządzania
specjalnej matrycy danego wyrysu.
Ręczna kopiarka ozalidowa może mieć zastosowanie przy
sporządzaniu opisu mapy z matryc map ewidencyjnych, wy
rysów z matryc map zasadniczych, a także do kopiowania
szkiców podstawowych, szkiców polowych itp.

Kopiarka działa na zasadzie kilkakrotnego naświetlania
papieru ozalidowego przesłanianego kolejnymi maskowni
cami; pozwala to kopiować na jednym arkuszu papieru
światłoczułego elementy rysunku umieszczone na kilku ma
trycach. Działanie kopiarki przedstawiono na przykładzie
sporządzenia kopii — opis i mapa, które ma przebieg na
stępujący:
— arkusz papieru światłoczułego formatu A4 (kopiarkę
można również w prosty sposób dostosować do reproduko
wania rysunków formatu A3) nakładamy maskownicę nr 1
(rys. 3), a następnie przykrywszy maskownicę kopiarką na
świetlamy przez okres 30 sekund; sposobem tym można na
świetlić dowolną liczbę arkuszy, tworząc zapas, który bę
dzie wykorzystywany sukcesywnie. Czynność tę może wy
konać pracownik o niskich kwalifikacjach, na przykład po
miarowy w czasie postoju;
— na naświetlony i obcięty papier światłoczuły należy
nałożyć matrycę mapy ewidencyjnej w ten sposób, aby ko
piowany fragment mapy pokrył się z nie naświetloną czę
ścią papieru; na tak przygotowaną mapę nakłada się mas
kownicę nr 2 (rys. 4) w ten sposób, by jej krawędzie po
kryły się z arkuszem papieru światłoczułego, a następnie
ponownie naświetla za pomocą kopiarki (czas ekspozycji
zależny jest od jakości papieru ozalidowego oraz przezro
czystości kopiowanej matrycy);
— dwukrotnie naświetlony arkusz papieru ozalidowego
wywołuje się w sposób tradycyjny;
— następnie uzupełnia się treść opisu danymi z rejestru
gruntów, wpisując odpowiednie dane ręcznie lub na ma
szynie do pisania.
W przypadku wykonywania większej liczby egzemplarzy
danego wyrysu może się' okazać celowe wcześniejsze opisa
nie (na przykład metodą kalkomanii) na maskownicy nr 1
części lub pełnej treści opisu z rejestru gruntów.

2. Budowa kopiarki
Kopiarka składa się z metalowego klosza w kształcie ścię
tej piramidy o wymiarach podstawy 310 × 320 mm, żarówki
rtęciowej w standardowej oprawce 220 V, statecznika i kom
pletu szklanych maskownic; pożyteczny może być zegar
określający czas ekspozycji (rys. 1 i 2).
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Rys. 2. Budowa kopiarki

W analogiczny sposób, stosując dalsze maskownice, moż
na wykonywać kopie wyrysów z mapy zasadniczej, kopie
szkiców podstawowych, rysunków technicznych itp.
Jak z powyższego wynika, ręczna kopiarka ozalidowa
posiada szereg zalet, a w szczególności:
1) duża portatywność urządzenia pozwalająca na przeno
szenie i instalowanie kopiarki w każdym niemal pomieszcze
niu;

2) prostota budowy i obsługi kopiarki oraz niski koszt jej
wykonania kształtujący się w granicach 1000 złotych;
3) wyeliminowanie żmudnej pracy kreślarskiej; w sytuacji
obecnie istniejącej dla każdego wyrysu, na przykład opis
i mapa, sporządza się specjalną matrycę, która po jednora
zowym użyciu do kopiowania nie ma zazwyczaj dalszego
zastosowania;
4) znaczne skrócenie cyklu i czasu wykonania kopii wy-
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Rys. 4
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rysu; całkowicie niemal zostaje wyeliminowana czynność
najbardziej pracochłonna, to znaczy wykreślenie matrycy
wyrysu ;
5) ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz materia
łów kreślarskich, jak: kalka techniczna lub druki — opis
i mapa;
6) fotograficzna zgodność wyrysu z oryginałem mapy
ograniczająca zakres kontroli technicznej oraz podnosząca
jakość wydawanych dokumentów;
7) zapewniając niemal natychmiastowe sporządzenie wy
rysu z mapy ewidencji gruntów, zastosowanie kopiarki za
pewni sprawniejszą obsługę stron zamawiających dokumen
ty geodezyjne, co ma poważne znaczenie zarówno ekonomi
czne, jak i społeczne, gdyż zamawiający, najczęściej rolnik,
traci dwa dni na złożenie zamówienia w biurze geodezyj
nym oraz na odebranie wykonanej dokumentacji. Po zasto
sowaniu proponowanej metody reprodukcji można będzie
wydawać dokumenty w dniu zamówienia, gdyż czas po
trzebny na sporządzenie kopii jest niewiele dłuższy od prze
znaczonego na wypełnienie druku zlecenia, zbędnego przy
proponowanej metodzie;

8) kopiarka może znaleźć zastosowanie jako źródło światła
przy wszelkich pracach reprodukcyjnych wykonywanych in
nymi sposobami, jak na przykład przy sporządzaniu mikro
filmów itp. Dodatkową przystawka zwiększająca wymiary
podstawy klosza daje możność wykonywania opisanym spo
sobem kopii o formacie A3.
Ręczna kopiarka ozalidowa została zgłoszona przez auto
ra niniejszego opracowania, jako pracowniczy projekt wy
nalazczy, do Wojewódzkiego Biura Geodezji w Opolu, gdzie
po wykonaniu odpowiednich testów na dostarczonym pro
totypie urządzenia została pozytywnie oceniona i zalecona
do wdrożenia.
Ustalono, że zastosowanie kopiarki może przynieść około
200—300 tysięcy złotych oszczędności w jednym powiatowym
biurze geodezji (dane te orientacyjnie ustalono na podstawie
PBG w Opolu). Przy obliczaniu efektów ekonomicznych nie
uwzględniono oczywiście niewspółmiernych korzyści po
średnich.
Stworzono również możliwość wyprodukowania pewnej
liczby tego typu kopiarek.
Niestety, od przeszło roku projekt nie został wdrożony.

Z SYCIA OacANIZACJI
i z ⅛×t~e∕n∕iι
Muzeum geodezyjno-kartograficzne
Prezydium Miejskiej Rady Narodo
wej w Radomiu podjęło w dniu 5
marca 1973 roku uchwałę w sprawie
powołania Społecznego Komitetu Or
ganizacyjnego Muzeum Geodezyjno-Kartograficznego w Radomiu, oraz
ustalenia osobowego składu tego Ko
mitetu.
Komitet dążyć będzie do utworzenia
muzeum, które byłoby ogólnopolską
placówką dydaktyczną mającą na celu
gromadzenie, opracowywanie i ekspo
nowanie zabytków z dziedziny geode
zji i kartografii. Miuzeum działać bę
dzie pod patronatem Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, jako oddział Mu
zeum Techniki NOT w Warszawie.
Prace Komitetu prowadzone będą w
sekcjach: naukowej i Organizacyjno-finansowej do czasu utworzenia mu
zeum, które po powołaniu przejmie ma
jątek i dokumentację Komitetu.
W skład Komitetu wchodzą:
■ przewodniczący — mgr Tadeusz
Kwiatkowski, z-ca przewodniczą
cego Prezydium Miejskiej Rady Naro
dowej w Radomiu
■ zastępcy przewodniczącego: mgr
Tomasz Palacz — kierownik Wy
działu Kultury PMRN w Radomiu
oraz mgr inż. Stanisław Napora —
członek Komisji Muzeum i Wystaw
SGP, .z-ca przewodniczącego ZO SGP
w Kielcach
■ sekretarz — mgr inż. Tadeusz
Lipiec, członek Głównej Komisji
Muzeum i Wystaw SGP
■ skarbnik — mgr Krystyna S t as z a k, kierownik Wydziału BudżetoWo-Gospodarczego PMRN w Radomiu
■ członkowie: mgr Anna Apah owicz — kierownik Muzeum Regio
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nalnego w Radomiu, mgr inż. Konrad
Brejtkop — architekt z Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej w Radomiu,
mgr inż. Feliks B a n a ś k i e w i c z —
przewodniczący Zarządu Oddziału SGP
w Kielcach, ¡mgr inż. Jerzy Jas i.Uk —
dyrektor Mu,zeum Techniki w Warsza
wie, doc. dr Wojciech Kalinowski
ż Instytutu Historii Kultury Material
nej PAN, mgr inż. Jan Kasowicz
— sekretarz generalny SGP, mgr inż.
Jan KIjopOitowski — dyrektor De
partamentu Urządzeń Rolnych w Mi
nisterstwie Rolnicitwa, mgr Halina K is i e 1 — kierownik Archiwum Państ
wowego w Radomiu, .mgr inż. Woijciech Krzemiński — przewodni
czący Głównej Komisji Muzeum .i Wy
staw SGP, doc. Stanisław Kryński
— dyrektor Instytutu Geodezji i Kar

tografii w Warszawie, dr mgr inż. Ce
zary Lipert, imgr inż. Stefan Ma
tuszczyk — dyrektor Wojewódz
kiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
Gospodarki Komunalnej w Kielcach,
mgr Longin Raszewski — sekre
tarz KM PZPR ɪw Radomiu, mgr inż.
Borys S,zmie⅛ew — prezes Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii,
inż. Jan Szczepański — z-ca
przewodniczącego PMRN w Raldomiu,
mgr inż. Marian .Szymański —
przewodniczący
Zarządu
Głównego
SGP, Wacław Telns — prezes Ra
domskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
inż. Stanisław Żeleźnik — prze
wodniczący Koła Terenowego SGP w
Radomiu oraz Stanisław Zieliński
— kierownik Biblioteki WSI w Rado
miu.

XLIV plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN
W dniu 25 stycznia 1973 roku odbyło
się w Krakowie XLIV plenarne posie
dzenie Komitetu Geodezji PAN.
Obradom przewodniczył prof, dr
Zygmunt Kowalczyk.
Sprawozdanie z działalności Komi
tetu w roku 1972 złożyła doc. dr Weneda Dobaczewska. Po dyskusji
sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
Doc. dr W. Dobaczewska przedsta
wiła również referat o działalności Za
kładu Geodezji Planetarnej Instytutu
Geofizyki PAN w latach 1966—1972
oraz postulowane kierunki badań In
stytutu na lata przyszłe. Uznano po

trzebę · rozszerzenia działalności Komi
tetu na całość tematyki badawczej W
dziedzinie geodezji planetarnej i geo
dezji stosowanej.
W czasie obrad przedstawiono również działalność Komisji Geodezyjnej
Oddziału Krakowsikiego PAN.
Na zakończenie obrad dr hab. Bar
bara Kołaczek omówiła projekt
powołania .instytutu, który w ramach
Centrum Kopemikanskiego zajmował
by się badaniami w Idziddzinie astro
nomii i a Strometrii.
SJT

Nowe formy współpracy nauki z produkcją
W dniu 15 lutego 1973 roku w Domu
Technika w Krakowie miała miejsce
niecodzienna uroczystość. Oto podpisa
ne tu zostało porozumienie o współpra
cy pomiędzy Zespołem BadawczoWdrozeniowym Miejskiego Przedsię
biorstwa Geodezyjnego w Krakowie,
Zakładem Badań i Doświadczeń przy
Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geo
dezyjnym Gospodarki Komunalnej w
Katowicach, a wreszcie Zespołem Ba
dań i Doświadczeń przy Warszawskim
Przedsiębiorstwie Geodezyjnym.
Wszystkie ¡trzy zakłady powstały sto
sunkowo niedawno i wszystkie są fo
rum stałej współpracy pomiędzy pra
cownikami produkcji a pracownikami

nauki. Współpraca ta realizowana jest
na Podstaiwie umów zawartych przez
poszczególne przedsiębiorstwa z Wy
działami Geodezyjnymi Akademii Gór
niczo-Hutniczej oraz Politechniki Warszawtskiej.
Umowy takie zapewniają liczne,
obustronne korzyści.
Wyższe uczelnie dzięki kontaktowi
z produkcją mają lepsze rozeznanie co
do potrzeb przedsiębiorstw, stąd lepsze
ukierunkowanie prac badawczych i
celniejsze zaprojektowanie ich tema
tyki. Kontakt z produkcją wpływa
również korzystnie na dydaktykę, za
pewnia ibowiem odpowiednie progra

mowanie zajęć fakultatywnych, a tak
że tematyki prac magisterskich.
Przedsiębiorstwa zyskują możliwość
wykorzystania sprzętu i aparatury
wyższych uczelni dla potrzeb prak
tycznych, a także możność przeszko
lenia swych pracowników. Uzyskują
one wreszcie stałą konsultację ludzi
nauki, co podnosi poziom wykonywa
nych prac oraz stwarza poczucie bez
pieczeństwa przy podejmowaniu no
wych inicjatyw.
Umowa podpisana w Krakowie ma
na celu wzajemną wymianę doświad
czeń, a także koordynację prowadzo
nych prac.
SJT

Posiedzenie Rady Naukowo-Technicznej
Zakładu Badań i Doświadczeń Geodezji Miejskiej przy WPGGK Katowice
CHagenwerder, 20 — 21 lutego 1973}
Opracowanie i wdrożenie metody
optycznej przy montażu turbin sta
nowi aktualnie najpoważniejszy temat
prowadzony przez ZBiDGM Katowice.
Temu też tematowi poświęcono w ca
łości kolejne posiedzenie Rady Nau
kowo-Technicznej, które odbyło się na
terenie budowy Elektrowni Hagenwerder III w NRD, gdzie zespół pracow
ników Zakładu prowadzi obsługę
montażu turbiny o mocy 500 MW.
W posiedzeniu udział wzięli przed
stawiciele Akademii Górniczo-Hutni
czej, Politechniki Warszawskiej. Insty
tutu Geodezji i Kartografii, Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Budownictwa
i Elektrowni OBREL, Zjednoczenia
Budowy Elektrowni i Przemysłu, Za
kładów Mechanicznych ZAMECH z
Elbląga, Firmy Bergmann-Borsig z
Berlina,
Energomontażu
Południe,
BIiPROHUTu Gliwice, Prezydium Wo
jewódzkiej Rady Narodowej w Kato
wicach.
Celem posiedzenia było podsumowa
nie dotychczasowych rezultatów pracy
Zakładu w omawianym zakresie i ustalenie dalszych kierunków działania.
Na przestrzeni pierwszych miesięcy
realizacji tematu udało się rozwiązać
najtrudniejsze zagadnienia, do których
w pierwszej kolejności należy kon
strukcja i wykonanie specjalnych centrowników, umożliwiających materiaIizowanie osi geometrycznych roztoczeń
i półpanwi oraz 'pozwalających na
jednoczesne wprowadzanie poprawek
odnośnie statycznego ugięcia wału wir
nika. Centrownik o symbolu SSZB-I
oraz metodę wyszukiwania środka
zgłoszono jako wynalazek w Urzędzie
Patentowym PRL.
Instrumentem, który przystosowano
do pracy przy montażu turbiny, jest
nowa konstrukcja precyzyjnego instru
mentu do tyczenia Fluchtfernrohr 01
Zeissa. Przy użyciu zestawu Flucht
fernrohr 01 -— 4 Centrowniki SSZB-1
ustawiono na fundamencie wszystkie
elementy główne turbiny, uzyskując
pełne potwierdzenie przyjętych zało
żeń.

Rezultatem dyskusji na posiedzeniu
Rady było ustalenie, iż ZBiDGM opracuje i wdroży metodę optyczną na
próbnym stanowisku montażu turbiny
w Zakładach Mechanicznych ZAMECH
w Elblągu.
Jedyną drogą uzyskania wysokiej
jakości prac montażowych jest wpro
wadzenie tak zwanego montażu jedno
litego. Polega on ∣na uzyskaniu pełnej
powtarzalności montażu próbnego i
montażu przemysłowego, co uzależnio
ne jest głównie od znalezienia sposobu
takiego opisania wzajemnego usytuo
wania części maszyny, zmontowanej na
stanowisku próbnym, by możliwe było
powtórzenie tego ustawienia na fun
damencie w elektrowni. Jeśli dodać
tu, że wymagane dokładności montażu
określane są w setnych częściach mili
metra, a maszynę zestawia się z kilku
set zasadniczych części, łatwo wyro
bić so∣bie pogląd na skalę trudności i
złożoności zadania. Zadanie to spełnić
może właśnie metoda optyczna. Metodę
optyczną wprowadzono, jak dotąd, do
montażu turbin w nielicznych, najbar
dziej rozwiniętych krajach świata
(USA, Anglia, ZSRR); z satysfakcją

Więc można mówić o początku zasto
sowania geodezji w dziedzinie energe
tycznego budownictwa maszynowego,
jako o osiągnięciu polskim o dużym
ciężarze gatunkowym. Zostało to zresz
tą podkreślone w wielu wystąpieniach
dyskusyjnych. Energetycy wiążą z na
szymi pracami wielkie nadzieje na po
ważne przyspieszenie prac związanych
z produkcją, montażem i remontami
turbin; dzień postoju turbiny 200 MW
kosztuje gospodarkę narodową milion
złotych. Jest tu więc o co walczyć.
Posiedzenie Rady Naukowo-Tech
nicznej było nadzwyczaj pożyteczne i
owocne; prowadzący temat mieli moż
ność przedstawienia zagadnienia i za
stosowanych rozwiązań gronu wybit
nych specjalistów, rejestrując z kolei
wiele uwag i poglądów jakże przy
datnych w dalszej pracy.
Przekonany jestem, iż do tematu
tego, zasygnalizowanego po raz pierw
szy na łamach PG, powrócimy jeszcze
wielokrotnie.
Μ. Zak
Hagenwerder

Program działalności
Zakładu Badań i Doświadczeń Geodezji Miejskiej
przy WPQQK Katowice
Krakowsikie spotkanie, którego uko
ronowaniem było podpisanie porozu
mienia pomiędzy Zakładami Badań
przy trzech przedsiębiorstwach geode
zyjnych gospodarki komunalnej, stało
się okazją do przedstawienia ich pla
nów działalności w najbliższym okre
sie.
Zamierzenia ZBiDGM Katowice są
w tym zakresie bardzo poważne, co
uzasadnione jest zarówno prawie dwu

letnim okresem działalności Zakładu,
jak i znacznym potencjałem produk
cyjnym, wyrażającym się liczbą 17 pra
cowników.
Dobiegają końca prace nad meto
dycznym atlasem miejskim, który po
winien ukazać się w pierwszym pół
roczu 197'4 roku. Ukończono już prace
redakcyjne nad zestawem 70 map po
dzielonych na I1I grup tematycznych,
które odzwierciedlają najważniejsze
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zjawiska współczesnego miasta. Atlas
pomyślany jest jako wzorzec na przy
szłość. Wiele map, a w tej Iiezbie ze
staw map sozologicznych to opracowa
nia całkowicie nowe i oryginalne, z
czym łączy się :nadzieje ma wielką
przydatność i wieloletnią aktualność
przygotowywanych wzorów.
W listopadzie 1972 roku rozpoczęto
prowadzenie badań modelowych w ce
lu określenia odkształceń i naprężeń
w górotworze. W masywnej ramie
próbnej umieszczany jest model góro
tworu z odpowiednio rozmieszczonymi
i wyprofilowanymi wyrobiskami. Mo
del poddawany jest następnie obcią
żeniom aż do zniszczenia, a celem prac
pomiarowych jest wyznaczanie nara
stających przemieszczeń około 1200
punktów rozmieszczonych na czołowej
powierzchni modelu. Z uwagi na licz
bę punktów badanych, jedyną metodą
pomiaru mogła być metoda fotogra
metryczna. Pociągnęło to za sobą ko
nieczność rozwiązania wielu problemów
dotyczących zmian konstrukcyjnych
kamery, metodyki wykonywania zdjęć
i opracowania fotogramów, wykorzysta
nia i dalszego przetworzenia danych
pomiarowych, form przedstawienia wy
ników itd. Wszystko to sprawiło, iż
temat jest frapujący technicznie i za
wiera przy tym wiele pierwiastków
nowości.

Do grupy dużych tematów prowa
dzonych przez Zakład zaliczyć należy
również prace związane z komplekso
wym badaniem odkształceń zespołu
czterech chłodni kominowych o wyso
kości 100 m w Elektrowni Hagenwerder w NRD.
Chłodnie te, wzniesione rękami pol
skich specjalistów, posadowione są w
bardzo trudnych warunkach grunto
wych. Występujące osiadania są zna
czne co do wielkości i w związku z
tym przy wykonywaniu okresowych
badań stanu :budowli, prowadzonych
dla oceny stopnia ich zagrożenia, prze
prowadza się badania mające na celu
określenie sposobu przejmowania od
kształceń podłoża przez konstrukcję
powłokową, jak również badania wpły
wu czynników o zmienności dobowej
na zmiany kształtu przekroju poprzecz
nego ,~∙dowli.
Najtrudniejszym tematem prowadzo
nym aktualnie w Zakładzie jest bez
sprzecznie zagadnienie opracowania
metodyki obsługi montażu wielkiej tur
biny metodą optyczną. Chodzi tu jed
nocześnie o wprowadzenie metod geo
dezyjnych do energetycznego budow
nictwa maszynowego. Zagadnienie roz
wiązywane jest z jednoczesnym pro
wadzeniem robót montażowych przy
.turbinie o mocy 500 MW na terenie

NRD. W roku bieżącym metoda opty
czna ma zostać wdrożona do stosowa
nia zarówno w zakładach wytwórczych
turbin przy montażu przemysłowym,
jak i przy remontach jednostek prądo
twórczych.
Od stycznia 19
*73
roku prowadzony
jest jeszcze jeden temat, pod roboczym
tytułem Opracowanie metod wykonaw
stwa map w skalach pochodnych od
mapy zasadniczej w zakresie skal od
1 : 2000 do 1 : 5000 metodami kartograficzno-reprodukcyjnymi na typowych
podłożach kartograficznych krajowych
i zagranicznych z uwzględnieniem mon
tażu materiałów przeskalowanych. W
temacie chodzi głównie o opanowanie
i wprowadzenie do powszechnego sto
sowania technologii wykonywania map
na niekurczliwych foliach, które za
stąpią obecnie używane w tym celu
plansze.
Oprócz wymienionych tematów pro
wadzi się drobniejsze prace dla zlece
niodawców z przemysłu i gospodarki
komunalnej.
Jak widać, tematyka jest bardzo róż
norodna i o dużym ciężarze gatun
kowym.
Mirosław Zak
WPGGK Katowice

Z działalności Zarządu Oddziału SQP w Opolu
Zarząd Oddziału SGP w Opolu,
oprócz działalności szkoleniowej i od
czytowej dotyczącej podnoszenia kwa
lifikacji zawodowych, zorganizował w
październiku 1972 r. zagraniczną wy
cieczkę techniczno-turystyczną do Pra
gi oraz w listopadzie 1972 roku —
wycieczkę do Warszawy.
W wycieczce autokarowej do Pragi
brało udział 40 osób — członków SGP.
Uczestnicy zwiedzili filię znanych Za
kładów Optycznych MEOPTA w Pra
dze, zapoznając się z produkcją nowo
czesnego sprzętu optycznego i elektro
nicznego. Zakłady te produkują elek
tronowe maszyny liczące i sprzęt
optyczny w ramach współpracy z kra
jami wchodzącymi w skład RWPG.
Uczestnicy wycieczki mieli również
możność poznania Złotej Pragi — jed
nego z najpiękniejszych miast Europy.
Stolica Czechosłowacji — urzekła
wszystkich uczestników wycieczki swo
ją wspaniałością, bogactwem, dziełem
tysięcy budowniczych artystów, którzy
pracowali nad jej upiększeniem. Po
dziwialiśmy historyczne ośrodki Pragi
— Wyszehrad i Hradczany — siedziby
czeskich książąt i królów; trzy samo
dzielne miasta, które powstawały na
przestrzeni wieków IX—XIV — Stare
Miasto, Mala Strona i tak zwane No
we Miasto zawdzięczające swój rozwój
panującemu wówczas królowi Karolo
wi IV.
Z dużym uznaniem podziwialiśmy
kunszt i precyzję twórcy mistrza Hanusza (astronoma i matematyka) z ja
kim wykonał w 1940 roku zegar na
wieży ratusza. Najbardziej fascynują
cym momentem, którym zegar „Orloj”
zyskał sławę w całym święcie, jest po
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chód figurek apostołów w czasie wy
bijania kolejnych godzin.
Urzekł nas również swą pięknością
i okazałością zamek wybudowany w
XIV wieku, położony na wzgórzu w
Karlsztein w odległości 30 km od Pra
gi. Z Pragi wywieźliśmy wiele miłych,
niezapomnianych wrażeń oraz dużo
akcentów szczerości i serdeczności z
jaką przyjmowali nas prażanie.
W drugiej wycieczce zorganizowanej
do Warszawy w listopadzie 1972 r.
brało udział 56 geodetów. Podczas wy
cieczki odbyły się konsultacje specja
listyczne w Państwowym Przedsiębior
stwie Fotogrametrycznym, Politechnice
Warszawskiej, a także w Naczelnej
Organizacji Technicznej, gdzie odbyło
się sympozjum naukowe dla głównych
inżynierów.
Dzięki uprzejmości dyrektora PPF —
inż. J. Wyszyńskiego, dr A. Linsenbartha i kilku kolegów pracowni
ków PPF mieliśmy możność zapozna
nia się z technologią opracowania fotomap przez przygotowanie i przetwa
rzanie zdjęć lotniczych przy zastoso
waniu przetwornika Wilda E4, auto
grafów Wilda A-5 z przystawką elek
troniczną do opracowania aerotriangulacji, autografu radzieckiego konstruk
tora Drobyszewa, za pomocą którego
opracowuje się mapy w skali 1 : 10 000,
Stekometru Zeissa, czyli Stereokomparatora połączonego z maszyną liczącą
przygotowującą dane dla maszyny
nDRA 1304.
W PPF opracowuje się przeważnie
fotomapy w skali 1 :5000 i 1 :2000.
Technologia powstania fotomap zain
teresowała uczestników wycieczki jesz
cze bardziej, ponieważ coraz częściej

pracujemy na mapach zasadniczych,
których opracowanie dokonane jest na
materiale źródłowym, jaki stanowią
fotomapy.
Korzystając z trwającego sympozjum
naukowego w NOT mieliśmy możność
zapoznania się z zastosowaniem w wie
lu dziedzinach nauki, a także w geo
dezji — optycznego generatora kwan
towego — lasera.
Po prelekcji wygłoszonej przez doc.
dr inż. St. P a c h u t ę z Katedry Geo
dezji Wydziału Inżynierii Wojskowej
Akademii Technicznej .— uczestnikom
sympozjum zaprezentowano uniwersal
ne laserowe instrumenty geodezyjne.
Ponadto dowiedzieliśmy się o zastoso
waniu laserów w geodezji górniczej
przy pomiarach kopalnianych, drążeniu
wyrobisk, układaniu rur, budowie i
głębieniu szybów.
Te liczne zastosowania urządzen:a
laserowego zawdzięcza się wiązce pro
mieni wysyłanych przez laser, c.zięki
któremu można wyznaczać kierunki w
płaszczyznach poziomych i pionowych,
wytyczać kierunki w płaszczyźnie pro
stopadłej do zadanego kierunku.
Z informacji udzielanych przez pra
cowników naukowych Katedry Geode
zji dowiedzieliśmy się o metodzie dwu
stopniowego otrzymywania obrazów
przedmiotów przez zapis, a następnie
rekonstrukcję powierzchni falowych,
czyli o holografii, której rozwój da
tuje się od chwili wynalezienia lasera.
Uczestnicy wycieczki mieli możność
dowiedzieć się o pracach prowadzonych
nad zastosowaniem holografii w foto
grametrii i fotointerpretacji. Udostęp
niono również uczestnikom hologramy

— płytki szklane, na których znajdo
wał się holografowany przedmiot. Ho
logram otrzymano dzięki promienio
waniu, którego źródłem są lasery helowo-neonowe (He-Ne), charakteryzu
jące się wysokim stopniem spójności
i dużą mocą promieniowania. Od tych
bowiem cech uzależniona jest jakość
hologramu.
Fo skierowaniu wiązki promieni la
serowych na płytkę, czyli hologram,
mieliśmy możność obejrzenia przed
miotu holografowanego z wszystkimi

właściwościami widzenia przestrzen
nego.
Dzięki szczeremu i serdecznemu przy
jęciu wycieczki oraz udostępnieniu naj
nowszych zdobyczy nauki przez Pań
stwowe Przedsiębiorstwo Fotograme
tryczne i Wojskową Akademię Tech
niczną, pogłębiliśmy nasze wiadomości
techniczne, poznaliśmy nowe formy
pracy i technologii w geodezji.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili także
zabytki i najnowsze budowle Warsza

wy. Podziwialiśmy rozmach i tempo
rozbudowy naszej wspaniałej stolicy.
Z Warszawy wynieśliśmy wiele ser
decznych, miłych wrażeń i wspomnień
ze spotkań, które ną długo zostaną w
pamięci uczestników wycieczki tech
nicznej do stolicy, zorganizowanej
przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Opolu.
Zofia Kasperska
ZO SGP Opole

Z prac Komisji Geodezji Miejskiej SGP w Krakowie
Komisja Geodezji Miejskiej Oddzia
łu Krakowskiego Stowarzyszenia Geo
detów Polskich zorganizowała w dniu
27 marca 1973 r. odczyt dr inż. Hen
ryka Brysia z Instytutu Geotechnik;
Politechniki Krakowskiej pt. Geode
zyjne pomiary zwisu lin i przewodów
elektroenergetycznych i telekomunika
cyjnych. Współautorami opracowania
na ten temat byli mgr inż. Tadeusz
Bielecki i mgr inż. Leszek Z i elina.
Referując zagadnienie pomiarów geo

dezyjnych lin przewodów napowietrz
nych za pomocą instrumentu BRT-006,
prelegent omówił:
a) metodę pomiaru z uwzględnie
niem pomiaru: pionowej strzałki zwisu
liny, pionowej odległości lin przewo
dów od terenu oraz odległości piono
wej pomiędzy liniami krzyżujących się
przewodów;
b) analizę dokładności, z uwzględ
nieniem błędu średniego pomiaru
strzałki zwisu w dowolnym punkcie
przewodu (dla długości przęsła krót

kiego L — >120 m, mjdov = ±0,02 m, dla
długości przęsła krótkiego, na przykład
L = 500 m, Wfdov — ±0,05 m), odleg
łości pionowej liny od terenu oraz od
ległości pionowej pomiędzy krzyżują
cymi się linami.
Proponowana przez autorów metoda
pozwala zastąpić pracochłonną metodę
trygonometryczną, skracając prace po
łowę o połowę oraz prace obliczeniowe
o 80%.
K. Walocha, A. Gralak
Kraków

Odczyt o harmonogramach Gantta
Komisja Geodezji Miejskiej Oddziału
Krakowskiego Stowarzyszenia Geode
tów Polskich zorganizowała w dniu 28
marca br. zebranie, na którym mgr inż.
Zofia Smialowska-Uberman z
Instytutu Geodezji Górniczej i Prze
mysłowej AGH w Krakowie wygłosiła
odczyt na temat Zastosowania wetod
sieciowych w organizacji pracy w geo
dezji.
Autorka
omówiła
harmonogram
Gahtta, który ułatwia wprawdzie or
ganizację pracy, nie daje jednak od
powiedzi na pytanie — jaki wpływ na
końcowy termin wykonania będą mia
ły opóźnienia w realizacji każdej czyn

ności z osobna, a także jakie są zapa
sy czasu odnośnie poszczególnych prac
i jak należy nimi gospodarować.
Omówiono również metody sieciowe.
Autorka przedstawiła zagadnienie: bu
dowy siatek czynności, określania cza
su trwania poszczególnych czynności,
przeliczania siatek (ręcznie lub na ma
szynie cyfrowej), analizy wyników obli
czeń i faktycznego wykorzystania wy
ników. Jako przykład podano zastoso
wanie siatki czynności dla organizacji
nracy zespołów wykonawczych przy
Poligonizacji precyzyjnej.
Po odczycie odbyła się dyskusja, w
której między innymi poinformowano

zainteresowanych o artykule inż. J.
Janeckiego, jaki w związku z omawianą problematyką ukazał się w
Przeglądzie Geodezyjnym w nr 7 ∙i 9
z 1969 roku.
W aktach Komisji Geodezji Miejskiej
SGP — Oddziału w Krakowie znajduje
się skrót referatu opracowanego przez
mgr inż. Zofię Smiałowską-Uberman,
natomiast w Miejskim Przedsiębior
stwie Geodezyjnym obok skrótu refe
ratu znajduje się również jego pełna
treść na taśmie magnetofonowej.
K. Walocha, A. Gralak
Kraków

Fédération Internationale des Géomètres
International Federation of Surveyors
Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure

Międzynarodowa Federacja Geodetów
W ramach Komisji 6 FIG (Geodezja
Inżynieryjna) działają następujące gru
py studiów:
Grupa Studiów A — Tolerancje w
budownictwie a dokładności trasowa
nia;
Grupa Studiów B — Obliczanie ku
batury robót ziemnych;
Grupa Studiów C — Pomiary od
kształceń i ich automatyzacja;

Grupa Studiów D — Dokumentacja
urządzeń podziemnych;
Grupa Studiów E — Giroteodolity
i ich zastosowanie.
Delegatami do poszczególnych grup
studiów z ramienia Stowarzyszenia
Geodetów Polskich są:
— do Grupy A — dr hab. Wojciech
Janusz;

— do Grupy B — mgr inż. Euge
niusz Woropajew;
— do Grupy C — dr hab. Aleksan
der Płatek (przewodniczący grupy);
1— do grupy D — mgr inż. Wacław
Kłopociński;
>— do Grupy E — prof, dr Zygmunt
Kowalczyk.
W ramach prac Komisji 6 FIG od
było się w dniach 13—16 marca 1973 r.
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w Sztokholmie spotkanie robocze Gru
py Studiów A, w połączeniu z Grupą
Roiboczą W 49 CIB (Międzynarodowego
Komitetu Badań Budownictwa i Do
kumentacji). Przedmiotem spotkania
było:
r— opracowanie pierwszej części pod
ręcznika (a właściwie instrukcji) tra
sowania budynków mieszkalnych;
>— dyskusja nad standardami brytyj
skimi, niemieckimi (NRF) oraz szwedz
kimi.
W czasie spotkania demonstrowano
dwa najnowsze przyrządy produkcji
szwedzkiej:
— AGA Geodimetr 700, będący po
łączeniem teodolitu, dalmierza lasero
wego i komputera;
— AGA Geoplane 300, stanowiący
laserowy niwelator o wirującej osi
celowej.

Prospekty obu przyrządów znajdują
się w Instytucie Geodezji Gospodar
czej Politechniki Warszawskiej.
W spotkaniu wziął udział kol. Ka
zimierz Bramorski, jako przewod
niczący Komisji 6 FIG.
jW dniach li—7 kwietnia 1973 r. w
Canberra (Australia) odbyło się do
roczne posiedzenie Komitetu Perma
nentnego FIG. Porządek dzienny obrad
przewidywał:
r— otwarcie posiedzenia przez prezy
denta Federacji;
— przyjęcie porządku obrad;
— przyjęcie protokołu z posiedzenia
Komitetu Permanentnego w Tel-Aviv;
— sprawozdanie sekretarza general
nego;
— sprawozdanie wiceprezydentów z
realizacji uchwał podjętych na XTII
Kongresie;
— sprawozdanie finansowe;

— przyjęcie nowych członków Fede
racji;
— nowa propozycja co do Członków
Honorowych;
— ustalenie cyklu kongresów (3 czy
4 lata);
— budżet na 1973 rok;
— ustalenie miejsca XVI Kongresu;
i— ustalenie miejsca posiedzenia Ko
mitetu Permanentnego w 1979 roku;
— sprawa raportu XIV Kongresu;
— inne sprawy.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
nie było reprezentowane na tym spot
kaniu.
Komisję 6 FIG reprezentował jej
wiceprzewodniczący — Dr Ludger
Hallermann (NRF).
Sekretarz Komisji 6 FIG
Mgr inż. Witold. Prószyński
Warszawa

IN MEMORIAM
W dniu 31 marca 1973 r. zmarł nie
spodziewanie wieloletni aktywista Za
rządu Oddziału Stowarzyszenia Geo
detów Polskich w Łodzi — kolega
Alfred Pacalowski, urodzony 24.X.1908
roku w Oratowie (ZSRR).
Państwową Szkołę Mierniczą ukoń
czył w Kowlu, gdzie również odbył
służbę wojskową w Szkole Podchorą
żych Rezerwy. Pracę zawodową roz
począł w 1930 roku w Urzędzie Ziem
skim w Brześciu, gdzie był zatrudnio
ny do 1939 r. przy pracach związanych
z przebudową ustroju rolnego. Okres
wojny przetrwał pracując w gospodar
stwie rolnym u swojej rodziny na Wo
łyniu.
Po wojnie rozpoczął pracę w Woje
wódzkim Urzędzie Ziemskim w Łodzi,
biorąc udział w pracach przy reformie
rolnej oraz przy regulacji gospodarstw
i osadnictwa na Ziemiach Odzyska
nych. W latach 1947—1949 prowadził
własne biuro mierniczego przysięgłego
w Radomsku. W 1950 roku złożył egza
min przed Państwową Komisją Wery
fikacyjną przy Politechnice Warszaw
skiej; uzyskał stopień inżyniera geo
dety i rozpoczął pracę w Kieleckim
Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierni
czym jako bezpośredni wykonawca
prac polowych. W 1954 roku objął sta
nowisko kierownika Wydziału Produk
cyjnego w Łodzi, a w 1908 roku został
mianowany
dyrektorem
Łódzkiego
Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierni
czego. Od 1965 roku do ostatnich chwil
życia pełnił funkcję dyrektora tech
nicznego ŁO(PM.
W swej wieloletniej pracy zawodo
wej dał się poznać jako wszechstronny
fachowiec, który wniósł poważny
wkład pracy twórczej w kształtowanie
nowych form gospodarki oraz stoso
wanie nowoczesnej technologii i orga
nizacji pracy. Szczególne zasługi poło-
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Inż. ALFRED PACAŁOWSKI

żył dla rozbudowy i rozwoju Przed
siębiorstwa, którym kierował, oraz
szkolenia i wychowywania młodej ka
dry technicznej. Dużo wysiłku organi
zacyjnego i pracy poświęcił wykonaniu
pilnych i ważnych dokumentacji geo
dezyjnych dla potrzeb gospodarki na
rodowej, zwłaszcza w regionie łódz
kim.
Do ostatniej chwili życia brał czyn
ny udział w pracach Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, pełniąc odpowie
dzialne funkcje społeczne w Zarządzie
Oddziału SGP i w Oddziale Wojewódz
kim NOT w Łodzi. W pracy społecznej
był niestrudzony i zaangażowany bez

reszty. To zaangażowanie, wybitna in
dywidualność, zamiłowanie do prac
społecznych, umiejętności organizacyj
ne i ciągłe inicjowanie nowych form
pracy stowarzyszeniowej oraz taktow
ny sposób bycia i umiejętność współ
życia z ludźmi, przy równoczesnym
poważnym traktowaniu swoich obo
wiązków zawodowych i społecznych
sprawiały, że w SGP i NOT cieszył się
wielką popularnością i autorytetem,
który zjednywał i zachęcał do pracy
społecznej wielu aktywistów.
Poza pracą w Stowarzyszeniu pełnił
przez wiele lat funkcję Prezesa Za
rządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Ło
dzi, gdzie dał się poznać jako wzorowy
myśliwy.
Za swój wysiłek i poświęcenie w
pracy zawodowej i społecznej został
odznaczony
Krzyżem
Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Ho
norową Odznaką NOT, Złotą Odznaką
za zasługi w dziedzinie geodezji i kar
tografii, Honorową Odznaką m. Łodzi,
Honorową
Odznaką
Województwa
Łódzkiego i Złotym Medalem Zasługi
Łowieckiej.
Największym uznaniem zasług, wy
rażonym Mu pośmiertnie, był hołd zło
żony w czasie pogrzebu, który odbył
się 4 kwietnia na Starym Cmentarzu
w Łodzi. Bardzo liczny udział kolegów
i przyjaciół, przedstawicieli Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii, brat
nich przedsiębiorstw i zakładów geo
dezyjnych z terenu całego kraju, liczne
wieńce i wiązanki kwiatów, pożegnalne
przemówienia nad otwartą mogiłą —
świadczą, jak głęboki żal pozostawił
po sobie Ten Inbiany i szanowany Ko
lega.
Cześć Jego Pamięci!

Fabian Grzybowski
Łódź

s≡≡
zZADAN
Rozwiązanie zadania
nr 116

pisze kol. Edmund Musiał z Radomska,
autor licznych zadań drukowanych w
Kąciku.
Prawidłowa odpowiedź jest następu
jąca:
AK : KD = 3 : 5

a po wprowadzeniu do tych równań
oznaczeń Xipi uporządkowaniu:

Dobre i proste rozwiązanie podajemy
za kol. Remigiuszem Szczepaniakiem
z Warszawy, które nadesłał je jako
pierwszy. Nadesłało je zresztą również
kilku innych kolegów.
Z zależności między przekątnymi a
bokami równoległoboku wynika, że:

AK = 2x- KD

X2 — AK2 = y2- KD2

AK + KD = 2x
skąd:
i po podstawieniu
X2 — (2x — KD)2 = y2 — KD2

po uporządkowaniu

P2 + (2y)2 = 2 [x2 + (2x)’J
Zadanie nr 116 podobało się czytel
nikom, widzącym w Kąciku Zadań mi
łą i pożyteczną rozrywkę. Nadesłano
na nie 31 rozwiązań wraz z wyrazami
uznania dla Autora zadania — kol.
Floriana Politowskiego z Koła w woj.
poznańskim. Krótkie i proste jak test,
a przy tym ładne i dowcipne — oto
opinia kol. Ryszarda Szostka z Wrocła
wia. Należy sobie życzyć, by tego ro
dzaju zadania rodziły się na kamieniu

5
KD = -X
4

5y2 = IOx2

y = xpz2

a więc

Na podstawie twierdzenia Pitagorasa
możemy napisać:
AB2 - AK2 = BK2

5
3
AK = 2x------ X = —X
4
4

skąd ostatecznie

BD2-KD2 = BK2

AK:KD = 3 : 5

AK-jt-KD = AD

Nagrodę główną od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w postaci wydaw
nictwa albumowego o Mikołaju Ko
perniku w wyniku losowania otrzymał
kol. Phan-Ba-Thainh z Warszawy.
Nagrody dodatkowe od Stowarzy
szenia Geodetów Polskich w postaci
książek otrzymali koledzy: Edward Zagrobelny z Jarosławia, Stefan Balcer
ze Szczecina, Leszek Mosor ze Szcze
cina, Stanisław Gürtler z Warszawy,
Stanisław Serafin z Wrocławia.

V

Z

St.J.T.

Rozwlqzanle zadania nr 116 nadesłali:

Remigiusz Szczepaniak (Warszawa), Ryszard
Szostek (Wrocław), Bernard Chmara (Szcze
cin),
Andrzej Nowak (Olsztyn),
Witold
Kuckiewicz (Warszawa), Wiktor Pietrulan
(Szczecin), Roman Arabski (Łódź), Stani
sław Gürtler (Warszawa), Stanisław Gór
niak i Bolesław Karnas (Przemyśl — Jaro
sław), Dzierżysław Lipniacki (Lublin), Pa-

wel Bednarz (Kozienice), Edward Zagrobelny
(Jarosław),
Bohdan
Kozarzewski
(Białystok), Stanisław Serafin (Wrocław),
Mirosław Mironczuk (Białystok), Phan-Ba-Thanh
(Warszawa), Grzegorz
Krawczyk
(Szczecin),
Edward
Musial
(Radomsko',,
Stefan Balcer (Szczecin), Jan Galler (Świ
noujście), Leszek Mosor (Szczecin), Kamil

Kasprzycki
(Bielsko-Biała),
Władysław
Szczygieł (Szczecin), Teresa Rosa (Kielce),
Stefan Tylinski (Pustelnik k. Warszawy),
Józef Chociej (Grajewo), Henryk Liberek
(Jarocin), Stanisław Nurek (Lublin), Oswald
Rudze (Wrocław), Jerzy Dąbek (Poznań),
Marian Szymański (Poznań).

Nagroda

Zadanie nr 121

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagro
da główna w postaci wydawnictwa Zarys
historii organizacji społecznych geodetów
polskich lub album 0 Mikołaju Koperniku
— od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

Dane są współrzędne Ya, Yb, Yc, Yd
Punktów A, B, C, D leżących .na osi OY.
Znaleźć współrzędne takiego punktu E,

,

aby trójkąty AEB i EDC były podobne.

Zadanie nadesłał kol. Wojciech Ja-

nusz z Warszawy.
Rozwiązanie zadania należy nadesłać

do dnia 10 października 1973 roku.

0

-O----------- →- ,

UWAGA!

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadania do rozwiązania, proszeni
są 0 nadsyłanie takich zadań łącznie z roz
wiązaniami.
Projekty
zadań
przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, są honorowane ryczałtem w
wysokości 300 złotych.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA Fotogrametrycznecoi

Dr TEODOR J. BŁACHUT ɪ)
Dr ZBIGNIEW SITEK2)
National Research Council of Canada

Stereo-ORTO-fotogrametria
Część I
1. Wstęp

Mimo upływu szeregu lat od chwili, gdy pierwszy, z auto
rów Iniiiiejszego opracowania fi], [2] uznał potrzebę wpro
wadzenia Stereopercepcji do techniki ortofoto, koncepcja
Stereoortofotogrametrii znajduje się stale jeszcze w okresie
krystalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do strony instru
mentalnej tej nowej techniki.
Wstępne studia i[3, 4, 5, 6] ogłoszone przez T. J. Bl achuta i jego współpracowników oraz szereg ,patentów
[2, 7, 8, 9] wykreślają drogę rozwojową początkowej myśli,
która została przedstawiona w sposób bardziej zasadniczy
i pełny w obszerniejszej publikacji [10], wydanej przez
National Research Council w Kanadzie oraz Institut für
Geodäsie und Photogrammetrie Politechniki w Zurichu.
Systematyczna praca badawcza w tej dziedzinie w Sekcji
Badań Fotogrametrycznych w NRC prowadzi jednakże
do coraz to nowych rozpoznań. Nie brak jest również pro
pozycji nowych rozwiązań instrumentalnych nadesłanych
z Węgier i Finlandii. Toteż ostatnio, gdy dr Z. Sitek
rozpoczął współpracę z Sekcją Badań Fotogrametrycznych
w okresie kilkumiesięcznych studiów, nadszedł dogodny
moment, aby zapoznać szersze grono polskich specjalistów
z tym nowym pomysłem i techniką. Dla pierwszego z auto
rów jest to równocześnie bardzo miła okazja do opubli
kowania ostatnich wyników swej pracy w jego ojczystym
języku i kraju.

2. Przesłanki podstawowe
Punktem wyjścia metody ortofoto sformułowanej przez
Francuza R. Ferbera w 1927 roku było założenie, że
fotograficzny obraz terenu o poprawnej charakterystyce
geometrycznej jest przydatnym produktem kartograficz
nym względnie wygodnym i ekonomicznym środkiem do
osiągnięcia takiego ,produktu. Jak wiadomo, fotoplany były
dość powszechnie używane w okresie międzywojennym,
w niektórych zaś krajach europejskich stały się podstawą
tak ważnych operacji pomiarowych i kartograficznych, jak
zdjęcia katastralne.
Po drugiej wojnie światowej cały świat wszedł w okres
nadzwyczaj szybkich i dynamicznych przeobrażeń, które
>) Członek Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Kanadzie,
kierownik Sekcji Badań Fotogrametrycznych w Narodowym In
stytucie Badawczym (N.R.C.) w Kanadzie.
,) Kierownik Zakładu Fotogrametrii AGH w Krakowie, profesor
wizytujący N.R.C. w 1972 roku.
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postawiły przed geodetami nowe i pilne zadania; dotych
czasowe sposoby zaspokajania potrzeb kartograficznych
okazały się niewystarczające pod względem technicznym
i ekonomicznym. Zawrotne niejednokrotnie tempo rozwoju
większości krajów wymagało wielkiej liczby wszelkiego ro
dzaju danych pomiarowych i map Wielkoskalowych słu
żących przede wszystkim jako podkłady do planowania
i realizacji wielorakich ,projektów. Często w kilka tygodni
po sporządzeniu tego rodzaju podkładów stawały się one
nieaktualne, gdyż szybka realizacja projektu wystarczająco
zmieniała charakter terenu, co pozbawiało świeżo sporzą
dzone dane i mapy praktycznego znaczenia. Zaczęto przeto
rozglądać się za nowymi, o wiele szybszymi i mniej kosz
townymi sposobami sprostania temu zadaniu. Skoncentro
wano się ponownie na technice fotoplanów, która ciągle
nęciła szeregiem atrakcyjnych cech, z wyjątkiem okolicz
ności, że ich produkcja natrafiała na ,poważne trudności,
kiedy opracowywać należało tereny pofałdowane. Podwa
żało to zasadniczo wartość fotoplanów jako ogólnej metody
kartograficznej.
Do tej trudności dołączały się inne, równie zasadnicze
ograniczenia cechujące jednoobrazowe metody fotograme
tryczne. Omówimy je krótko w dalszym ciągu niniejszej
pracy, tymczasem skonstatujemy jednak, że trudności w
produkcji fotoplanów terenów niepłaskich zostały prze
zwyciężone przez technikę przetwarzań różnicowych za
proponowaną przez Ferbera, ale rozwiniętą do stopnia
praktycznej używalności dopiero w późnych latach pięć
dziesiątych [dl]. Nastąpiła ożywiona działalność konstruk
torska, w wyniku której przemysł fotogrametryczny wy
produkował w latach sześćdziesiątych różne typy instru
mentów do produkcji ortofotogramów. ,Zwięzły przegląd
obecnie używanych instrumentów wraz z ich klasyfikacją
i dyskusją zasadniczych rozwiązań oraz występujących pro
blemów znajdzie czytelnik w publikacji [12].
Równocześnie od początku drugiej wojny światowej za
znaczył się silnie inny czynnik, który przyczynił się w
dużym stopniu do powstania koncepcji Stereofotogrametrii
[10]. W różnych dziedzinach gospodarki wzrosła również
potrzeba użycia zdjęć lotniczych i techniki fotogrametrycz
nej do różnych celów. Mamy tu na myśli takie dyscypliny
i zastosowania, jak: geologia, leśnictwo, geografia, morfo
logia, rolnictwo, gleboznawstwo, botanika, ekologia, hydro
logia, różne projekty inżynieryjne wymagające szczegóło
wych studiów naturalnego środowiska, wymogi administra
cji i planowania przestrzennego, turystyki, a nawet takich
dziedzin, jak awiacja względnie sprzedaż i kupno nieru

chomości. Celem tych dziedzin i wielu innych nie jest
oczywiście wykonywanie pomiarów i kartowań per se, nie
mogą one jednakże bez tego spełnić poprawnie i wy
dajnie swego zadania. Najczęściej łączy się to z zagad
nieniem Iotointerpretacji dla określonego celu, której nie
może przeprowadzić niespecjalista w danej dziedzinie. Dla
przykładu załóżmy wykonanie map leśnych okręgu z rów
noczesnym zaznaczeniem istniejącego drzewostanu oraz to
pografii terenu. Rzecz jasna, zadanie takie, zwłaszcza w
krajach tak dużych jak Kanada, można zrealizować tylko
przy użyciu zdjęć lotniczych. Idealnym przyrządem do opracowania jest prosty autograf, zapewniający dobre wa
runki fotointerpretacyjne oraz należytą dokładność karto
wań wraz z pomiarem szczegółów (na przykład wysokość
drzew) oraz wyznaczeniem topografii. Użycie pełnowarto
ściowych metod fotogrametrycznych jest jednakże trudne
do zrealizowania, ze względu na złożony charakter, powol
ność i koszt takich metod. Dlatego leśnicy (sytuacja ta
jest typowa dla wszystkich innych dziedzin niegeodezyjnych) posługują się odbitkami zdjęć lotniczych i stereo
skopem względnie w ostatnich czasach zdjęciami przetwo
rzonymi, w tym również przetworzonymi różnicowo. Oba
te rozwiązania są jednakże dalekie od ideału. W pierw
szym przypadku potrzebne pomiary i kartowania odby
wają się w dzikiej podziałce i są tylko przybliżone, w dru
gim zaś warunki fotointerpretacji, które w tych zastoso
waniach są zawsze podstawową częścią kartowań, są nie
wystarczające ze względu na brak zasadniczej możności
wyznaczenia topografii terenu.
W wyniku tej sytuacji, olbrzymia i stale rosnąca liczba
zastosowań wymagających poprawnych metod fotograme
trycznych jest skazana na używanie wszelkiego rodzaju
prymitywnych namiastek nie dających w końcowej ana
lizie ani korzyści technicznych, ani też ekonomicznych.
Odwrotnie, prowadzą one często do zacofania technicznego
nieraz o groteskowych rozmiarach i to w podstawowej
zupełnie dziedzinie dostarczania zasadniczej informacji do
tyczącej środowiska naturalnego. Jeśli zwr0∣cimy ponadto
uwagę, że w rosnącej stale liczbie krajów kartowania to
pograficzne są łączone z zakładaniem ,tak zwanych banków
danych, obejmujących wielką liczbę informacji niezbędnych
do poprawnego planowania i administracji, musimy dojść
do wniosku, że istnieje nagląca potrzeba jakiegoś bardziej
zadowalającego meteorologicznie, technicznie i ekonomicz
nie rozwiązania.
Zwróćmy również uwagę na fakt, że w dziedzinach, o
których tutaj mowa, konwencjonalna mapa ma raczej ogra
niczoną użyteczność i to z różnych względów. Jednym
z nich jest trudność w nanoszeniu informacji, które mu
szą być zidentyfikowane w terenie. Na przykład wydzie
lanie kęp drzew różnego typu występujących na terenie
lasu, wyznaczanie różnych klas gleb itp. Z braku punatów
odniesienia tego rodzaju praca nie tylko jest nad wyraz
żmudna i niedokładna, ale ponadto schematyczne zazna
czenie na mapie różnych danych w oderwaniu od natural
nego tła samego terenu i jego charakterystycznej struk
tury i punktów nie może odtworzyć pełnego obrazu po
wierzchni Ziemi, przydatnego do wyciągnięcia odpowied
nich wniosków i powzięcia ostatecznych decyzji.
Symboliczne przedstawienie ,powierzchni Ziemi — jak to
ma miejsce na konwencjonalnej mapie — nie nadaje się
również zupełnie do przedstawienia dynamicznych proce
sów, które są tak ważne dla poprawnego zobrazowania
naturalnego środowiska. Na przykład, jak przedstawić na
mapie aktywność rolniczą danego rejonu, ruch zwierzyny
na tle swego habitat, rozkład ruchu pieszego i kołowego
w mieście, w zależności od pojemności budynków i setki
innych danych? Konwencjonalne mapy nie mogą nawet
przedstawić w sposób bezpośredni wysokości i zasadniczej
charakterystyki budowli czy domów.
Uwagi powyższej nie należy traktować jako argumentu
przeciwko użyteczności konwencjonalnych map. Są zasto
sowania, w których dotychczasowe mapy są niezastąpione.
Należy sobie jednakże zdać sprawę z faktu, że istnieje
szereg pilnych i nowych zastosowań, dla których treść,
forma i technika opracowania dotychczasowych map ma
ograniczone znaczenie.
A wreszcie, zasadniczym względem, który każę szukać
nowych rozwiązań jest to, że produkcja konwencjonalnych
map jest bardzo powolna i nie można jej zautomatyzować.
Przedstawienie pokrycia terenu za pomocą symboli wy

maga zidentyfikowania wszystkich szczegółów w chwili
tworzenia mapy. Jak wiadomo, identyfikacja szczegółów,
które mają być przedstawione na mapie, wymaga inter
wencji człowieka i nie ma dużych widoków na to, aby
w niedalekiej przyszłości zadanie to mogło być spełnione
przez automat.
Jednakże z drugiej strony, jak już wspominaliśmy, istnie
je olbrzymie i stale rosnące zapotrzebowanie na wszel
kiego rodzaju mapy. Gdyby więc znalazł się sposób u,proszczenia i przyspieszenia produkcji map, możliwość taką
należałoby jak najstaranniej rozpatrzyć.
Przy tego rodzaju rozważaniach (ograniczamy się tutaj
tylko do kilku punktów) możliwość użycia techniki ortofoto — z fotomapą jako produktem końcowym — narzuca
się sama przez się. Chodziło jednak o rozwiązanie zasad
niczej trudności: jak wyeliminować z obecnego procesu
tworzenia fotomap konieczność powrotu do normalnych
metod i ekwipunktu fotogrametrycznego w celu opraco
wania danych liczbowych i wykreślenia tych szczegółów
fotomapy, które wymagają Symbolizacji, włączając w to
również wykreślenie warstwie. Z punktu widzenia meto
dologicznego i ekonomii ogólnej, łączenie różnych technik
w jeden proces produkcyjny jest niewskazane, nieraz zaś
wprost błędne. Jednakże w przypadku fotomap wydawało
się, że konieczność wprowadzenia zwykłych metod foto
grametrycznych jest nieunikniona z powodu zasadniczego
ograniczenia, tak charakterystycznego dla pojedynczych
zdjęć (przetworzonych czy też nie).
Ograniczenie to wynika między innymi z niewystarcza
jącej czytelności pojedynczych obrazów fotograficznych. Ma
ona dwa źródła.
iPo pierwsze, płaski obraz trójwymiarowego szczegółu
terenowego często sprawia ,trudności interpretacyjne. Na
przykład, w krytycznych skalach pozytywne zidentyfi
kowanie nawet tak odrębnych szczegółów, jak zabudowa
nia wiejskie, może być bardzo utrudnione.
Po drugie, duża liczba szczegółów terenowych może być
niewidoczna na jednym zdjęciu, widoczna zaś na drugim.
Chodzi tu o przedmioty znajdujące się w martwym polu
budynków, ∣drzew, form terenowych itp.
Ponadto ograniczenie to wynika również z niemożności
pomiarów wysokościowych. Jest to zasadniczy mankament
pojedynczych obrazów. Teren oraz jego pokrycie są two
rami trójwymiarowymi i metody, które nie pozwalają na
ich całkowite trójwymiarowe opracowanie, muszą budzić
zastrzeżenia co do ich wartości.
Z jednej strony bezsporna jest atrakcyjność produktów
ortofoto, ze względu na ich bogactwo informacji, natu
ralną formę przedstawienia obrazowego, wyjątkową łat
wość identyfikacji szczegółów terenowych niemożliwych do
przedstawienia symbolicznego na konwencjonalnych ma
pach itp., głównie jednak ze względu na szybką produkcję,
częściowo o bardzo wysokim stopniu automatyzacji.
Z drugiej zaś strony, zwykłe ortofotogramy są obarczone
trudnościami związanymi z dokładnym rozpoznaniem szcze
gółów, które mogą decydować o przydatności tego pro
duktu w operacjach pomiarowych, a nade wszystko bra
kiem trzeciego wymiaru, tak zasadniczego w jakimkolwiek
przedstawieniu terenu.
Prowadząc powyższy tok rozumowania, staje się rzeczą
jasną, że rozwiązania należy szukać we wprowadzeniu
Stereopercepcji do techniki ortofoto [1], [2]. I to wprowa
dzenia w taki sposób, aby nie tylko zwiększyć uczytel
nienie ortofotogramów, ale równocześnie uzyskać proste
i dokładne związki metryczne między trójwymiarowym te
renem a jego pokryciem. Jak zobaczymy poniżej, technika
Stereoortofoto odpowiada tym warunkom, ponadto zaś
otwiera możliwości niedostępne w klasycznych metodach
fotogrametrycznych.

3. Teoria Stereoortofotogranietrii
3.1. Ortofotogrametria

W hipotetycznym Ortofotograficznym zdjęciu lotniczym
(rys. 1, część prawa) środek rzutów powinien być w nie
skończoności, płaszczyzna projekcji powinna być równoległa
do płaszczyzny odniesienia, a wszystkie .promienie powin-
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Zdjęcie lotnicze

Zdjęcie ortograficzne
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xχ Hipotetyczny negatyw
∖ Cjrtirfnto -przesunięto
x ∖piasιczyzna odnie'∖sienia

------------ x-------

Pioszczyzna

odniesienia

Rys. 1. Zdjęcie lotnicze. Zdjęcie ortograficzne

ny być prostopadłe do tych dwu płaszczyzn. Nie będzie
tam zatem, żadnych przesunięć obrazów spowodowanych
pochyleniem zdjęć lub różnicami wysokości terenu. Zdjęcie
takie odpowiada mapie o jednakowej skali. Odległości po
ziome mierzone na takim zdjęciu są poprawne, niezależnie
od istniejących różnic wysokości terenu. Jest to zupełnie
inaczej niż na konwencjonalnych zdjęciach wykonanych
w rzucie środkowym ze skończonej odległości, gdzie różnice
wysokości terenu (rys. 1, część lewa) powodują przesu
nięcia punktów z a’ do a, czy z b’ do b. Jeśli te ostatnie
zdjęcia są pochylone, występują wtedy dodatkowe znie
kształcenia.
Obrazy Ortofotograficzne nie mają pochylenia i dlatego
nie mają zniekształceń spowodowanych tym pochyleniem.
Ortofotoskop jest urządzeniem do wytwarzania obrazów
Ortofotograficznych z konwencjonalnych zdjęć terenu. Ta
kie obrazy otrzymywane metodą różnicową nazywane są
Ortofotogramami (Ortofotografiami).
Zasada ortofotoskopu pokazana jest na rysunku 2. Jest
ona wspólna dla różnych procedur i przyrządów stosowa
nej obecnie techniki ortofotografii. Załóżmy, że:
— na multipleksie lub autografie typu KELSH wyko
nano orientację bezwzględną modelu;
— płaszczyzna stołu jest ruchoma i pokryta emulsją
światłoczułą;
— emulsja jest nakryta nie przepuszczającym światła
gumowanym materiałem, w którym jest otwóir rw postaci
małej szczeliny, na przykład o wymiarach 1 mm × 10 mm;
■— szczelina może być przesuwana ruchem ciągłym
wzdłuż jednej osi poziomej (X lub Y), a po osiągnięciu
krańca Stereomodelu — wzdłuż drugiej osi ruchem sko
kowym o długość szczeliny;
— emulsja uczulona jest tylko na obraz przechodzący
przez filtr niebieski.
Jeżeli obserwator będzie utrzymywał przesuwającą się
tak szczelinę w styczności z modelem (czyli będzie wyko
nywał profilowanie modelu), to materiał światłoczuły umieszczony na stole będzie rejestrował te elementarne
obrazy, które przepuszcza szczelina. Te wycinki obrazu
tworzą wąski pas, a wszystkie pasy — nowy obraz foto
graficzny (Ortofotogram) podobny do powiększonego zdję
cia lotniczego, ale w jednakowej skali. Wielkość szczeliny
zależy od rzeźby terenu. Na przykład dla terenu płaskiego
szczelina może mieć wielkość całego Stereomodelu.
3.2.

Podstawy Stereoortofotografii

Technika Stereoortofotografii wykorzystuje obrazy ortofotograficzne do otrzymywania przestrzennego modelu te
renu. Model taki otrzymuje się przez obserwację dwóch
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obrazów Ortofotograficznych tego samego terenu. Jeden
z tych obrazów jest zwykłym Ortofotogramem otrzymanym
z jednego zdjęcia Stereopary, a drugi (— tak zwany ortofotogram towarzyszący albo stereomat — ma obraz znie
kształcony w stosunku do konwencjonalnego obrazu ortofotogramu przez paralaksy poziome pɪ, zgodnie z równa
niem ∣[6]:
B
TPx = c ∙ h = — · h
H
względnie
H
Px = B-In----- (1)
Ll
fi
gdzie (rys. 2):

c — stała,
B — baza zdjęć,

W celu uzgodnienia sztucznych paralaks z naturalnymi,
należy potraktować różnice wysokości ∆h jako nieskończe
nie małe [13] i w miejsce ∆h podstawić w równaniu (2)
wartości dh, a następnie przeprowadzić całkowanie; wtedy:

Orafoto

Stereomct

h=h

Px= / B^ñdh = BlnH^h

(3)

h=0

Wprowadzenie do Stereomatu sztucznych paralaks okreś
lonych równaniem (3) pozwala mierzyć wysokości terenu
oraz wysokości przedmiotów pokrycia terenowego (drzewa,
budynki itp.) w jednakowej skali. Błąd względny takich
pomiarów mieści się w granicy poniżej 1%, przy różnicach
wysokości terenu sięgających h — 10% H i wysokości mie
rzonych obiektów ∆h = 3,5% H.
Dla lepszego zrozumienia podstaw geometrycznych steTeoortofotografii można rozpatrywać stereomat jako rzut
ukośny modelu terenu na płaszczyznę odniesienia, podczas
gdy Ortofotografia jest rzutem ortogonalnym tego modelu
na tę samą płaszczyznę odniesienia (rys. 3).
Rys. 3. Geometria powstawania Stereoortofotogramow

3.3. Błędy Stereoortofoto

H — wysokość lotu w stosunku do przyjętego poziomu
odniesienia,
h — wysokość terenu w stosunku do poziomu odnie
sienia,
In — Iogarytm .naturalny,
Px — sztuczne paralaksy.
Dla określonego Stereogramu, gdy ustalone są wartości
BiH, sztuczne paralaksy uzależnione są wyłącznie od
różnic wysokości terenu h. Przesunięcia pɪ określone funk
cją logarytmiczną (1) bardzo dobrze zgadzają się z paraIaksami naturalnymi px (równanie 2) określającymi wy
sokości szczegółów pokrycia terenowego ∆h:

Px

B ∙ ∆h
H-h-Δh

B ■ ∆h
H—h

(2)

W technice Stereoortofoto dane sytuacyjne określa ortofotogram, natomiast informacje wysokościowe czerpane są
z modelu utworzonego przez ortofotogram i stereomat.
Dlatego w celu określenia błędów sytuacyjnych punktów
wystarczy przeanalizować sytuacyjne błędy ortofotogramu.
Źródeł tych błędów należy szukać w jakości obrazu foto
graficznego, w orientacji wzajemnej i bezwzględnej pary
zdjęć, w systemie ortofotografii, profilowaniu i deformacji
filmu. Decydujący wpływ na błędy sytuacji mają błędy
profilowania oraz rozmiar użytej szczeliny.
Dla systemów Ortofotograficznych wykorzystujących w
czasie przetwarzania projekcję optyczną można wyprowa
dzić w oparciu o rysunki 2 i 4 zależności na określenie
zniekształceń sytuacyjnych ∆x, i ∆y, spowodowanych błę
dami profilowania ¿Iz. Rysunek 4 [5] przedstawia przypa
dek, gdy wskutek błędu profilowania Zlz szczelina nieskoń
czenie małej wielkości znajduje się w punkcie A zamiast

Rys. 4. Geometryczne zależności wynikające z błędnego usytuowania
punkcie A)

szczeliny

punktowej

(zamiast w punkcie

D

znajduje się

w
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w ,punkcie D, przy czym promień τπ, który miał utworzyć
obraz ortofoto w punkcie D, rejestruje się w punkcie D1.
Biorąc pod uwagę, że powierzchnia modelu w punkcie D
jest nachylona, a w rzeczywistości film, na którym powstaje ortofoto jest zawsze poziomy, to wpływ błędu profilo
wania Jz na zniekształcenie sytuacji ortofotogramu wy
rażony jest odległością AF. Składowe tego błędu można
określić w oparciu o rysunek 4:

FD1 = BM = GK

Załóżmy, że środek szczeliny koincyduje z nachyloną
powierzchnią modelu terenu, przy czym jeden koniec
szczeliny znajduje się na wysokości J2 nad tą powierzchnią,
podczas gdy drugi koniec znajduje się pod powierzchnią
(rys. 5) [5j. Wtedy do obliczenia maksymalnych błędów
ortofoto ∆x,sz i ∆y'sz spowodowanych długością szczeliny
d można wykorzystać równania (7), przy czym błąd pro
filowania J2 wyrazimy za pomocą długości szczeliny d
i Składowej kąta nachylenia terenu βy, a zatem:
dz = -^-dtg∕⅛

∆x' = AC — BC = ∆z · tg ax— FDitg ax I

(8)

(4)

∆y' = AH — GH= ∆z ■ tg α' — FD1 tg ay I

FD1 = BE +GN=Δx'∙ tgfo+4y, tg

(5)

Podstawiając do równania (5) prawe strony równań <4)
można obliczyć:
tgaxtgβx + tgaytgβy
FD1 = ∆Z--- ;------ ;-----------;-------- ;-------(b)
1+tg ax tgβx+tgaytgβy
Wykorzystując z kolei to wyrażenie w równaniach (4),
otrzymuje się zależności określające składowe X i Y znie
kształceń (błędów) sytuacji spowodowanych błędem profi
lowania Jz:
∆Z tg ax
∆x'p
l÷tgα2 tg fc + tg ay tgβy
(7)
,
∆z tg ay
∆yo= ---------- ;----------------;-----1 + tg"αx tg βx + tg ay tg βγ
gdzie:
a'x, a'y — rzuty kąta (zawartego pomiędzy promieniem
rzucającym i pionową) na płaszczyzny XZ
i YZ,
βx, ßy ~~ składowe nachylenia terenu odpowiednio w
płaszczyznach XZ i YZ.
Dla maksymalnych składowych ax = ay=<Α° (to jest dla
zdjęć szerokokątnych f — 150 mm, format 230 × 230 mm,
przy pokryciu podłużnym 60% i poprzecznym 20%), przy
błędzie profilowania Jz = 0,12 mm, czterokrotnym powię
kszeniu ortofoto w stosunku do oryginalnego zdjęcia i na
chylenia terenu βx i βy nie przekraczającego 20° błędy
sytuacji ortofoto spowodowane niedokładnością profilowa
nia Jz (gdy ∆x'p = ∆y'p) nie są większe od 0,14 mm. Jest
to niewielki błąd, zważywszy, że występuje przy maksy
malnych składowych a'x i ay dla zdjęć szerokokątnych.
Znacznie bardziej niebezpiecznymi błędami, zniekształca
jącymi sytuację ortofoto, są błędy wynikające z wielkości
szczeliny. Z uwagi na dokładność idealna byłaby szczelina
punktowa, jednakże ekonomia procesu ortofoto wymaga
stosowania jak najdłuższej szczeliny. Pewien kompromis
jest więc nieunikniony. W praktyce szczelina ma kształt
wydłużonego równoległoboku o możliwie małej szerokości,
ze względu na ostrość obrazu. Jak widać z ,powyższego,
dla ustalenia błędów sytuacji na ortofoto, wynikających
z wielkości szczeliny, wystarczy rozważyć tylko wpływ jej
długości.

Zakładając ponadto, że promienie tworzące obraz na orto
foto są równoległe na całej długości szczeliny oraz przyj
mując dla uproszczenia, że

ax = ay= a,

jak i

βx = βy = β,

otrzymujemy:
tg a · tg β
l + 2tgαtg∕S

(9)

Jak widać, teraz zniekształcenia Jx'52 i Jy's2 są dużo więk
sze i na przykład dla cytowanych wyżej wartości (βx — βy =
= —20o, a X = a y = 320) drugi współczynnik w równaniu (S)
wynosi — 0,417 i zależy bardzo od nachylenia terenu β i dla
β = —10° zmniejsza się do — 0,141. Z równania (9) można

Rys. 5. Usytuowanie
s t e r eos kop owego

szczeliny

na

zboczu

powierzchni

modelu

wysnuć wnioski, że długość szczeliny d należy starannie do
brać do wymagań dokładnościowych oraz że do produkcji
Ortofotografii powinny być używane kamery o wąskim
kącie rozwarcia lub tylko środkowe części zdjęć szeroko
kątnych.
Wpływ błędu profilowania J2 na stereomat jest nieco
inny niż na ortofotogram, a wzory na określenie błędów
sytuacyjnych Stereomatu można wyprowadzić na podsta
wie rysunku podobnego do rysunku 4, tylko należy roz
patrzyć teraz promień r∏ι biegnący od punktu D' ze zdję-

Tabllca 1. Błędy sytuacyjne 1 błędy paraiaks w Stereoortofoto ze zdjęć szerokokątnych, przy długości szczeliny 4 mm I składowych nachylenia terenu βx =βy = —10°

Punkt

X
w [mm]

V
w [mm]

1
2
3
4
5
β
7
8
0

0
+ 184
+ 308
0
+ 184
+ 368
0
+ 184
+ 368

0
0
0
+ 345
+ 345
+ 345
-345
-345
-345
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A«sź

jpʃ
w [mm]

zte22
w [mm]

w [mm]

odległość
projekcji
600 mm

odległość
projekcji
600 mm

odległość
projekcji
570 mm

odległość
projekcji
600 mm

odległość
projekcji
630 mm

odległość
projekcji
570 mm

odległość
projekcji
600 mm

odległość
projekcji
630 mm

0
-0,114
-0,243
0
-0,128
-0,274
0
-0,103
-0,218

0
0
0
-0,226
-0,240
-0,257
+ 0,184
+ 0,104
+ 0,204

-0,010
-0,024
-0,041
-0,011
-0,028
-0,050
-0,009
-0,020
-0,034

0
-0,011
-0,027
0
-0,014
-0,033
0
-0,009
-0,022

+0,009
0
-0,014
+0,010
-0,002
-0,018
+0,009
0
-0,010

0
0
0
-0,027
-0,030
-0,035
+ 0,018
+ 0,020
+ 0,022

0
0
0
-0,025
-0,027
-0,032
+ 0,016
+ 0,019
+0,020

0
0
0
-0,022
-0,025
-0,027
+ 0,015
+0,017
+ 0,018

dp2
w [mm]

cia lewego. Rozumując w podobny sposób jak przy wy
prowadzeniu równań (7), można ustalić następujące za
leżności:
Δχ.· =_
-Aztg ax_________ I
p 1 —tga"tg‰ + tgαj,'tg^
(10)
Ayl =__________ i2-⅛-g^__________
1 — tgaxtgβx + tgay'tgβy i
które różnią się od równań (7) tylko znakami. Wyrażając
błąd profilowania ∆z za pomocą d i β, jak w równaniu (8),
można obliczyć z równań (7) i (10) zniekształcenia sytuacji
spowodowane długością szczeliny zarówno na ortofoto 1 Axsz ’
Aysz, jak i na Stereomacie Axsz, Aysz.
W celu obliczenia błędu paralaks pɪ (przy założeniu, że
Ax'p = Axp ) należy utworzyć różnice pomiędzy błędami
sytuacji Axsz i Axsz (spowodowanymi długością szczeliny
d), przy czym należy uwzględnić przesunięcie filmu w
czasie produkcji Stereomatu, które jest proporcjonalne do
stosunku s wynikającego z poziomego pɪ i pionowego z
ruchu filmu. Otrzymuje się wtedy:

⅛ aX
I
1 + tg a'x tg βx + tg a'y tg βy ^τ^

tg ax — s
1—tg ⅛ tg + tg aÿ

··
_______________ tg Uy____________
1 — tg ax tg βx 4- tg ay tg βy

W zamieszczonej tablicy (5) zestawiono błędy sytuacji
Ax'sz, Aysz i paralaks ∆px i ∆py obliczone ze wzorów (7),
(11) i (12) dla zdjęć szerokokątnych, gdy f = 150 mm, for
mat 230 × 230 mm, dla pokrycia podłużnego 60%, poprzecz
nego 2ñ%, długości szczeliny d = 4 mm, składowych na
chylenia terenu βx = βy = —10°. Jako stosunek przesunię
cia poziomego do przesunięcia pionowego przyjęto s =
= 0,613, co odpowiada stosunkowi bazy do wysokości, przy
średniej odległości projekcji 600 mm. Obliczenie wykonano
dla trzech poziomów: w odległości 600 mm i +30 mm.
Nie zamieszczono w tablicy błędów sytuacji przy odleg
łości projekcji 570 mm i 630 mm, gdyż nie różniły się one
więcej niż 7% od błędów dla poziomu 600 mm.
Jak widać z tablicy, błędy paralaks są wielokrotnie
mniejsze od błędów sytuacji, co jest okolicznością bardzo
ważną.
W dodatku Collins [4] wykazał, że jak długo błąd profi
lowania jest identyczny dla ortofotogramu i stereomatu,
wynikający z niego błąd wysokościowy jest Zaniedbywalny
dla błędów profilowania, których można się spodziewać
w praktycznych procesach produkcyjnych. Prawo to można
wyrazić formułą:

Apx —

i podobnie dla paralaks poprzecznych Apy = Aysz — Aysz
____________ tg a'y____________
1 + tg ⅛ tg βx + tg a'y tg βy

-—x

H—h

. [Az2 — Az1]

(13)

gdzie:
Jz2 i ∆zι — błędy profilów w identycznych punktach dla
stereomatu i ortofotogramu.

Pod koniec bieżącego roku ukaże się XXII edycja
TERMINARZA TECHNIKA
na role 1974
Szczególnie polecamy naszym Czytelnikom mutacje:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Geodezja
Budownictwo
Górnictwo
Komunikacja
Leśnictwo i Drzewnictwo
Melioracje i Budownictwo Wodne
Ogrodnictwo i Tereny Zieleni
Rolnictwo
Technika Cyfrowa

Cena terminarza w okładce igelitowej wraz z jedną wkładką branżową i notat
nikiem adresowym wynosi:
w przedpłacie
w sprzedaży

— 25 zł
— 30 zł

Przedpłatę od członków stowarzyszeń naukowo-technicznych, indywidualnie
i zbiorowo (przez koła zakładowe), przyjmują wyłącznie zespoły kolportażu przy
biurach terenowych NOT do 5 listopada br.
Sprzedaż po cenie normalnej (30 zł) odbywać się będzie:

a) w księgarniach „Domu Książki”,
b) w kioskach „Ruchu”.
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Mgr inż. MICHAŁ STANKIEWICZ
Politechnika Warszawska
Instytut Fotogrametrii i Kartografii

Atlas województwa katowickiego
W drugiej połowie 1971 roku ukazał się kolejny atlas
z zapoczątkowanego w 1965 rok-u cyklu regionalnych atla
sów województw. Atlas ten został opracowany w Zakładzie
Badań Ekonomicznych Śląskiego Instytutu Naukowego,
przy współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin
nauki. Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego był prof,
dr Józef Szaflarski. Atlas województwa katowickiego
stanowi szerokie, kompleksowe opracowanie kartograficzne
głównych zjawisk fizyczno-geograficznych, ludnościowych,
gospodarczych i kulturalnych zachodzących na terenie wo
jewództwa. Rozmiar tej publikacji jest znacznie szerszy niż
poprzednich atlasów wojewódzkich, co odzwierciedla nie
tylko większą szczegółowość opracowania, ale również sta
nowi o szczególnym znaczeniu województwa katowickiego
w życiu gospodarczym kraju.
Prace autorskie i redakcyjne nad Atlasem zakończono
w marcu 1969 roku. Większość zagadnień w Atlasie opra
cowano w oparciu o dane statystyczne z lat 1966 lub 1967,
jednak niektóre zagadnienia zostały opracowane według
danych na rok 1960. Z pewnością wpłynął na to brak
jednolitych materiałów źródłowych. Jeżeli dodamy do tego
dwuletni cykl redakcyjno-reprodukcyjny (prace redakcyjno-techniczne wykonano w PPWK ,— Oddział we Wrocła
wiu, zaś druk we Wrocławskiej Drukarni Kartograficznej),
to nic dziwnego, że w momencie ukazania się Atlasu w
sprzedaży otrzymaliśmy dzieło miejscami niezbyt aktualne.
Przy tego rodzaju publikacjach należy starać się skracać
do minimum etap przygotowania reprodukcyjnego i druku
atlasu. Nie oznacza to, że wartość Atlasu została przez to
pomniejszona. W polskiej kartografii w dalszym ciągu brak
jest szczegółowych i wszechstronnych opracowań regio
nalnych. I Atlas ten długo jeszcze będzie spełniał rolę
głównego kartograficznego informatora o ziemi górnośląs
kiej, jak również będzie służył pomocą przy szeregu opra
cowań planistycznych.
Atlas województwa katowickiego zawiera 48 stron i 2
wyklejki z mapami oraz 15 stron tekstu, który w sposób
zwięzły charakteryzuje środowisko geograficzne, zagad
nienia ludnościowe, gospodarcze, kulturalne i turystyczne
związane z obszarem województwa. Tekst stanowi w
Atlasie informację bardzo pożyteczną, dość dobrze powią
zaną z częścią kartograficzną. Łącznie Atlas zawiera 158
map w następujących skalach: 11:600 000 — 19 map, 1:75 000
i 1:1 000 000 — łącznie 8 map, 1:1 200 000 i 1:1500 000 —
109 map, w skalach innych wykonano 32 mapy. Treść map
jest często uzupełniona wykresami i diagramami. Pod
względem tematycznym można mapy Atlasu zgrupować
w wymienione poniżej działy:
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Objętość
w stronach

Człowiek i jego środowisko naturalne
a)
b)
c)
d)
e)

mapy
mapa
mapy
mapy
mapy
nym
f) mapy
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ogólne i administracyjne
rzeźby i budowy geologicznej
klimatyczne
wód, gleb, fito- i Zoogeograficzne
zmian w środowisku geograficzludnościowe i osadnictwa

2
4
2
4

1
9

Gospodarka

a) mapy surowców mineralnych
b) mapy przemysłu
c) mapy budownictwa mieszkaniowego i
rzemiosła
d) mapy rolnictwa
e) mapy transportu i komunikacji
f) mapy gospodarki komunalnej
g) mapy ochrony zdrowia, szkolnictwa i
kultury
h) mapy turystyki i wypoczynku
i) mapy ogólnogospodarcze

■1
4
2
7
3
1

5
2+1
wyklejka
1

Pierwsze trzy mapy Atlasu mają charakter wprowadza
jący. Są to: mapa przeglądowa, mapa podziału administra
cyjnego i mapa hipsometryczna.
Nie wydaie się, aby mapa przeglądowa w formie zamiesz
czonej w Atlasie należycie spełniała swą rolę. Właściwie
stanowi ona wyrys z mapy dróg (s. 37) uzupełniony liniami
kolejowymi oraz granicami powiatów i niektórymi miej
scowościami. Szczególnie niefortunne wydaje się użycie tej
samej barwy czerwonej do oznaczenia dróg głównych oraz
miejscowości liczących powyżej 100 000 mieszkańców. Mapa
przeglądowa województwa powinna obejmować wszystkie
główne elementy fizyczno-geograficzne, a więc również
i rzeźbę terenu. Można więc było połączyć mapę prze
glądową z mapą hipsometryczną przy odpowiedniej zmia
nie założeń redakcyjnych.
Z kolei mapa hipsometryczna swoją formą sugeruje, że
województwo katowickie stanowi ponurą, wymarłą wyży
nę, gdzie nawet rzeki toczą czarne wody (kolor przy
jęty dla rzek w Atlasie). Sugeruje to przede wszystkim
zbyt intensywne cieniowanie rzeźby terenu, które spowo-

dowało, że kolory na mapie różnią się znacznie od za
mieszczonej w legendzie skali barw, co jest szczególnie
widoczne dla odcieni koloru zielonego, który na mapie
przybiera miejscami barwę brunatnoszarą. Na mapie tej
brak również konsekwentnie przeprowadzonej regionaliza
cji fizyczno-geograficznej. Jako jednostkę podstawową
przyjęto mezoregion, przy czym nie wyróżniono opisem
takich mezoregionów, jak: Wyżyna Częstochowska i Wy
żyna Krakowska oddzielnie, bowiem one wraz z opisaną
Wyżyną Wieluńską oraz nie opisanym Progiem Lelowskim
tworzą razem makroregion — Wyżynę Krakowsko-Często
chowską, co nie wynika z umiejscowienia ostatniej nazwy
na mapie. Spośród mezoregionów składających się na Wy
żynę Śląską nie opisano Obniżenia Warciańsko-Prośnieńskiego oraz jakże ważnej jednostki — Górnośląskiego Okrę
gu Przemysłowego, zwanego też Górnośląskim Zagłębiem
Węglowym. Wprowadzona zaś nazwa Grzbiet Wapienia
Muszlowego nie wydaje się zbyt trafna dla jednostki fi
zyczno-geograficznej. Szkoda również, że na mapie tej nie
zanaczono jaskiń, które w dużej liczbie występują na Wy
żynie Krakowsko-Częstochowskiej. Tylko na samym obsza
rze Wyżyny Częstochowskiej istnieje około 40 jaskiń więk
szych, z czego przynajmniej połowa godna jest zaznacze
nia na mapie, tym bardziej że na innych mapach tego
Atlasu jaskiń nie uwidoczniono.
Na mapie podziału administracyjnego powinna być przed
stawiona ścisła lokalizacja siedlisk i ich przynależności
administracyjnych. Stąd na mapie tej powinny być zazna
czone miejscowości — siedziby gromadzkich rad narodowych a nie tylko granic gromad, jak również powinny
znaleźć się wsie sołeckie. Niedopatrzeniem jest również
brak podziału miasta Katowice na 4 administracyjne dziel
nice, w których istnieją przecież dzielnicowe rady naro
dowe.
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Spośród map przedstawiających zagadnienia geologiczne
i geomorfologiczne na szczególne wyróżnienie zasługuje
mapa ukazująca geologię czwartorzędu. Może ona służyć
jako przykład bardzo trafnie dobranych barw, jak i zna
ków kartograficznych. Mapa ta odznacza się harmonijnoś
cią tonów, jest jednolita w swym wyrazie i jednocześnie
bardzo czytelna. Do innych map tej grupy można mieć
drobne zastrzeżenia. Na mapie geologicznej można zauwa
żyć pewne odstępstwo od przyjętej w geologii międzyna
rodowej skali barw, gdzie dla dewonu zarezerwowano
barwę brązową (na mapie ciemny fiolet). Także mapa
przedstawiająca geomorfologię województwa zyskałaby na
komunikatywności, gdyby wydrukowano system warstwie
charakteryzujący rzeźbę terenu.
Mapy klimatyczne w Atlasie opracowano w skali
1:1 500 000. W niektórych przypadkach można mieć za
strzeżenia do doboru kolorów dla skali barw odnoszących
się do izoplet na mapkach. Szczególnie dotyczy to umiesz
czania obok siebie kolorów niebieskiego i zielonego, które
optycznie mają tę samą wagę i łamią tylko przyjętą skalę
■natężeń. Głównie dotyczy to mapek: Temperatury stycz
nia, Dni z temperaturą poniżej 0°C, Okresy wegetacji
roślin i Opady stycznia. To samo zastrzeżenie budzi skala
barw dla map: Wskaźniki produkcji rzemieślniczej (s. 28)
i Rozwój budownictwa mieszkaniowego (s. 29).
Hydrografię województwa katowickiego przedstawiono
na następujących mapach: Wody powierzchniowe — mapa
ukazująca cieki wodne oraz działy wodne i dorzecza, na
stępnie — mapa gęstości sieci rzecznej oraz mapa bilansu
wód. Jak widzimy, zagadnienia hydrograficzne potrakto
wane zostały w zbyt wąskim zakresie. Przydałyby się
również mapy przedstawiające zasięg występowania pierw
szego poziomu wód gruntowych, mapa występowania
i użytkowania wód mineralnych z ich charakterystyką, a
przede wszystkim mapa gospodarczego wykorzystania wód
z charakterystyką rzek (odcinki spławne, skanalizowane,
uregulowane), kanałów (żeglowne, typu melioracyjnego),
zbiorników wodnych z zaznaczeniem odpowiednim diagra
mem ich pojemności oraz zasygnalizowaniem przeznacze
nia (energetyczne, zaopatrzenia w wodę, przeciwpowodzio
we itp.). Dopiero wówczas ukazano by w pełni aktualny
stan istniejących zasobów wodnych i wykorzystanie ich pod
względem gospodarczym.
Niezwykle cenna jest informacja dotycząca zmian w śro
dowisku geograficznym. Obejmuje ona 4 mapy: Przekształ
cenie powierzchni ziemi (szkoda, że nie ma tu charakte
rystyki typów zjawisk najbardziej oddziałujących na po

szczególnych obszarach); mapę zmian w hydrografii ukazu
jącą stopień zanieczyszczenia wód na poszczególnych od
cinkach rzek; mapę zanieczyszczenia powietrza, mapę stref
koncentracji szkodliwych zjawisk przekształcających śro
dowisko geograficzne. Zastrzeżenie może budzić dobór ko
lorów dla mapy zanieczyszczenia powietrza, gdzie użyto
tych samych barw co na mapach pierwszej i czwartej.
Zanieczyszczenie powietrza można było przedstawić na
przykład odcieniami szarości dla zaakcentowania odręb
ności zagadnienia.
Spośród map Atlasu dotyczących zagadnień ludnościo
wych i społecznych wyróżnić można mapę osadnictwa,
przedstawiającą w sposób szczegółowy sieć osadniczą wo
jewództwa. Zastrzeżenia budzi mapa przedstawiająca gęs
tość zaludnienia w 1968 roku. Stanowi ona mozaikę zbyt
intensywnych i nie bardzo trafnie dobranych kolorów.
Z tej grupy map na dużą uwagę zasługują mapy przed
stawiające zatrudnienie wraz z jego strukturą, rynek pra
cy, ludność według źródeł utrzymania, przy czym te dwie
ostatnie mapy stanowią oryginalne, ciekawe opracowania,
których tematyka jest rzadko spotykana w rodzimej kar
tografii. Jedyny zarzut można by postawić mapce: Zatrud
nienie według wykształcenia w I960 roku, na której użyte
diagramy utworzyły niezbyt czytelny zlepek znaków na
obszarze miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Szczególnie interesująca jest w Atlasie tablica przed
stawiająca rozwój głównych miast województwa. Wszyst
kie zamieszczone tam mapy sporządzono w skali 1:150 000,
co umożliwia ich bezpośrednie porównywanie. Przedsta
wiony rozwój terytoriów i zasięgu zabudowy obejmuje
przeważnie ostatnie 100 lat i dotyczy takich miast jak:
Bytom, Częstochowa, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Kato
wice i Bielsko-Biała. Szkoda, że zabrakło planów dwóch
pozostałych dużych miast województwa: Chrzanowa i Rudy
Śląskiej oraz, że nie zamieszczono dodatkowo wykresów
przedstawiających zmiany w zaludnieniu miast w tym
samym okresie. Pewnym nieporozumieniem wydaje się
zamieszczenie tablicy z typami osiedli wiejskich w skali
1:25 000 (s. 22). Informuje ona wprawdzie o typach osad
nictwa wiejskiego, jednak brak jest mapy przeglądowej
z lokalizacji wsi występujących na obszarze województwa,
z. Podaniem ich przynależności do określonych typów osied
li wiejskich. Stąd informacje o tych typach są wycinkowe
i mają luźny związek z charakterystyką osadnictwa woje
wództwa katowickiego. Tablicę tę można zamieścić w każ
dym innym atlasie regionalnym lub w atlasie Polski i speł
ni ona taką samą rolę.
Zamieszczone w Atlasie mapy bogactw mineralnych,
przemysłu oraz budownictwa mieszkaniowego wyróżniają
się dobrą kompozycją znaków kartograficznych i doborem
barw, jak również bogatą informacją o najważniejszych
działach gospodarki narodowej w tym województwie. Na
szczególne uznanie zasługują mapy: Rzemiosło i Budow
nictwo. Tego rodzaju opracowania i tak szczegółowe rzadko
spotykane są w atlasach.
Pewne zastrzeżenia można mieć do strony redakcyjnej
mapy użytkowania ziemi. Wyróżniono tam grunty orne
kolorem brązowym, grunty orne z dużym udziałem łąk
i pastwisk — kolorem żółtym, użytki mieszane, to znaczy
grunty orne, łąki i pastwiska oraz lasy — kolorem poma
rańczowym, większe kompleksy leśne — zielonym, obszar
zabudowy miejskiej — na czerwono. Użytki mieszane nie
stanowią odrębnego typu gruntów, nieuzasadnione jest więc
wprov√adzenie nowej barwy dla użytków mieszanych. Le
piej byłoby obszary te przedstawić w postaci równoleg
łych pasków kolejno barwionych na brązowo, żółto, zielono
itd. Na mapie tej konturem kropkowym zaznaczono zasięg
silnego przeobrażenia krajobrazu naturalnego przez dzia
łalność gospodarczą człowieka (liczne występowanie nie
użytków poprzemysłowych). Jako znak kartograficzny,
linia zasięgu w takiej formie ii na tej konkretnej mapie nie
Oddzialywuje na odbiorcę. Nieużytki poprzemysłowe to
przede wszystkim hałdy, zwały, zapadliska, piaskownie,
glinianki, wyrobiska, kamieniołomy itp. Oczywiście więk
szość stanowią wszelkiego rodzaju hałdy i zwały górni
ctwa i hutnictwa zarówno węgla kamiennego, jak i rud
metali. Tego rodzaju formy antropogeniczne stały się na
wet symbolem krajobrazu Śląska. Zajmują one łącznie
niebagatelny obszar 80 km2. Tym bardziej dziwi więc fakt,
że w całym Atlasie formy te nie zostały przedstawione na
żadnej jego mapie. Jedną z takich map do tego predys
ponowanych jest właśnie mapa użytkowania ziemi. Wy-
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starczyło więc obrać odpowiednią sygnaturę oznaczającą
zwały poprzemysłowe, a lokalizacja sygnatur na mapie
lepiej charakteryzowałaby obszary przeobrażonego krajo
brazu.
Zagadnienia rolnicze przedstawiono na sześciu stronach.
Obejmują one 24 mapy, na których pokazano użytki rolne
i zielone, główne uprawy, indywidualne gospodarstwa rol
ne, ludność rolniczą, rejony rolniczo-gospodarcze, zwierzęta
gospodarskie i intensyfikację rolnictwa. Mapy rolnicze w
Atlasie wyróżniają się na ogół dobrym zestawem barw
oraz zróżnicowaniem użytych metod kartograficznych.
Zagadnienia komunikacyjne otwiera mapa dróg. Lepiej
byłoby, gdyby to była mapa tras komunikacyjnych wzbo
gacona o linie kolejowe wraz z przystankami i stacjami
kolejowymi oraz o stacje benzynowe i przystanki PKiS
przy drogach. Pozostałe mapy komunikacyjne dotyczą ruchu
osobowego na liniach PKP i PKS oraz telekomunikacji.
Dział dotyczący szkolnictwa, oświaty i kultury otwiera
szczegółowa mapa sieci szkół podstawowych. Równie
szczegółowo przedstawiono sieć szkół średnich i ¡wyższych,
jak również oświatę pozaszkolną i czytelnictwo. Dwie
przedostatnie strony w Atlasie obejmują zagadnienia tu
rystyki i ochrony przyrody. Pierwsza mapa zagospodaro
wania turystycznego szczegółowo lokalizuje obiekty tu
rystyczne, takie jak: domy wycieczkowe, schroniska, ośrod
ki campingowe itd. Szkoda, że przy niektórych obiektach
nie zaznaczono na mapie najbliżej położonej miejscowości.
Na mapie tej powinna się również znaleźć sieć dróg z
drugorzędnymi włącznie oraz linie kolejowe. Nie ustrze
żono się też błędów w doborze kolorów, co spowodowało,
że żółty szlak turystyczny ginie na żółtym tle mapy, a
zielony szlak — wśród lasów. Zabrakło też zabudowy miej
skiej na obszarach dużych miast, znalazła się ona za to
na następnej mapie Atlasu ∣— mapie zabytków architektury
i ochrony przyrody. Tu zabrakło z kolei dróg drugorzęd
nych i sieci kolejowej. I jeszcze jedno: zamki, a także inne
obiekty architektury świeckiej grupy I praktycznie nie
różnią się na mapie od obiektów II i III grupy, co spo
wodowane zostało zbyt małą różnicą w odcieniach przyję
tego koloru. Część kartograficzną Atlasu zamyka mapa
gospodarcza, która w sposób syntetyczny charakteryzuje

najważniejsze elementy gospodarki województwa kato
wickiego.
Po omówieniu map Atlasu od strony redakcyjnej, a więc
treści, doboru odpowiednich metod kartograficznych oraz
zachowania wymaganej przejrzystości należy kilka słów
poświęcić stronie wydawniczej. Na ogół Atlas wyróżnia
się starannością wydania, bogactwem barw, czystością uży
tych kolorów oraz ogólną dobrą kompozycją. Oczywiście
podczas druku tak bogatego dzieła nie ustrzeżono się pew
nych błędów reprodukcyjnych i korektorskich. I tak, w
niektórych przypadkach razi zbyt duże Uiespasowanie ko
lorów. Szczególnie widoczne jest to na następujących ma
pach: geomorfologia (s. 6), zatrudnienie w przemyśle w
1946 i 1965 r. (s. 17). Pewną niestarannością jest pozosta
wienie mory występującej wyraźnie na mapach: geomor
fologia oraz zakłady leczniczo-zapobiegawcze pomocy
zamkniętej (s. 41). Przykładem miejscami niestarannej ko
rekty może być mapa personelu służby zdrowia, gdzie w
legendzie nie wdrukowano barwy niebieskiej.
Reasumując, należy jeszcze raz podreślić, że Atlas woje
wództwa katowickiego jest dziełem o dużej wartości wśród
dotychczasowych edycji atlasów w Polsce. Korzystnie wy
różnia się spośród innych dotychczas wydanych atlasów
wojewódzkich i może stanowić pewien wzór do dalszych
tego rodzaju opracowań regionalnych. Stopień szczegóło
wości i bogactwo przedstawionych zagadnień sprawiają,
że Atlas ten nie należy do grupy tak zwanych publikacji
dla szerokiego ogółu odbiorców. Użytkownikami jego będą
przede wszystkim geografowie, kartografowie, ekonomiści,
częściowo nauczyciele, dalej ludzie, którzy z racji zajmo
wanych stanowisk i zawodów ściśle związani są z gospo
darką i planowaniem na terenie województwa, wreszcie
ci wszyscy, którzy szczególnie umiłowali piękną ziemię
śląską. Jest to więc szczególna grupa ludzi, którzy mają
prawo stawiać duże wymagania publikacjom tej rangi.
Przede wszystkim poprawności ujęć kartograficznych i mi
nimum błędów redakcyjnych i drukarskich. I tym właśnie
kierowałem się przy precyzowaniu mych uwag krytycz
nych, jakie nasunęły mi się przy przeglądaniu map Atlasu.
Niech następne atlasy regionalne (oby ukazały się jak naj
szybciej) osiągną jeszcze wyższy stopień doskonałości.

Ceny ogłoszeń zagranicznych
Aktualnie obowiązują w naszym czasopiśmie podane niżej ceny ogłoszeń

Dla krajów kapitalistycznych

Dla krajów socjalistycznych
1 str. A4 — 220 rbl.

1 str. A4 — 333 $

ɪ/s str. A4 — 132 rubl.

V2 str. A4 — 197 S

1∕4 str. A4 — 77 rubl.

% str. A4 — 118 S

Poza tym dolicza się:

— za każdy dodatkowy kolor — 25%
— za II i III okładkę
— za IV okładkę
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Technologia aerotriangulacji blokowej z niezależnych modeli-AEROBLOK
Ciąg dalszy
— zestawienia punktów aerotriangulacyjnych

e/ di x¡ yi z,

— wstępne przekształcenie współrzędnych wyznaczanych,
które pobierane są z zestawienia punktów aerotriangula
cyjnych:

gdzie: c¡ — cecha i-tego punktu, określająca jego rodzaj,
di — liczba modeli, w których i-ty punkt występuje,
æi, ł/i, zɪ — współrzędne i-tego punktu aerotriangulacyjnego
w układzie geodezyjnym.
Współrzędnym xi, yi, z¡ na początku rachunku przyporząd
kowane są określone wartości tylko w przypadku punktów
osnowy. Pozostałe punkty aerotriangulacyjne otrzymują
przybliżone wartości tych współrzędnych w pierwszej ite
racji.
Istotą procesu jest minimalizacja funkcji:
[put>] = W (... aj, bj, cl, rj, Aj, Bj,Cj... x¡, y¡, z¡...)

gdzie: aj, b1, Cj, rj, Aj, Bj, Cj — parametry transformacyjne
j-tego modelu (j = 1,2... I),
Xi, yι, zi — współrzędne i-tego punktu
aerotriangulacyjnego (i =
= 1,2... n).
Proces ten realizuje się przez wielokrotną iteracyjną mi
nimalizację funkcji przy założeniu, że jest ona każdorazowo
funkcją pewnej tylko grupy zmiennych, zaś pozostałe zmien
ne mają wartości stałe, równe wartościom obliczonym w
ostatniej z wykonanych iteracji. Grupy zmiennych stanowią:
1) parametry transformacyjne j-tego modelu
α>> bJ< cJ> rJ> Ah

bJ>

Cj

2) współrzędne i-tego punktu
x¡, yi, Zi
Po obliczeniu w danej iteracji wartości parametrów trans
formacyjnych j-tego modelu wykonuje się transformację
tego modelu otrzymując nowe wartości Xtj, yij, zʧ oraz od
powiednio modyfikuje się wartości Xi, yt, Zt.
c. Transformacja modelu

Transformację j-tego modelu wykonuje się zgodnie z po
danymi niżej wzorami, w których uwzględnia się współrzęd
ne wszystkich punktów aerotriangulacyjnych tego modelu
Pobrane z wykazu modeli oraz z zestawienia punktów aero
triangulacyjnych.
We wzorach tych stosuje się algolowski symbol :=, ozna
czający podstawienie wartości znajdującej się po prawej je
go stronie, na zmienną ze strony lewej. Obliczenia wykonuje
się w następującej kolejności:

di
di— 1
z¡: =

(x'-x"⅛
(“'-""i

di
d¡— 1

— obliczenie w obydwu układach współrzędnych środ
ków ciężkości punktów wchodzących do transformacji;
— obliczenie przyrostów współrzędnych;
— obliczenie współczynnika zmiany skali;
— przekształcenie przyrostów współrzędnych w układzie
modelu;
— ułożenie i rozwiązanie układu 3 równań normalnych,
w których niewiadomymi są parametry obrotu Aj, Bj, Cj;
— obliczenie nowych wartości współrzędnych wszystkich
punktów j-tego modelu oraz przesłanie ich do wykazu
modeli:
XlJ

Xo

yij : =

Vo

dxij
+ ∆y∖j

ZlJ

Zo

àz\j

gdzie: xo,yo,zo — współrzędne środka ciężkości w ukła
dzie geodezyjnym,
∆x'ιj, ∆y'u, Az’ij — przekształcone przyrosty współrzędnych
¿-tego punktu aerotriangulacyjnego w
j-tym modelu,
Tj — ortogonalny krakowian obrotu, które
go elementy są funkcjami parametrów
Ai> BJ, Cj.

1+A}+B∙+C} x
1 + Aj-Bj-Cj
× 2(AjBj-Cj)
2 (Aj Cj + Bj)

2(AjB∣ + Cj)

2 (AjCj-Bj)

1-Atj + Btj-Ctj

2(BjCj + Aj)

2 (BjCj — Aj)

1-A,,-B} + C}
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— końcowe przekształcenie współrzędnych wyznaczanych
w zestawieniu punktów aerotriangulacyjgych:
(di —1) ,
1
x¡ : = Xi —-—+xa —
di
d¡

(di-V
1
yi-- = yi—T —rwy
d¡
d¡
(di -1),
1
Zi- = Zi ——------ H Zij —
di
di
d. Wynik i charakterystyka dokładności

Wyniki wyrównania podaje się w postaci zestawienia
obejmującego współrzędne uzyskane z transformacji po
szczególnych modeli xy, yij, zi¡, współrzędne stałe, współ
rzędne wyrównane równe średnim arytmetycanym z war
tości transformowanych oraz błędy wartości wyrównanych
mxi, mui, mzi.
Zestawienie drukowane jest w kolejności określonej nu
meracją punktów:
i

Xi

y<

Zi

a

%ia

Via

2¡a

f

Xif

W

Zif

mx¡

myi

mz¡

gdzie: a, b,... f są numerami d, modeli zawierających i-ty
punkt.
Dokładność pojedynczego wyznaczenia współrzędnej określa
się błędem średnim:

p/
M=

[Pxi (Xi — x>j)2l + [Pr< (Pi —

+ [pɪʃ (Zi-Zjj)1]

3[dl∙]~ 11 — w

gdzie: sumy w liczniku obejmują poprawki współrzędnych
wszystkich punktów aerotriangulacyjnych,
3 [dt] — liczba wszystkich wyrównanych współrzędnych
modelowych,
w — liczba współrzędnych wyznaczonych w wyrównaniu,
1 — liczba modeli.
Poza tym podawane są błędy średnie pojedynczego wy
znaczenia współrzędnych x, współrzędnych y, oraz z według
wzorów:

Mx

3 [Px, (x¡ — Xjj)2]
3[d∣]-1l-w

analogicznie Mv i IW2.
Błędy pojedynczego wyznaczenia współrzędnych mogą być
również obliczane na podstawie punktów dodatkowych.
Dodatkową ocenę dokładności uzyskuje się na podstawie
różnic Vχi, vyι, υ2i, między wartościami fotogrametrycznymi
i geodezyjnymi współrzędnych punktów kontrolnych. Za
kładając bezbłędność współrzędnych geodezyjnych oblicza
się błąd średni wg wzoru:
½]÷[v1yi] + [⅛]

3N

gdzie: N — ilość punktów kontrolnych.
Szczegółowy opis metody znajduje się w pracy [2],

e. Realizacja metody na maszynie

Metoda AEROBLOK została zaprogramowana w języku
ALGOL 1204 dla maszyny cyfrowej ODRA 1204 w zestawie
obejmującym pamięci bębnowe. Na proces obliczeniowy skła
dają się następujące etapy:
— wstępne opracowanie i kontrola współrzędnych iło
wych;
— budowa niezależnego modelu;
— kontrola numeracji punktów opracowywanego bloku;
— wyrównanie współrzędnych x, y, z punktów aerotrian
gulacyjnych w układzie geodezyjnym;
— obliczenie współrzędnych x, y, z punktów dodatko
wych.
Cykl obliczeniowy typowego bloku 120 modeli po około
20 punktów każdy wynosi ca 7—8 godzin. Istniejące obec
nie oprogramowanie umożliwia jednoczesne opracowanie
bloków aerotriangulacji zbudowanych z około 180 modeli.

5. Wyrównanie poziomowanych modeli w bloku (stosowa
ne w technologii II)
Proces wyrównawczy został w tej technologii rozdzielony
na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonuje się wyrówna
nie współrzędnych płaskich x, y, w drugim wyrównanie
współrzędnych wysokościowych z. Niezbędne więc jest w
tym przypadku założenie, że modele są spoziomowane z do
stateczną dokładnością (zaobserwowane zgodnie z opisem
podanym w punkcie 3c).
Etap pierwszy polega na minimalizacji sumy kwadratów
poprawek do transformowanych współrzędnych płaskich w
postaci funkcji:
[pvv] = F(... aj, bj, Uj, Wj ... x¡, y¡ ...)

gdzie: aj, bj, u¡, wj — parametry transformacji j-tego mo
delu, j = 1,2 ... I,
Xi, Vi .... współrzędne
wyznaczane
ź-tego
punktu aerotriangulacyjnego.
Analogicznie jak w technologii I proces iteracyjnej mini
malizacji wyżej podanej funkcji wykonywany jest grupowo.
Pojedyncze grupy zmiennych stanowią:
1) parametry transformacyjne j-tego modelu;
2) współrzędne i-tego punktu x∣, yi.
Po obliczeniu współczynników transformacyjnych j-tego
modelu wykonuje się transformację tego modelu, otrzymu
jąc nowe wartości xy, Vy oraz x¡, yi. Jedną iterację stano
wią obliczenia wykonane dla wszystkich modeli w bloku.
Wyrównanie rzędnej „z” (etap drugi) przebiega w spo
sób analogiczny jak wyrównanie współrzędnych płaskich
X, y. Przyjmując jako stałe, obliczone uprzednio współrzęd
ne X, y, minimalizuje się sumę kwadratów poprawek rzęd
nych „z” w postaci:
[pυυ] = f (... Aj, Bj, Cj .. .z,)

gdzie: Aj, Bj, C1 — są parametrami obliczonymi dla j-tego
modelu,
Zi — rzędna wyznaczana i-tego punktu aero
triangulacyjnego.
W trakcie iteracji wyznacza się najpierw współczynnik Ajl
Bj, Cj, a następnie oblicza rzędne Zy wszystkich punktów
modelu oraz modyfikuje wartości z¡.
Dokończenie w zeszycie 9/13

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII — dodatek do miesięcznika PRZEGLĄD GEODEZYJNY ukazuje się pod redak
cją dr JERZEGO BOKUNA

UKD 528.45:711.163:681.3

KOBYŁECKI A.: Possibilities of Widening the Range of Use of Com
puters for Land Consolidation. Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No. 7, p. 267
There are wide possibilities to use computers for land consolidation. It is,
however, necessary to present the wishes of the participants in the form of
mathematical formulas, suitable for the calculating machines. This requires
basic knowledge of mathematical logics. In connection with this the author
stipulates changes in the programmes of teaching mathematics.

UKD 711.4:631.4
KOZŁOWSKI J.: An Attempt of Analysis of the Local Management
Plans in view of Soil Preservation. Prz. Geod. Ann. 45: 1973 N∣o,. 7,
p. 271
The analysis of the local management plans in view of soil preservation has
shown that plans do not take into consideration the demands of agriculture
to preserve valuable land. Most of them are disposed for purposes not connected
with agricultural production.

UKD 528.232.21.528.236.063.1

TATARKOWSKI J.: Calculation of Co-ordinates on an Ellipsoid without
Auxiliary Tables. Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No. 7, p. 273
In result of applying electronic technics of computing to geodesy, auxiliary
tables, which were used to solve the main geodetic problem, have become
superfluous. The author gives formulas, worked out by R. A. Hirvonen, which
solve these problems without auxiliary tables.

UKD 528.414

ŁABĘCKI Z.: Influence of some Factors on the Accuracy of a Poly
gonal traverse Bilaterally Connected, in view of Theoretical Assumption
and the Results of Experimental Survey. Prz. Geod. Ann. 45: 1973
No 7, p. 276
We can find here formulas which facilitate the calculation of possible errors
cf the azimuth and errors of traversing points position. These formulas help to
adjust the accuracy of the survey to the required accuracy of the final results.

UKD 528.482

JANUSZ W.: Problems of Geometrical Interpretation of Determined
Displacements. Prz. Geod. Ann. 45: 1973 No. 7 p. 281
Wi find here an estimation o displacement and deformation of examined
buildings. It is based on horizontal and vertical displacement of points placed
on the surface of the given object and controlled by geodetical work.

UKD 528.489:725.36
ROLNIK E.: Geodetical Method of Registering Fissures of the Hull
Surface in an Elevator Formed as a Hyperboloid of Revolution. Prz.
Geod. Ann. 45: 1973 No. 7, p. 289
The author describes the geodetical method which was used for registering
surface fissures of large eɪavators of the height above 20 m and the surface
of over 6 m. Thanks to this method it is possible to carry on survey in limited
visibility of these elevators due to dense building of the area and difficult access.

UKD 681.64:772.96

BAJERSKI J.: Thermic Copying. Prz. Geod. Ann. 45: 1973, No. 7, p. 292
The author gives thermic data of two copying frames of Polish production i.e.
frame type TK-I and type FK-1. These copying frames were exhibited at the
International Poznań Fair and will be on sale in 1973.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Zarządzenie ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia
24 listopada 1972 r. w sprawie tabeli norm odzieży ochronnej, roboczej
i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów cen
tralnych i rad narodowych (MP — 57/72-309)
— Zarządzenie prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków
i wzorów użytkowych (MP ·— 1/73-4)

Przepisy zarządzenia zawierają następujące rozdziały: 2. Zgłoszenie
wynalazku, 3. Jednolitość wynalazku, 4. Uprzednie pierwszeństwo, 5.
Zgłoszenie wzoru użytkowego, 6. Rozpatrywanie zgłoszenia
wzoru
użytkowego, 8. Udzielenie i przywrócenie ochrony, 9. Rejestry, 10.
Udzielanie informacji o zgłoszeniu i udostępnianie akt zgłoszenia, 11.
Przepisy przejściowe i końcowe. Do zarządzenia dołączony został za
łącznik — Wymogi dotyczące zgłoszenia wynalazku, zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz rejestrów.

— Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie
rocznych analiz ekonomicznych oraz kompleksowych ocen działalności
jednostek gospodarczych. (MP — 2/73-8)

Tracą moc przepisy w sprawie przedmiotowej ogłoszone w MP —
59/65-301, — 2/69-9, — 20/70-168. Przepisy uchwały stosują się do
analiz ekonomicznych jednostek gospodarki państwowej działających
według zasad rozrachunku gospodarczego, prezydiów wojewódzkich
rad narodowych oraz naczelnych i centralnych organów administra
cji państwowej.
— Zarządzenie ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1972 r. w spra
wie finansowania prac normalizacyjnych i wynagradzania za te prace
(MP — 2/73-12)
Traci moc zarządzenie w sprawie przedmiotowej ogłoszone w MP —
56/62-267.

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1973 r. zmie
niające rozporządzenie w sprawie odległości i warunków lokalizacji
szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych,
linii kolejowych i lotnisk (Dz. U. — 2/73-13)
Zmiana dotyczy nowego brzmienia § 3 przepisów opublikowanych
w Dz. U. — 49/61-259 oraz Dz. U. — 2/66-9.

— Uchwała nr 328 Rady Ministrów w sprawie organizacji gospodarki
wodnej i melioracyjnej, utworzenie zjednoczeń budownictwa wodnego
i melioracji oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melio
racji (MP — 1/73-1)
Nowa organizacja gospodarki wodnej i melioracyjnej przedstawia
się następująco:
’
1. Zarządy na prawach wydziałów gospodarki wodnej i melioracyj
nej prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych. Należą
do nich sprawy obsługi inwestorskiej w zakresie budownictwa wodnego,
melioracji, zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę oraz sprawy ochrony
przeciwpowodziowej, utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych, me
lioracyjnych, pielęgnacji łąk i pastwisk oraz gospodarki torfowej.
2. Okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej w Warszawie, Krakowde,
Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Do zakresu działania dyrekcji
należą sprawy obsługi inwestorskiej (planu centralnego) w zakresie
budownictwa wodnego, sprawy administrowania i utrzymania w spraw
ności eksploatacyjnej obiektów hydrotechnicznych, w tym zbiorników
retencyjnych, rzek, kanałów żeglownych i spławnych, sprawy gospo
darowania wodami powierzchniowymi, zabezpieczenia przeciwpowo
dziowego i przeciwlodowego.
3. Centralny Zarząd Budownictwa Wodnego i Melioracji w War
szawie. W Centralnym Zarządzie są zgrupowane zjednoczenia budow
nictwa i melioracji oraz następujące jednostki organizacyjne: Centralne
Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie, Cen
tralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa
Wodnego „Hydrogeo” w Krakowie.
l
4. Zjednoczenia budownictwa wodnego i melioracji (we wszystkich
miastach wojewódzkich). W zjednoczeniach są zgrupowane przedsię
biorstwa budownictwa wodnego, przedsiębiorstwa melioracyjne i biura
projektów wodnych melioracji.
Zebrał i ułożył: mgr inż. Władysław Barański

Geodezja i Kartografia (Moskwa)

Nr 2 — luty 1973 r.: Geodeci i kar
tografowie meldują — Skutecznie ko
rzystać z czasu pracy. — W. Μ. S igalów — Projektowainie prac geo
dezyjnych na poligonie geodynamicznym. — b. G. Borisienkow —
Tolerancja wyników pomiarów kąto
wych. — W. N. G a ń s z y n, A. A.
Pawłów i inni — W sprawie arty
kułu B. S. Kużmina. — B. Μ. Mala
chow — Geodezja morska. — I. S.
Rabcewicz — Organizacja obser
wacji przesunięć poziomych zapory
Krasnojarskiej PEW. — J. S. ChmieIewskij, I. S. Chmielewskij —
Wyrównanie wcięcia liniowego z trzech
punktów. — W. S. Redkow —
Sprawdzenie i rektyfikacja Iibeli rur
kowej niwelatora N 3 (NW-I). — E. A.
Task — Wyznaczenie odkształceń kon
turów kołowych budowli metodą geo
dezyjną. — R. A. Mowsesian i in
ni — Badania doświadczalne metody
detekcji w fotoodbiorniku promienio
wania laserowego modulowanego przy
bardzo wysokiej częstotliwości. —
A. G. Wanin — Zastosowanie EML
przy projektowaniu zdjęć Stereotopograficznych. — W. Μ. Kisielew —
Próba zdjęcia Stereotopograficznego w
skali 1 :10 000 z cięciem warstwie
2,5 m w terenie leśnym. — A. I. N oWoczenko — Próba zastosowania
polowego szeregowego odczytywania
zdjęć lotniczych przy zdjęciu topogra
ficznym w skali 1 : 10 000. — L. B.
Hjin — Deformacja warstwy emulsji
fotograficznej przy sztucznym znako
waniu punktów na zdieciach lotniczych.
— I. I. Maksimów, N. P. Maksi
mow — Próba przekazania odwzoro
wania kartograficznego przez fototelegraf. — H. Leśniok — Mikołaj Ko
pernik — 500-lecie urodzin. — N. I.
Modrinskij — Nowości polskiego
piśmiennictwa geodezyjnego. — A. Μ.
Antoszin, A. Μ. Juszina — Po
trzebna książka. — A. E. Sitałow —
O Radzie Naukowo-Technicznej GUGK.
— O przynależności do Górniczego
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego.
— Odznaczenie czasopisma. — Ju. S.
Tiuflin — Zagadnienia kartowania
fizycznego Księżyca oraz badanie po
wierzchni Marsa na Sympozjum fizyki
Księżyca i planet. — W. Μ. Warzug i n — Narada w sprawie przyrządów
kontrolno-pomiarowych w poligrafii. —
Nasz kalendarz.

Λ' k'jJa? Modrynski
Geodeticky a Kartograficky Obzor
Nr 11 — listopad 1972 r.: G. Kar
ski — Stacja satelitarna VUGTK
Skalka w programie ISAGEX (VUGTK
— Instytut Badawczy Geodezji, Topo
grafii i Kartografii, ISAGEX — Mię
dzynarodowe Satelitarne Badania Geo
dezyjne — od tłumacza). — J. Cirb u s — Określenie położenia punktów
za pomocą żyroteodolitu MOM Gi-B2.
— S. Prian — Analiza statystyczna
Wyników pomiaru długości geodimetrem AGA-6 — V. Staniek — Ob
serwacje przemieszczeń kamiennej zaPory Rużin I metodą trygonometrycz
ną. — J. Szmidrkal — Sprawdzahɪe Stereokomparatora STEKO 1818.

/Ij «4BÔP KSIAZIZ

Nr 12 — grudzień 1972 r.: L. L au er mann — Kartograficzna rejoni
zacja i jej zastosowanie do generalizacji sieci dróg. — Z. Marszik —
Zastosowanie transformacji różnicowej
do opracowania i odnawiania map. —
K. Kuczera — Metoda repetycyjna
z pełną rejestracją, sprawdzeniem
przesunięć i laboratoryjny wzorzec ką
ta. — Μ. Polaczek — Technologia
kameralnego opracowania numerycznej
mapy techniczno-geograficznej (w za
stosowaniu do maszyny cyfrowej ODRA
1013 — od tłumacza). — P. Marczak
— Geodezyjna interpretacja wyników
trygonometrycznych pomiarów pozio
mych przemieszczeń budowli.
Nr 1 — styczeń 1973 r.: J. Kovazik
— 90 rocznica urodzin profesora dr
Franciszka Fialy. — J. Bohm — Ko
relacja w niwelacji. — E. Kolenati
— Prawo gromadzenia się błędów
prawdziwych w niwelacji. — W. Radouch — Badanie zależności w serii
o dużej liczbie obserwacji. — Μ. H a u f
— Ocena dokładności żyroteódolitu
MOM Gi-Cl. — L. Hora — Geodezja
trójwymiarowa.

Nr 2 — luty 1973 r.: G. Karski —
Od Kopernika do dnia dzisiejszego. —
Μ. Hajek, I. Mitaszova — Infor
macja geodezyjna dla potrzeb teryto
rialnego systemu informacji. — Μ. R uż e k — Badania przyrządów fotogra
metrycznych. — O. Jeżabek — Oce
na jakości zdjęć fotogrametrycznych.
— V. Kolarz — Problemy prowa
dzenia map ewidencyjnych w zgodności
ze stanem faktycznym.
Mgr inż. Wł. Barański

Vermessungstechnik
Nr 5 — maj 1972 r.: H. Schöler —
Ogólne aspekty automatyzacji i jej za
stosowania w budowie przyrządów geo
dezyjnych. — F. Deumlich — Ten
dencje rozwojowe teodolitów optycz
nych — H. Meixner — Doświad
czenia przy wprowadzaniu elektrycz
nych przyrządów do pomiaru długości
w górnictwie. — G. Bahnert —
Wyznaczenie i stosowanie pionowych
gradientów-temperatury. — K. Nas er,
P. Hanke — Możliwości częściowej
automatyzacji przy sporządzaniu map
Wielkoskalowych. — R. F r e y, G.
Harnisch — Radziecki grawimetr
GAG-2. — C. Clauss — Informacje
wstępne o procesie przygotowawczym
do sporządzania map tematycznych. —
H. Nischan — Uwagi o przygoto
waniu produkcji map tematycznych. —
E. Breetz — Rozważania na temat
poznawczo-teoretycznej pozycji mapy
z punktu widzenia pedagogiki. — K.
H. Rodig — Zmiany wysokościowe

bolców osadzonych w murze. — A.
Lang — Przyczynek do metodyki ba
dania poziomych ruchów skorupy
ziemskiej na lokalnie ograniczonych
obszarach i stosowanie wyników w
strefie doliny Łaby.

Nr 6 — czerwiec 1972 r.: E. Haac k
— Współpraca kartografów NRD w
Międzynarodowym Związku Kartogra
fów (ICA). — F. Töpfer — Auto
matyzacja procesów kartograficznych.
— K. Lengfeld — Pomiarowo-techniczne ujęcie parametrów jakościowych
w procesie kopiowania oryginałów
kartograficznych. — E. Lehman —
Rozważania ekonomiczne przy sporzą
dzaniu map tematycznych w NRD. —
W. G. Koch — Sporządzanie auto
matycznych
kartogramów powierz
chniowych za pomocą zestawów przy
rządów C-8205 i OPTIMA-528. — O.
Weibrecht — Nowe główki narzę
dziowe do systemu CARTIMAT i moż
liwości zastosowania w geodezji i kar
tografii. — A. Franke — Realizacja
banku danych dla nazw mapowych za
pomocą EDVA R 300. — Μ. Schäd
lich — Uogólnienie pojęcia modelu
teorii błędów. — H. Potthoff —
Ulepszona metoda obserwacji przejścia
gwiazd przez południk. — J. Kothe
— Prace realizacyjne przy budowie
nowych autostrad. — K. H. Marek
— Fotoaraficzne ustalenie kamera
Tracking pozycji sztucznych satelitów
ziemskich. — K. Dreissler — Przy
czynek do rozszerzenia możliwości sto
sowania fotogrametrii naziemnej przez
sztuczne podniesienie stanowisk.
Nr 7 — lipiec 1972 r.: W. Nauck.
G. Voss — Fotogrametria oparta na
rachunkowych procesach projektowa
nia i wykonania. — Μ. Kusch —
Wyrównanie wysokości fotogrametrycz
nych związków modelowych. — J.
Toppler — Wyniki triangulacji siat
kowej na Stereometrografie Zeissa z
Jeny. — K. Herda — Rozszerzone
możliwości stosowania interpretoskopu
Zeissa z Jeny. — Ch. Eidam — Po
wstanie nowego socjalistycznego zakła
du przemysłowego. — J. Drake —
Propozycja jednolitego kształtowania
profili. — E. Haack — Propozycje
podniesienia treściowej siły wymowy
fizycznych map przeglądowych.’ — F.
Töpfer — Program pokazu — sta
tystyka w położeniu przestrzennym. —
A. Beyer — Model terenu płaskiego
oparty o dowolnie rozłożone punkty
wysokościowe. — J. Dittrich —
Błędy instrumentalne zależne od tem
peratury przy wyznaczaniu czasu na
podstawie przejścia gwiazd przez po
łudnik miejsce obserwacji. — K. G.
Steinert — Badanie obiektu astro
graficznego.

Mgr inż. W. Chojnicki

Cena zł 12.—

Warunki prenumeraty czasopism WCT NOT
Prenumeratę krajową przyjmuje wyłącznie ZAKŁAD KOLPORTAŻU Wydawnictw
Czasopism Technicznych NOT, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, teł. 26-80-16.
Konto PKO — I O/M Warszawa, nr 1-9-121697.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje ARS' POLONA RUCH,
Warszawa, skrytka pocztowa 1001.

Prenumerata dla zakładów pracy
Instytucje, organizacje społeczne, ośrodki informacji naukowo-technicznej i eko
nomicznej, biblioteki itp. prenumerują czasopisma na okres nie krótszy niż 1 rok,
przesyłając zamówienia w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego
okres prenumeraty. Jednocześnie z zamówieniem należy dokonać wpłaty należnoś
ci za cały rok.
Zamówienia zakładów pracy ważne są w latach następnych aż do odwołania jako
tzw. prenumerata ciągła.

W każdym następnym roku w celu utrzymania prenumeraty ciągłej wystarczy
dokonać jedynie wpłaty należności na konto Zakładu Kolportażu WCT NOT, bez
nadsyłania osobnego zamówienia.

Zakłady pracy prosi się o zawiadamianie Zakładu Kolportażu WCT NOT o wszel
kich zmianach (tytułów czasopism, liczby zamawianych egzemplarzy) lub o rezyg
nacji z prenumeraty — nie później niż do 31 października, aby zmiany te mogły
być uwzględnione od początku następnego roku. Zmiany zgłaszane po tym terminie
będą uwzględniane od II kwartału.

Prenumerata indywidualna — dotyczy osób fizycznych
Prenumeratorzy indywidualni mogą zamawiać czasopisma WCT NOT w dwojaki
sposób:
■ w urzędzie pocztowym, na blankiecie PKO, podając na jego odwrocie: tytuły
zamawianych czasopism, liczbę egzemplarzy, okres prenumeraty (roczny, półrocz
ny, kwartalny) oraz adres, pod który należy wysyłać czasopisma. Zamówienia
należy przesyłać nie później niż do każdego pierwszego dnia miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty (do 1.XII.1973 r. na I kwartał 1974 r.);
■ u kolportera czasopism WCT NOT na terenie zakładu pracy lub szkoły. Kolpor
terzy przyjmują zamówienia i wpłaty w terminach umożliwiających przesłanie
ich do Zakładu Kolportażu WCT NOT, a więc nie później niż na 2 miesiące
przed rozpoczęciem okresu prenumeraty (do dnia 1.XI.1973 r. na rak 1974).

Prenumerata ulgowa w wysokości 33% rabatu przysługuje indywidualnym członkom
stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, studentom oraz nauczycielom i uczniom
szkół zawodowych.
9

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład Kolportażu Wydawnictw Czaso
pism Technicznych NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żądanie kata
logi oraz cenniki czasopism, a ponadto prowadzi sprzedaż egzemplarzy archiwal
nych.

Terminowe zamawianie i opłacanie prenumeraty — gwarancją systematycznego
otrzymywania czasopism technicznych!
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PRZEGLĄD

GEODEZYJNY

Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Rok XLV

Warszawa — sierpień 1973

Nr 8

UKD 002:528:681.3.01
ECKES K.. HYCNER R.: Urządzenia i metody automatycznego prze
twarzania danych graficzno-cyfrowych w procesach geodezyjnych sy
stemów informatycznych. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 8 s. 314
Przedstawione są rozwiązania konstrukcyjne największych firm światowych
w dziedzinie automatycznego przetwarzania danych graficzno-cyfrowych. Roz
wiązania te mają na celu: osiągnięcie coraz wyższych dokładności, a także
zwiększenie szybkości kreślenia oraz digitalizacji.

UKD 681.3:528:061.1
ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN Z.: ETO na usługach organizacji pracy
przedsiębiorstwa geodezyjnego. Metoda Gantt-PERT-Gantt. Prz. Geod.
R. 45: 1973 nr 8 s. 318
Zastosowanie przy organizacji pracy metody Gantt-PERT-Gantt przyniosło
skrócenie czasu wykonania pracy o około 10%. Ponadto uzyskano szereg do
datkowych korzyści, które w istotny sposób usprawniły pracę przedsiębiorstwa
geodezyjnego.

UKD 528.02.088.3:528.112
ŁYSZKOWICZ S.: Podniesienie dokładności pomiarów geodezyjnych
przez eliminację błędów systematycznych. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 8,
s. 322
Podane są dwie metody badania zmiennych błędów systematycznych zniekształ
cających mierzoną wielkość. Zastoso-wanie ich umożliwia podniesienie dokład
ności pomiarów geodezyjnych przez eliminację tych błędów.

UKD 528.414.021.4/7
CACOÑ St.: Zastosowanie dalmierzy elektrooptycznych i dwuobrazowych do rozwiązania osnowy szczegółowej. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 8,
s. 325
Zastosowanie dalmierzy elektrooptycznych i dwuobrazowych do rozwiązania
osnowy szczegółowej daje następujące korzyści:
— zmniejszenie liczby punktów poligonowych wobec możliwości stosowania
dłuższych boków;
— rezygnacja z trwałej stabilizacji osnowy sytuacyjnej;
— jednoczesny pomiar osnowy sytuacyjnej i szczegółów terenowych.

UKD 333.013.6:631.11
NUREK S.. SZEWCZYK W.: Niektóre efekty scalania gruntów w go
spodarstwach indywidualnych na przykładzie wsi Smogorzow pow. Pu
ławy. Prz. Geed. R. 45: 1973 nr 8 s. 332
Na określonym przykładzie przeprowadzono badanie wpływu scalenia na wiel
kość użytkowanej produkcyjnie powierzchni gruntów ornych. Stwierdzono, że
Powierzchnia ta została powiększona dzięki zmniejszeniu się powierzchni pod
miedzami i dróżkami dojazdowymi, ponadto zmniejszone zostały znacznie straty
brzegowe w plonach.

SIJKEC K., XlîTTHEP P.: Ycτpo½cτBa

h Meτojjbi aBτθMaτHHecκoii oôpa6otkh ii∏φpoBθ-rpaφMHecκnx JiaHHbix b reose3HHecκιιx npoijeccax hiiφopMaιjπoHbix cπcτeM. Prz. Geod. r.45:1973 JVs 8, cτp. 314

PacCMOTpeiibi κoncτpyκuuθHHbie pemeiiUH κpyππeπmιιx MMpOBbix φπpM b o6··
JiacTM aBτoMaτMHecκo^ιf oδpa6oτκu ιιuφp□Bθ-rpaφnHecκux JjaHHbix. 3tm peiueuuH
CTpeMHTCH IIOJiyHUTb BbICOKyiO TOHHOCTb 11 CKOpOCTb HepHeiiMH M JJMΓMTaJIM3aUMM.

YflK 681.3:528:061.1

CMilJIOBCKA-YBEPMAH 3.:
b

3BM ɪɪa ycjιyrax 0praH∏3aιjHH Tpyjja
reose3iιtιecκoM ∏pcjj∏phhthh. Meτojj ΓaHττ-ΠEPT-ΓaHττ. Prz. Geod.

Γ. 45 : 1973 Ns 8, cτp. 318

ΠpnMeHenne Mετo,na ΓaHττ-ΠEPT-ΓaHττ b opraHH3aιjHH τpysa npuiiecno coκpaipeHiie BpeMenH HcnonHeHna 3asa∏H Ha oκono 10%. Cnepx τoro πo.τy-ιeιι pan
SOSaBOHHnix Bniros> κoτopnιe CymecTBennniM cπocoGom ysyninnnu pa6oτy reose3∏Hecκoro npea∏pnaτHH.

Y1ZJK 528.02.088.3:528.112
.TTBTTTTKGRMtT C.: YBennHeHHe tohhoctπ reojje3∏HecκHx n3Mepeijiiii nyτeιu ycτpaHCHMfl CMCTeMaTHHeCKMX oiπh6ok. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 JVs 8,

cτp. 322

Coo6maιoτcjι s≡a Meτosa IiccnesoBaHHH nepeMenHbix cHcτeMaτιι>ιecκHX 0uιπ60κ
πcκaικaιoiHHX H3MepseMyκ> BeniiHiiHy. ΠpHMeHemιe nx cπocoScτByeτ yBennneHHK> Tohiiocth re0ae3nHecκHX ∏3MepeHHit πyτeM ycτpaH6HHH 3Thx ouihSok.

YflK 528.414.021.4/7
I1AIJOHL· C.: ΠpnMeHCH∏e CBeτojjaflbHθMepoB

h jjaflbHOMepoe c jjbojîHbiM H3o6,pa»enneM flflu 3aκΛajjκii cτ⅛eM0Hnoii ceτn. Prz. Geod. Γ. 45 :

: 1973 JVs 8 cτp. 325
IIpHMeiieHne cBeτosanbnoMepoB Ή sanmiOMepoB c bboπhbim H3θSpaικeHi-ιeM sns
3aκnasκH c∙ne.M0HH0H ceτn saeτ Cnesyiouine no.∏b3bi:
— COKpaiHeHne ’mena πosmγohhbix τoιιeκ, τaκ κaκ moscho πpoκnasbiBaτb 3nπ11Hbie CTOpOHbI xosob;
— 0τκa3 ot 3aκπa3κH ycTOH’iMBbix 31ιaκθB CbeMO1JHoro oGocnoBanns;
— OsHOBpeMeiiHOe M3wepeiiHe cneM0HH0H ceτn 11 seτaneii m6cthocth.

YflK 333.013.6:631.11

HYPEK C., IIIEBtIIiK B.:

Heκoτopbie 3φφeκτ⅛ι κθMaccaιjιιιι 3eMβflb
HHjjHBHayaflbHbJX xo3HiicτBax Ha IipHMepe JjepeBHH Cmotopjkob ye3jja
ΠyflaB'bi. Prz. Geod. Γ . 45 : 1973 N» 8, cτp. 332

b

Ha Onpese-TeiiHOM npiniepe HcnosHeHbi HccsesOBaiiHH b.thkhhh KOMaccaijHH Ha
BenHHHiiy ocBoemioii uns npo∏3BθscτBa nnonjasH πaxoτHbix 3eMe.τb. Onpeseneno.
HTO 3τa πnoujasb yBenιiHM.τacb 6naronapn YMeHbineHHio nnonjasH nos MescaMM
h πos∙be3SHbiM∏ soporaMH, a τaκsιe yMentuinnncb πoτepιr ypo>κa>ι.

im 01249
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Nr 8

Geodeci w konkursie na Mistrza Techniki

∣W konkursie na Mistrza Techniki — 'Warszawa 1972,
organizowanym wspólnie przez Naczelną Organizację Tech
niczną w Polsce i redakcję Życia Warszawy, aż 3 zespoły
geodetów uzyskały nagrody.
Nagroda I stopnia za pracę — Nowa technologia powie
lania map na zasadzie elektrofotografii i urządzenie do
stosowania tej technologii.
Zespół: Eugeniusz Dowkan, mgr inż. Jan Kulesza,
dr Aleksandra Sokołowska, dr Mieczysław Soko
łowski, Jerzy Tomaszewski, prof. Kornel Weso
łowski, inż. Waldemar Widor — z Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie i Poli
techniki Warszawskiej.
W roku 1972 w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
w Warszawie została wykonana pierwsza seria produk
cyjna urządzeń elektrofotograficznych SAWA-70. Kserograf
ten dostosowany jest do stykowego kopiowania rysunków
i map wykonanych na kalce technicznej oraz folii typu
Astralon. Dotychczas wyprodukowano już 46 zestawów
urządzeń SAWA-70. Wykorzystywane są one w wojewódz
kich i powiatowych biurʌeh geodezji i urządzeń rolnych
do powielania dokumentacji geodezyjnej w maksymalnym
formacie Al. Nie sposób pominąć faktu, że jest to pierwsza
i na tak dużą skalę prowadzona próba produkcyjnego wy
korzystania wieloletnich osiągnięć i doświadczeń pracow
ników Zakładu Fizyki Ogólnej >rA” w Politechnice War
szawskiej, którzy już w roku 1960 zaprezentowali pierwszy
prototyp kserografu do kopiowania stykowego wielkofor
matowych rysunków i map — RZEPICHA.

Fot. Zdzisław Kwilecki

«

Nagroda II stopnia — Opracowanie metod i technologii
numerycznego modelowania terenu dla celów projektowania
obiektów przemysłowych i autostrad.
Zespół: doc. dr hab. Jerzy Gaździcki, .mgr inż. Ja
nina Derylo-Stępniak, mgr inż. Andrzej KopCe
wic z, mgr inż. Eugeniusz Pianko, mgr inż. Jan Śliw
ka, dr inż. Stefan Żemła, mgr inż. Mirosław Kossa
kowski, mgr inż. Henryk Kaczmara — z Instytutu
Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Przedmiotem opracowania jest uniwersalna metoda nu
meryczna umożliwiająca daleko idącą optymalizację pro
jektów robót ziemnych.
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Mgr inż. KONRAD ECKES
Mgr inż, RYSZAftD HYCNER
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Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH
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Urządzenia i metody

automatycznego przetwarzania

danych graficzno-cyfrowych
II

Fot.

Zdzisław Kwilecki

w procesach
W dotychczasowej praktyce metody numerycznego mo
delowania terenu są u nas rozwiązaniami nowoczesnymi,
praktycznie jeszcze nie stosowanymi. Nowość stanowi łą
czenie technik geodezyjnych i komputerowych dla potrzeb
projektowania. Metoda numeryczna pozwala na opraco
wywanie wielu wariantów projektu i dokonanie doboru
najbardziej optymalnych rozwiązań, podczas gdy metodami
tradycyjnymi można wykonać tylko jeden lub dwa wa
rianty danego projektu. Po raz pierwszy w postaci uprosz
czonej metoda ta została opracowana przez Instytut Geo
dezji i Kartografii na zlecenie KoilPRiOJiEKTU i zastoso
wana do projektowania linii kolejowych. Szczególne zalety
metody numerycznego modelowania terenu wykazane zo
stały na przykładzie zlecenia> TRASPROJEKTU na wy
konanie wariantów założeń techniczno-ekonomicznych
autostrady Kraków—‘Gliwice.
Efekty uzyskane dzięki .nowej metodzie pozwolą na skró
cenie czasu wykonania dokumentacji poszczególnych od
cinków o 30%, z jednoczesnym podniesieniem jakości pro
jektowania.

Nagroda II stopnia — Sposób wytwarzania suchej kalko
manii.
Zespół: mgr inż. Jacek Karolak, mgr inż. Czesław
Tracewski, inż. Janusz Walkuski, dr inż. Zbigniew
Brzozowski, techn. Bogdan Pietrzak — z Wojsko
wych Zakładów Kartograficznych i Politechniki Warszaw
skiej.

Sucha kalkomania znajduje zastosowanie w pracach
kreślarskich zarówno przy kreśleniu technicznym, jak
i kartograficznym. Sposób ten pozwala na szybkie wno
szenie napisów i oznaczeń wykonanych na plastykowych
matrycach. Możliwe jest ujednolicenie rysunków oraz uWolnienie kreślarza od żmudnej czynności ręcznego opi
sywania i kreślenia oznaczeń.
Próbna produkcja matryc prowadzona jest w Wojsko
wych Zakładach Kartograficznych.

*

W dniu 31 maja 19
*73
roku odbyło się uroczyste wręcze
nie nagród i wyróżnień w XIV Konkursie pa Mistrza
Techniki. W gmachu Urzędu Rady Ministrów ¿gromadzili
się laureaci tegorocznego konkursu Zycia Warszawy i Od
działu Warszawskiego NOT oraz mistrzowie techniki z lat
ubiegłych. W obecności wiceprezesa Rady Ministrów Fran
ciszka Kaima, przedstawicieli centralnej i warszawskiej
instancji oraz kierownictwa resortów odbyło się wręczenie
nagród, dyplomów i wyróżnień.
L. B.
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geodezyjnych systemów Intormatycznych
Część I

W ostatnich latach dają się zauważyć tendencje wpro
wadzania informatyki do wielu .dziedzin gospodarki w celu
zastosowania automatyzacji procesów sterowania różnymi
,czynnościami, przetwarzania danych i przechowywania
zbiorów. Zastosowame elektronicznej techniki obliczeniowej
do Iprzetwarzania danych geodezyjnych stało się koniecz
nością i już w chwili obecnej zanotowano na tym polu
spore osiągnięcia. Od 'kilkunastu lat są dyskutowane, a w
■ostatnich latach już praktycznie realizowane banki danych
geodezyjno-kartograficznych. O tym, jak aktualny jest ten
problem świadczy fakt istnienia bogatej literatury świa
towej z tej dziedziny (:sporządzone w ‘Instytucie Geodezji
i Kartografii w 1972 roku zestawienie ,bibliograficzne z .te
matyki: Banki danych w geodezji miejskiej izawiera 42 po
zycje [∣16]).
Połączenie banku danych w jeden układ (linię techno
logiczną) z takimi okresowo wykonywanymi czynnościami,
jak :pozyskiwanie informacji w czasie pomiaru, aż po pre
zentację wyników użytkownikowi tworzy wysoko zorgani
zowaną formę, zwaną systemem informatycznym. Jest to
system działania, którego głównymi wyjściami w sensie
cybernetycznym są informacje fl0].
Systemy informatyczne odgrywają dużą rolę w proce
sach zarządzania. W ostatnich latach były one przedmio
tem głębokich studiów w światowych ośrodkach nauko
wych, w wyniku czego opracowano naukowe metody pro
jektowania systemów i ich eksploatacji. Eksploatacja sy
stemów w krajach wysoko rozwiniętych opiera się o naj
nowsze zdobycze techniki w dziedzinie konstrukcji kom
puterów.
iW Iprogramie rozwoju informatyki w Polsce przewidzia
na jest budowa Krajowego Systemu Inf1Ormatycznego, w
skład którego wchodzi Państwowy System TEREN, stano
wiący ewidencję informacji o geometrycznych, fizycznych
i prawnych cechach terenu, o jego pokryciu i sposobie
zagospodarowania i zainwestowania. Prace projektowe Pań
stwowego Systemu TEREN prowadzone są bardzo inten
sywnie i w chwili ukazania się niniejszej publikacji będą
już zaawansowane.
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Lima technologiczna przepływu informacji w systemie
informacyjnym geodezyjno-kartograficznym, qd procesu po
zyskiwania informacji do prezentacji informacji użytkow
nikowi, wymaga specjalistycznego wyposażenia zapewnia
jącego realizacją podstawowych procesów systemu geode
zyjno-kartograficznego. W systemie tym można wyróżnić
,następujące podstawowe procesy:
— pozyskiwanie i wprowadzenie informacji do systemu;
— przetwarzanie informacji i przechowywanie zbiorów;
—ι prezentacja informacji na wyjściu systemu;
— przesyłanie informacji w systemie.
Jeśli w !wymienionych procesach systemu informacyj
nego zastosujemy ‘środki informatyczne, tp system taki na
zywamy systemem informatycznym. Rrocesy tego systemu
zachowują pozorną analogię do jeszcze obecnie wykonywa
nych czynności geodezyjno-kartograficznych w tradycyjnej
linii technologicznej. IW chwili obecnej procesy tradycyjnej
linii technologicznej ,przeszły głębokie przeobrażenia. W pro
cesie pozyskiwania informacji pojawiają się dalmierze
elektromagnetyczne, teodolity i tachometry kodowe, urzą
dzenia ¡do automatyzacji procesów pozyskiwania informacji
metodami fotogrametrycznymi. Zarysowują się istotne ce
chy sprzętu polowego: miniaturyzacja, kontrola wewnę
trzna, rejestracja wyników na maszynowych nośnikach in
formacji [8]. Ta ostatnia cecha ma szczególną wartość,
ponieważ pozwala na wprowadzenie informacji do systemu
bezpośrednio w terenie, co zwiększa wiarygodność infor
macji i szybkość przepływu.
Dotychczasowy podstawowy produkt wyjściowy przyję
tego schematu technologicznego prac geodezyjno-kartogra
ficznych — mapa —i jest przedmiotem szerokich ,badań w
zakresie zdolności przekazu i oceny ilości informacji [23]
oraz zjawisk statystycznych na niej zachodzących [7]. Pro
wadzane są badania nad optymalizacją znaków .umownych
[6], [20], automatycznym Odczytywamem i rozpoznawaniem
treści mapy [13], [25], generalizacją [3], aktualizacją map
i nowymi formami prezentacji treści [24]. Pozytywne wy
niki tych prac pozwolą wprowadzić na stałe do 'nomen
klatury geodezyjnej określenie mapą digitaina. Pod poję
ciem tym będziemy rozumieć zakodowaną cyfrową infor
mację geodezyjno-kartograficzną wybranego obszaru, umieszczoną w banku danych wraz z odpowiednimi algo
rytmami przetwarzania i wyboru treści, doboru skali, generalizacji, aktualizacji i ,projekcji.
W systemie informatycznym w procesie wprowadzania
informacji zachodzi często konieczność jej pozyskania z
•istniejących podkładów geodezyjnych. Pojawia się więc
konieczność zamiany graficznej postaci informacji na cyfro
wą. Zamianę tę będziemy nazywali dalej przetwarzaniem
informacji graficznej na cyfrową lub digitalizacją. Infor
macja taka wprowadzona do banku danych systemu in
formatycznego wraz z innymi danymi źródłowymi pcha
nymi w formie cyfrowej jest bardzo dogodna do przetwa
rzania, przechowywania i opracowania. Ta ostatnia czyn
ność będzie polegała głównie na zamianie informacji cyfro
wej na graficzną, z uwzględnieniem wszystkiego, co aktual
nie interesuje użytkownika systemu. Proces ten jest ana
logią kartowania w tradycyjnej linii technologicznej. Auto
matyzacji procesów przetwarzania informacji z jednej
postaci na drugą poświęcimy dalszą część opracowania.
Początków automatyzacji tych procesów należy doszuki
wać się przy końcu lat pięćdziesiątych, kiedy na gruncie
szybko rozwijającej się techniki, w wielu jej dziedzinach
wyłoniła się ,potrzeba zastosowania maszyn cyfrowych, a
wraz z nimi możliwość szybkiego przedstawiania ,wyników
pomiarów, obliczeń i obserwacji — w postaci graficznej.
W chwili obecnej liczba dziedzin nauki i techniki zain
teresowanych automatyzacją prezentacji postaci graficznej
informacji i związaną z tym automatyzacją digitalizacji
jest znaczna. Dla ,przykładu wymienimy ,niektóre z nich:
—ɪ .matematyka, fizyka, geofizyka i astronomia — przed
stawianie przehiegów funkcji w postaci punktowej i ciąg
łej, analiza spektrogramów gwiazd, analiza zapisów sejsmo
grafów i radiografówj
•—, aeronautyka — wykreślanie torów rakiet i sztucz
nych satelitów, analiza zapisu wibracji konstrukcji statków
kosmicznych;
i— bu,dowa maszyn — wykonywanie rysunków części, któ
rych ,parametry wyznaczono metodami analitycznymi,
przedstawianie i analiza naprężeń i przegięć;
— budownictwo, inżynieria i architektura — wykresy
deformacji elementów, problemy statyki budowli, przekroje

tras komunikacyjnych, rysowanie projektów architekto
nicznych;
— medycyna i biomedycyna — analizy Clektrokardiogramów i elektroencefalografów, pomiar przekrojów komórek;
— aero- i hydromechanika — wykreślanie pól linii aero
dynamicznych i profilów ciał opływowych;
¡— elektroniką — rysowanie szablonów obwodów scalo
nych w przypadku zaprojektowania połączeń na drodze
analitycznej ;
l— przemysł okrętowy, samochodowy i lotniczy — wy
kreślanie rysunków względnie cięcie gotowych elementów
do obróbki;
— przemysł odzieżowy ·— wykreślanie rodziny szablo
nów do wykrojów uzyskanych przez matematyczną trans
formację szablonu wyjściowego;
— meteorologia — wykreślanie map synoptycznych;
— planowanie przestrzenne — wykreślanie map podkła
danych i problemowych do prac studialnych i ,projekto
wych.
Obok wymienionych dziedzin nauki i techniki automa
tyzacja przetwarzania danych graf∣iczno-cyfrowych znalazła
jedno z ,czołowych zastosowań w geodezji i kartografii.
Dla przykładu można przytoczyć, że wydana w roku 1969,
zawierająca 829 pozycji, bibliografia K. H. Meine [17]
poświęcona zagadnieniom automatyzacji w kartografii za
wiera 183 pozycje z dziedziny systemów kartowania. ,W ro
ku 1969 ukazała się publikacja F. Christa [9] bardzo
szeroko traktująca ten problem. Christ zebrał i zestawił
systemy ,przetwarzania informacji z podaniem charakte
rystycznych parametrów. Według jego danych przy końcu
lat sześćdziesiątych istniały 44 różne systemy ,przetwarza
nia danych z postaci graficznej na cyfrową i 70 systemów
Przetwarzainia danych iz postaci ,cyfrowej na graficzną.
Urządzenia do tych systemów produkowało około 30 firm
na świecie. Według informacji zebranych przez autorów ni
niejszego opracowania dane przedstawione przez Christa
uległy do chwili obecnej już częściowej zmianie; niektóre
mniejsze firmy zostały wchłonięte przez większe koncerny,
inne nie wytrzymały silnej konkurencji i już nie produ
kują urządzeń do wspomnianych systemów. Na ich miejsce
powstały nowe firmy produkujące urządzenia najwyższej
klasy światowej j
Od ch∣wιili powstania pierwszych urządzeń do systemów
przetwarzania danych graficzno-cyfrowych były one stale
udoskonalane, a z czasem utworzyły się w ich konstruo
waniu kierunki uwzględniające parametry interesujące po
szczególnych użytkowników, takie jak: dokładność, szyb
kość kreślenia lub digitalizacji, format, sterowanie ręczne
lub automatyczne i inne.
'Kierunki rozwoju urządzeń przetwarzających informacje
graficzno-icyfrowe sugerują słuszny podział na grupy przed
stawione w publikacji [11]. Poniżej zamieszczone podziały
stanowią nieco odmienny punkt widzenia na klasyfikację
urządzeń i mętod przetwarzania danych graficzno-cyfrowych.
W odniesieniu do urządzeń przetwarzających dane z po
staci graficznej n,a cyfrową przyjęła się w literaturze
anglosaskiej nazwa digitiser. Literatura krajowa proponuje
nazwę przetwornik graficzno-cyfrowy lub koordynatometr
[11] oraz digimetr [19]. W niniejszym opracowaniu w ogól
nych przypadkach będziemy posługiwać się nazwą digimetr, natomiast dla urządzeń o specyficznej konstrukcji
będziemy podawać ich oryginalne nazwy.
Podział digimetrów według konstrukcji i sposobu prze
twarzania
¡1. Głowica odczytująca współrzędne połączone mecha
nicznie z korpusem konstrukcji. W grupie tej wyróżnia się
dwie podgrupy.
,1.1. Digimetry prostokątne, umożliwiające odczytywanie
współrzędnych XiY. Konstrukcja ich zbliżona jest do
,klasycznego Ikoordynatografu. Głowica odczytująca umiesz
czona jest przesuwnie na jednym z dwóch liniałów po
łączonych pod kątem prostym. Takie rozwiązanie konstruk
cyjne digimetrów jest najczęściej stosowane.
1.2. Digimetry biegunowe umożliwiające odczytywanie
współrzędnych biegμnowych φ i r. Głowica odczytująca
umieszczona jest przesuwnie na ramieniu biegunowym.
Digimetry tej klasy stosowane są rzadko.
2. Głowica odczytująca nie ma mechanicznego połącze
nia z korpusem konstrukcji. Współrzędne prostokątne wy
znacza się z pomiaru przemieszczeń urządzenia nadążają
cego za głowicą w polu elektromagnetycznym. Jest to
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oryginalne rozwiązanie występujące ∣pod nazwą pencil
follower lub freescan. Rozwiązanie takie stwarza znako
mite warunki obsługi i jest szczególnie korzystne .przy
opracowaniach kartograficmych.
3. Urządzenia do digitalizacji metodą rozwinięcia obrazu.
Metoida digitalizacji za pomocą tych urządzeń znana jest
pod nazwą scanning.
Digimetry grupy 1 i 2. dają najczęściej możliwość digi
talizacji punktowej. Na wyjściu tych urządzeń otrzymuje
się współrzędne w układzie absolutnym lub przyrostowym
oraz dodatkowo wprowadzone przez operatora informacje
za pomocą klawiatury. Bardzo nieliczne digimetry z tych
grup umożliwiają digitalizację ciągłą metodą śledzenia
linii line following. Zapis współrzędnych w niewielkich
interwałach realizuje się automatycznie, w zależności od
szybkości przesuwu głowicy prowadzonej przez operatora.
Digimetry ,najwyższej klasy umożliwiają automatyczne śle
dzenie linii bez udziału operatora. Konstrukcje takich digimetrów są bardzo skomplikowane i zbyt drogie dla wielu
użytkowników. Urządzenia grupy 3 dają możność digitali
zacji powierzchniowej. Digitalizacja przy użyciu tej metody
nie znalazła szerokiego zastosowania w geodezji; dość sze
roko natomiast przyjęła ją kartografia drobno- i średnioskalowa. Szybkość pracy digimetrów grupy 1 i 2 w zasa
dzie nie jest ograniczona warunkami technicznymi; zależy
ona wyłącznie od sprawności operatora. Dokładność digi
talizacji przy wykorzystaniu digimetrów tych grup waha
się od ±0,20 do ±0,01 mm. Przy digitalizacji metodą scan
ning uzyskuje się wysoką szybkość opracowania przy sto
sunkowo niskiej dokładności wynoszącej ±1,0 do ±0,2 mm.
Z digimetrem współpracuje urządzenie elektroniczne wy
posażone w pulpit z tablicami świetlnymi, na których
ukazują się aktualne wartości współrzędnych punktu oraz
jego numer ,bieżący. Warto nadmienić, że wiele digime
trów wyposażonych jest w głowice zawierające kamerę
telewizyjną lub układ optyczny rzutnika. Urządzenia te
pozwalają na wytworzenie obrazu miejsca aktualnie opra
cowywanego i siatki kresek głowicy odczytującej na mo
nitorze lub ekranie rzutnika. Obraz ten powiększony kil
kanaście razy w stosunku do oryginału zapewnia dużą
dokładność ustawienia głowicy w punkcie lub na linii,
podnosząc znacznie precyzję :digitalizacji. Digimetry wy
posażone są również w standardową klawiaturę do wpro
wadzania informacji dodatkowych. Niektóre wytwórnie do
starczają zestawy klawiatur dla pełnego wyczerpania czę
sto występujących, Mczbowo dość znacznych informacji do
datkowych (na przykład przy digitalizacji mapy wielko skalowej: numery punktów, kody geodezyjnych znaków
umownych, kody ,połączeń ,punktów i grubości linii, kody
opisów wraz z miejscem ich położenia i orientacji, wielkość
liter i ich grubości). Wyjściem systemu .digitali,zacji może
być zapis na taśmach lub kartach perforowanych, taśmach
magnetycznych pomocniczej jednostki zapisującej lub też
zapis bezpośrednio w pamięci masowej jednostki central
nej komputera.
Jedną z form informacji uzyskiwanych z geodezyjnego
systemu informatycznego jest forma graficzna. Ten, naj
starszy sposób prezentacji wyników ,pomiarów nie stracił
w dobie komputerów nic ze swojej aktualności. Oczywiście
technologia takiej ,prezentacji dzięki stosowaniu automa
tycznych urządzeń do przetwarzania informacji cyfrowej
na graficzną przeszła głębokie przeobrażenia. Urządzenia
kreślące sterowane bezpośrednio lub pośrednio kompute
rem stworzyły podstawę dla nowych technologii w wielu
wymienionych wcześniej dziedzinach, w tym również w
geodezji i kartografii. Dla urządzeń ,tych w krajach anglo
saskich przyjęła się nazwa plotter, której będziemy uży
wać w dalszej części opracowania.
Podział urządzeń do automatycznego rysowania według
rozwiązań konstrukcyjnych

1. Plottery, w których głowica rysująca jest mechanicz
nie połączona z korpusem konstrukcji urządzenia. W za
leżności od kształtu powierzchni rysunkowej rozróżnia się
dwie podgrupy.
1.1. Plottery z powierzchnią rysunkową płaską (flatbed
plotter). Konstrukcja plottera tej podgrupy jest analo
giczna do opisanej wcześniej podgrupy digimetrów 1.1.
Ruch głowicy realizowany jest przez silniki krokowe.
1.2. Plottery bębnowe (drum plotter) z powierzchnią ry
sunkową na powierzchni bocznej walca.
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2. Plottery, w których głowica rysująca nie jest me
chanicznie połączona z korpusem konstrukcji. Wolna gło
wica w sposób wymuszony porusza Się. w polu elektro
magnetycznym. Jest to niezwykle oryginalne rozwiązanie
konstrukcyjne, a przyrządy tego typu produkowane są
dotychczas przez jedną firmę na świecie. Wykorzystanie
koncepcji wolnej głowicy rysującej otwiera nowe możli
wości dla konstruktorów ,plotterów.
3. System display — urządzenie do przedstawiania ry
sunków na ekranie lampy oscyloskopowej. Rysunki te mo
gą być utrwalane na materiałach światłoczułych.
Plottery podgrupy <1.1. mają największe zastosowanie w
kreśleniach geodezyjnych, dlatego też skupimy na nich
szczególną uwagę. Ze względu na dalsze istotne różnice
w budowie plotterów tej ,podgrupy, wprowadzimy dodat
kowo ich podział na typy.
1.1.1. Urządzenia umożliwiające nanoszenie punktów we
dług zadanych współrzędnych. Urządzenia te stanowią etap
przejściowy pomiędzy koordynatografem a plotterem; w
literaturze krajowej nazywane są koordynatografami auto
matycznymi [11].
1.1.2. Plottery, w których ruch głowicy realizowany jest
przez silniki krokowe działające synchronicznie. Głowica
tych plotterów może wykonywać ruchy tylko w ośmiu
■kierunkach. Fakt ten powoduje, że dokładność aproksy
macji linia o dowolnym położeniu jest stosunkowo nie
wielka. Z uwagi jednak na bardzo niewielkie wartości
elementarnych kroków wykonywanych przez głowicę kreś
lącą, linia przez nią rysowana jest do ,wielu celów wy
starczająca.
1.1.3. Plottery, w których ruch głowicy realizowany jest
przez silniki krokowe działające synchronicznie. Głowice
tych plotterów mają zdublowany system sterowania i mo
gą wykonywać elementarne ruchy w więcej niż ośmiu
kierunkach. Dinie wykreślone przez plotter ,tego typu są
wysokiej klasy dzięki znacznie lepszej aproksymacji linii
teoretycznej;
Plottery mają wiele wspólnych parametrów użytkowych,
według . których mogą być dokonywane dalsze podziały,
wymienić t,u ,należy: dokładność i szybkość kreślenia, wy
miary powierzchni roboczej, sposób sterowania, sposób
kreślenia i rytowania, możliwość zastosowania jako digimetru, możliwość zastosowania różnych podkładów rysun
kowych i sposoby ich przytrzymywania na powierzchni ro
boczej plottera oraz możliwość zastosowania różnorodnego
wyposażenia pomocniczego. Omówimy szerzej wyżej wy
mienione ,parametry dla plotterów najbardziej przydatnych
w systemach informatycznych geodezyjno-kartograficznych,
to znaczy podgrupy 1DI. i grupy 2.
. Jeidnym z najbardziej istotnych parametrów .plottera jest
jego dokładność. ,Wyróżnić tu należy trzy najczęściej wy
mieniane .przez wytwórnię dokładności:
— dokładność wewnętrzna przyrządu (resolution);
r— dokładność 'kreślenia (accuracy);
— dokładność powtórzeniowa (repeatability).
Użytkownik zainteresowany jest najczęściej wysoką do
kładnością kreślenia ,plottera. Dokładność ,ta waha się w
granicach od ±0,100 do ±0,005 mm. Pozostałe dokładności
są dla poszczególnych przyrządów kilkakrotnie wyższe od
dokładności kreślenia. Z ekonomicznego punktu widzenia
duże znaczenie ma szybkość kreślenia. Pozostaje ona w
pewnym związku z dokładnością, która obniża się przy
szybkim kreśleniu. Szybkość ta waha się w granicach od
¡25 mm/s do 500 mm/s. Szybkość ,przeciętna plotterów wy
sokiej klasy waha się w granicach od 100 mm/s do 200
mm/s. Koncepcja wolnej głowicy zastosowana przez wy
twórnię XYNETICS (California, USA) pozwala uzyskiwać
znaczne szybkości rysowania, rzędu 1000 mm/s. Szybkość
tę osiągnięto przez eliminację oporu tarcia wolnej głowicy
o podkład przez utrzymywanie jej ponad nim na poduszce
powietrznej.
¡Wymiary ,powierzchni roboczych plotterów są bardzo
zróżnicowane. Pod tym względem zapotrzebowanie użyt
kowników jest w .pełni zaspokojone przez wytwórnię. Od
małych ,plotterów stołowych, o wymiarach 50 X 50 mm
poczynając, przez najczęściej spotykane, o wymiarach
około 1000 X 1500 mm, produkowane są także plottery o
powierzchniach roboczych znacznych wymiarów. Na przy
kład norweska firma Kongsberg produkuje między innymi
plottery o wymiarach 2600 X 3700 mm, 1800 X 7500 mm

i 1600 X 9000 mm. Plottery bębnowe mają ograniczaną
szerokość ¡rysunku, zależną od szerokości bębna i wyno
szącą około 500 mm ido 1500 mm, natomiast długość ry
sunku jest bardzo duża. Dla przykładu przytoczymy, że
długość podkładu w plotterze bębnowym firmy BENSON
(Francja) wynosi ¡100 m. Sposób sterowania plotterem. jest
niezwykle ,ważnym problemem z punktu widzenia wyko
rzystania komputera i plottera. Z czasowo-przestrzennych
zależności wywodzą się trzy podstawowe systemy pracy
plottera: on-line, off-line i system zdalnego sterowania.
Systemy te zostaną omówione w dalszej części opracowa
nia. Konstrukcja wielu plotterów jest tak pomyślana, że
można je wykorzystywać również jako digimetry. Dla ta
kich plotterów używa się czasem nazwy przyrząd kombi
nowany. Głowica rysująca wielu plotterów wyposażana jest
zazwyczaj w różne urządzenia do kreślenia i cytowania,
jak również drukarki drukujące opisy i symbole. Z urzą
dzeń do kreślenia wymienić należy ołówki, długopisy
i urządzenia rysujące tuszem, urządzenia do rysowania
■strumieniem świetlnym na ,podkładach światłoczułych;
wiele plotterów umożliwia rytowanie nożem rytownlczym.
W. ostatnich dwóch przypadkach stasowane jest dodatkowe
urządzenie Iangencjalnie zmieniające kierunek ustawienia
plamki świetlnej lub noża grawerskiego zgodnie z kierun
kiem stycznej do krzywej. Do kreślenia lub rytowania mogą
być stasowane podkłady tradycyjne, folie, płyty rytowmicze
i warstwy światłoczułe. Na stole plottera mogą być przy
trzymywane siłami wytworzonego podciśnienia lub unieru
chamiane elektrostatycznie na zasadzie kondensatora. Wy
twórnie plotterów dostarczają także wiele urządzeń dodat
kowych do specjalistycznych zastosowań.
Powróćmy teraz do przedstawionych systemów pracy
plottera, które omówimy nieco szerzej. Schematy blokowe
systemów on-line, off-line i systemu zdalnego zostały przed
stawione na rysunku ∣1.
W systemie on-line plotter ,połączony jest ,przez urządze
nie przejściowe (interface) z komputerem. Dane wejściowe
w postaci cyfrowej są przetwarzane przez komputer, który
w sposób ciągły steruje czynnościami plottera. Jednostka
pośrednia (interface) nie jest konieczna w przypadku po
łączenia plottera z komputerem specjalnie skonstruowa
nym do współpracy. System on-line przy zastosowaniu
szybkich komputerów nie daje możliwości ich pełnego wy
korzystania, z ,uwagi na różnice w ¡szybkości ,wykonywania
operacji komputera i kreślenia plottera. Problem ten roz
wiązuje wprowadzony niedawno system pracy komputera
— time sharing, który umożliwia wykonywanie wielu róż
nych czynności przez komputer w tym samym czasie, co
optymalizuje jego ¡wykorzystanie.
IW systemie off-line plotter nie jest bezpośrednio ,połą
czony z komputerem. Dane wejściowe zapisane na maszy
nowych ¡nośnikach informacji są wprowadzane do jednostki
czytającej plottera, który pracuje według programów stan
dardowych.
W systemie zdalnym informacja jest przesyłana na od
ległość przez łącze ¡telekomunikacyjne za pomocą modemów
nadawczych i odbiorczych. Ten system przetwarzania in
formacji może zawierać elementy systemu on-line lub
off-line, w zależności od tego jak wykorzystywana jest
przesyłana informacja.
IW nowoczesnych urządzeniach do przetwarzania infor
macji dużą rolę odgrywa tak zwany display. Urządzenie
■to służy do bezpośredniej konwersacji operatora z kom
puterem. Stosowana jest tutaj lampa oscyloskopowa z tak
zwanym piórem świetlnym. Na ekranie lampy można ¡wy
twarzać żądane informacje graficzne przy pomocy wspom
nianego pióra świetlnego. Na ekranie mogą być również
przedstawiane informacje cyfrowe wyprowadzane z pa
mięci ikomputerą. Za pomocą pióra świetlnego można zmie
nić rysunek, wymazać jego części, a na ich miejsce ■wpro
wadzić nowe dane. Praces zamiany informacji odbywa się
■tutaj , automatycznie. Przykładowy ekran lampy oscylosko
powej ma wymiary około 200 X 200 mm, a obraz realizo
wany jest przez 4096 X 4096 punktów. Za pomocą displaya
można sporządzać trwałe rysunki na materiałach światło
czułych przez fotografowanie obrazu. Display z piórem
świetlnym odgrywa dużą rolę w systemach informatycz
nych geodezyjno-kartograficznych. Największe korzyści
osiąga się przy jego zastosowaniu do skorygowania i ak
tualizacji danych graficznych ,przedstawionych w postaci
digitalnej i ,zapisanej na maszynowych nośnikach informa
cji. Czynność ta odgrywa rolę przy utrzymywaniu infor
macji systemu w stanie stałej aktualności.

SYSTEM OFF-LINE

SYSTEM ZDALNY

Rys. 1. Schemat systemu on-line, off-line i systemu zdalnego

Wykaz oznaczeń z dziedziny automatycznego przetwarzania
danych graficzno-cyfrowych
. Z uwagi na to, że większość wyrażeń w polskim słow
nictwie informatycznym przyjęła się z języka angielskiego,
uważamy za celowe podanie wykazu najważniejszych ozna
czeń użytych w publikacji.
Control unit — jednostka sterująca — część składowa
urządzenia, które na podstawie sygnału operacji jaką ma
wykonać, generuje ¡sygnały sterujące wykonaniem tej ope
racji. 'Sterowanie ¡może określać kolejność wykonywania
operacji.
Data processing — przetwarzanie danych — przekształ
cenie ¡treści i postaci danych metodą wykonywania ciągu
■operacji w celu ,uzyskania wyników w postaci z góry okre
ślonej.
Digimetr — urządzenie do zamiany informacji graficznej
na cyfrową.

Digital — cyfrowy — odnoszący się do danych wyrażo
nych za pomocą cyfr.
Display — system ekranowy umożliwiający pokazywanie
punktów, linii, cyfr i liter na > ekranie lampy katodowej.
Przykładem takiego systemu jest współpraca monitora i
pióra świetlnego.

Hardware — ogólne pojęcie do określenia wyposażenia
,technicznego (maszyn i urządzeń) stosowanych do auto
matycznego przetwarzania danych.
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Interface — sprzężenie, łącze, złącze — układ umożliwia
jący współpracę różnych jednostek lub urządzeń wchodzą
cych w sikład określonego zestawu komputera cyfrowego.
Light pen — pióro świetlne — sonda fotoelektryczna
stanowiąca część monitora ekranowego i służąca do wpro
wadzania dodatkowych danych.
Line following — system digitalizacji informacji graficz
nej metodą śledzenia linii.

Magnetic tape unit — pamięć sekwencyjna, której no
śnikiem danych jest taśma magnetyczna.

Modem — ,urządzenie stasowane przy transmisji danych
do ,przekształcania sygnałów elektrycznych. Nazwa pochodzi
od skrótu MOdulator — DEModulator.
Monitor — urządzenie do Obsenwowainia wewnętrznego
stanu komputera i do realizowania niezbędnych modyfika
cji tego stanu.

Off-line — system przetwarzania, w którym nie ma bez
pośredniego połączenia plottera z komputerem; praca plot-

tera sterowana jest informacjami z digitalnych nośników
informacji.
On-line — system przetwarzania, w którym plotter ste
rowany jest bezpośrednio przez komputer.
Plotter — urządzenie do zamiany iinformącji cyfrowej
na graficzną.
Scanning — system rejestracji informacji graficznych
metodą rozwinięcia obrazu.
Software — całokształt środków programowania związa
nych z określonym modelem komputera cyfrowego. Obej
muje języki programowania i ich translatory, systemy ope
racyjne oraz wszystkie programy i podprogramy zawarte
w bibliotece programów.
Terminal — urządzenie końcowe — urządzenie przezna
czone do kontaktowania się z komputerem z oddalonego
od niego miejsca.
Time sharing — jednoczesne używanie komputera dɑ
wielu zadań, na przykład równoczesnego składowania da
nych pochodzących z digimetru do obliczeń generalizacyjnych i sterowania plotterem.

Zofia Smialowska-Uberman

Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH
Kraków

ETO na usługach organizacji pracy przedsiębiorstwa geodezyjnego
Metoda Gantt — PERT — Gantt
Wstęp
Rozwój gospodarki narodowej wymaga ciągłego dosko
nalenia systemu organizacji pracy wszystkich bez wyjątku
przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Zastosowanie
nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem w opar
ciu o techniczne usługi elektronicznych maszyn oblicze
niowych jest rzeczą oczywistą i powszechną, staje się na
kazem chwili.
Dyskutowana może być natomiast forma unowocześnie
nia metod zarządzania. Kierownictwo przedsiębiorstwa stoi
w naszych warunkach przed dylematem: czy obrać drogę
zmian rewolucyjnych, czy zmian ewolucyjnych. Istnieje
jednak droga trzecia, trudniejsza, lecz skuteczniejsza, bo
oparta na analizie konkretnej sytuacji organizacyjnej w
danym przedsiębiorstwie, tradycyjnej pracy organizatora,
a następnie wyposażenia go w narzędzia nowoczesnego za
rządzania w postaci metod analizy sieciowej, na przykład
metodę PERT i elektroniczną technikę obliczeniową.
Oczywiście jest to droga trudna, ze względu na dodatko
we wysiłki i ze względu na tradycyjne nawyki pracy wielu
ludzi w przedsiębiorstwie.
Istnieje bardzo wiele zarzutów stawianych wszelkim pró
bom zastosowania metod sieciowych w organizacji pracy
przedsiębiorstwa geodezyjnego. Oto niektóre z nich wraz
z komentarzem zawierającym kontrargumenty.
1. Przedsiębiorstwo geodezyjne nie jest typowym przed
siębiorstwem produkcyjnym, lecz usługowym. Jednakże fakt
zaliczenia prac geodezyjnych do sfery konsumpcji
nie
umniejsza ich znaczenia w gospodarce narodowej. Tak jak
już w tej chwili nie można sobie wyobrazić niestosowania
nowoczesnych metod programowania liniowego czy dyna
micznego w organizacji transportu, który jest przecież ty
pową usługą, bo nie daje produkcji materialnej, tak w
przyszłości, szczególnie przy dalszej reorganizacji służby
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geodezyjnej, nie będzie można pozostać przy tradycyjnych
metodach organizacji pracy, nawet przy niechętnie tolero
wanych harmonogramach Gantta.
Ùsługi geodezyjne dają produkcję w kwotach bezwzglę
dnych małą w porównaniu z produkcją typowych przed
siębiorstw przemysłowych, lecz w skali kraju są to sumy
niebagatelne. Nie będzie prawidłowo pojętego postępu te
chnicznego w branży geodezyjnej, jeżeli coraz droższy
i nowocześniejszy sprzęt nie będzie prawidłowo wykorzy
stany i w odpowiednim dla siebie czasie zamortyzowany
oraz jeżeli nie będzie prawidłowej gospodarki w zakresie
wykorzystania geodezyjnej kadry z wyższym wykształce
niem.
2. Metody sieciowe, ą w tym najdoskonalsza i najdokład
niejsza z nich metoda PERT, nie mogą mieć w geodezji za
stosowania. Osoby stawiające ten zarzut na ogół powołują
się na katalogi norm geodezyjnych, które są normami sta
tystycznymi. Powołam się w tym miejscu na artykuł Jana
Śliwki, zamieszczony w zeszycie 9/1969 Przeglądu Geo
dezyjnego, pt.: Realność norm pracy w geodezji. Uwagi na
tle referatu wygłoszonego na III Krajowej Naradzie Eko
nomicznej SGP w Katowicach 23.IV.1969 r., w którym au
tor pisze: Na temat czy normy pracy w geodezji są realne
czy nie — napisano już wiele. Z własnego doświadczenia
wiemy, że obowiązujące normy pracy odbiegają nieraz zna
cznie od rzeczywistych czasów osiąganych przez pracowni
ków przy Wykonyzoaniu prac geodezyjnych. Świadczą o tym
liczne normy zakładowe, ustalane na wniosek wykonaw
ców, którzy nie są w stanie uzyskać minimalnego wyna
grodzenia, pogoń za robotami opłacalnymi i unikanie robót
słabo płatnych, nagminne błędy w ustalaniu terminów wy
konania i wartości robót, określonych na podstawie obo
wiązujących katalogów norm i tym podobne szkodliwe zja
wiska, występujące w pracy przedsiębiorstw i służby geo
dezyjnej. Świadczy o tym również długa lista wniosków

dotyczących norm uchwalonych przez kolejne zjazdy de
legatów SGP, referaty wygłoszone na III Krajowej Nara
dzie Ekonomicznej SGP w Katowicach, zwłaszcza zaś re
ferat kol. Bronisława Bucewicza, jak również przebieg dys
kusji na naradzie.
A więc pod adresem norm geodezyjnych stawia się po
wszechnie wiele krytycznych uwag. Dla przedmiotu sprawy
szczególnie interesująca jest uwaga dotycząca niemożności
opierania się na katalogach norm przy określaniu czasu
realizacji
konkretnego
przedsięwzięcia
geodezyjnego,
z uwzględnieniem konkretnych warunków kadrowych, zao
patrzenia w sprzęt geodezyjny i innych czynników warun
kujących terminowość pracy. Zatem katalogi norm w ta
kiej postaci w jakiej istnieją stanowią jedynie oficjalną
podstawę rozliczeń finansowych. Natomiast przy ustalaniu
harmonogramu pracy przedsiębiorstwa na określony czas
czy harmonogramu pracy zespołów realizujących konkre
tne zlecenie — organizator musi się opierać na realnych
możliwościach własnego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem
zatrudnionej kadry, posiadanego sprzętu, warunków tech
nicznych zlecenia, okresu pracy i związanych z nim wa
runków atmosferycznych itd., itd.
JrTawdopoaoDiensiwo oκresιema z dostateczną dokładnoś
cią czasu wyκonama wszystκιcn czynności wcnoazącycn w
sκιaα procesu ieennoiogɪeznego aanego zlecenia jest tym
więKsze, im większe doświadczenie ma geodeta-mżynier-organιzaτor. Jest on przy tym z Konieczności zwolniony z obowiązKU powoływania się na Katalog norm branżowych,
z-nając proces produkcji geodezyjnej i czas trwania po
szczególnych jego czynności sκiaαowycn, może ułożyć har
monogram Ganita, Który ułatwia organizację pracy przy
realizacji danego zlecenia. Jeαnaκζe uia dużych zleceń, wy
magających zaangażowania wieiu zespołów i dużej ilości
sprzętu, a przede wszystkim dla organizacji pracy całego
przedsiębiorstwa w dłuższym oκresιe czasu, harmonogram
Gantta nie może zdać egzaminu. Staje się on powierzch
niowo duży, zawiera całą piramidę kresek, w wykreśla
niu których bardzo łatwo o omyłkę, a jego wartość użytko
wa staje się przez to problematyczna. Trudno zorientować
się w gąszczu kresek — które z czynności są ważniejsze,
a które mają mniejszy wpływ na termin realizacji zlece
nia, jaki jest ich związek z innymi czynnościami.
Praca może być uważana za zakończoną, jeśli zostaną
zrealizowane wszystkie jej części składowe i te technolo
gicznie ważniejsze, i te mniej ważne. Lecz harmonogram
nie daje odpowiedzi na pytania: jaki wpływ na końcowy
termin mają opóźnienia w realizacji każdej czynności
z osobna, jakie są zapasy czasu poszczególnych prac skła
dowych i jak tymi zapasami gospodarować w zależności
od postawionego celu organizacyjnego. Odpowiedzi na te
pytania należy szukać w metodach sieciowych. Które dzię
ki prostej i przejrzystej konstrukcji siatki czynności i przy
stosowanej do niej analizie matematycznej stanowią nowo
czesne, efektywne narzędzia pracy organizatora w przed
siębiorstwie.
3. Następny zarzut dotyczy samych metod sieciowych,
a w szczególności coraz powszechniej już w Polsce stoso
wanej metody PERT. Stwierdza się mianowicie, że meto
da ta jest zbyt skomplikowana dla prostych prac geode
zyjnych. Jednakże każde przedsięwzięcie produkcyjne skła
da się przecież z czynności prostych, niezależnie od tego,
czy to będzie budowa domu, czy budowa kopalni, czy na
przykład proces technologiczny otrzymywania sztucznych
diamentów. Sądzę, że zarzut wypływa z nieporozumienia
związanego z myleniem teorii tej metody z zasadami jej
praktycznego zastosowania, które dają możliwość stosowa
nia szeregu uproszczeń nie obniżających jej walorów użyt
kowych.
Rzeczywiście teoria metody PERT stosowanej w wielu
wariantach, uwzględniająca dodatkowo koszty, wymaga
znajomości teorii grafów, rachunku prawdopodobieństwa
i statystyki matematycznej oraz podstaw ekonomii polity
cznej i ekonomiki branżowej. Dotyczy to jednak teorii, w
praktyce trudności mogą zaistnieć jedynie z przeszkole
niem inżyniera geodety w zakresie prawidłowego konstruo
wania siatki czynności i jej analizy bardzo prostą metodą
tabelaryczną lub metodą analizy bezpośrednio na siatce.
Odpowiednio przeszkolony inżynier bez trudu stosowałby
tę metodę dla mniej skomplikowanych technologicznie zle
ceń, których jest przecież w przedsiębiorstwie geodezyj
nym większość. Natomiast w przypadku siatki o znacznej
liczbie czynności (na przykład przy opracowaniu harmo
nogramu pracy przedsiębiorstwa na okres roczny) korzy
stać można z elektronicznej techniki obliczeniowej, inter
pretując odpowiednio otrzymane wyniki.

4. Przedsiębiorstwo nie dysponuje specjalistą zajmują
cym się wyłącznie budowaniem i aktualizowaniem siatek
czynności według metody PERT czy jakiejkolwiek innej
metody. Rzeczywiście dużą wadą siatek czynności jest zna
czna pracochłonność prac aktualizacyjnych. Raz ułożoną
siatkę czynności można stosować bez zmiany wtedy, gdy
przebieg realizacji jest nie zakłócony. Takich sytuacji jest
w naszej codziennej praktyce mało, choćby ze względu na
częsty wpływ warunków atmosferycznych na terminy rea
lizacji pogramu. Natomiast powtarzalność prac geodezyj
nych jest czynnikiem ułatwiającym określenie teoretycz
nych czasów realizacji poszczególnych czynności zbliżo
nych do ich wartości praktycznych. Ponadto, poszczegól
nym czynnościom siatki przyporządkowuje się czas pracy
określony na podstawie odpowiedniego wzoru, w którym
bierze się pod uwagę prognozy optymistyczne i pesymisty
czne w określeniu średniego czasu potrzebnego na wyko
nanie czynności. Dzięki temu, już we wzorze można uwzglę
dnić z dość dużym przybliżeniem zakłócenie w przebiegu
realizacji zadania na skutek zmiany warunków atmosfe
rycznych, trudności z zaopatrzeniem materiałowym czy
trudności z obsadą kadrową. Najogólniej rzecz traktując,
celem ostatecznym jest uzyskanie maksymalnych efektów
gospodarczych przy pomocy posiadanej kadry i sprzętu
geodezyjnego.

Metoda Gantt-PERT-Gantt
Zmierzając do przezwyciężenia przeszkód wymienionych
na wstępie oraz uwzględniając następujące założenia:
a) przedsiębiorstwo nie może oddelegować pracownika,
który zajmowałby się wyłącznie badaniem siatek czynnoś
ci i ich aktualizacją;
b) trudności zaopatrzeniowe, kadrowe oraz zależność cza
su pracy geodety od warunków atmosferycznych lub spe
cyficznych warunków terenowych powodują częste zmiany
harmonogramów pracy;
c) przedsiębiorstwo posiada własną elektroniczną maszy
nę cyfrową o parametrach maszyny małej lub ma dostęp
do korzystania z takowej w pobliskim ośrodku obliczenio
wym;
najekonomiczniejszym rozwiązaniem problemu wydaje się
zastosowanie tak zwanej metody Gantt-PERT-Gantt.
ÍW ogólnym zarysie założenia metody są następujące:
w przedsiębiorstwie sporządza się tradycyjnym sposobem
harmonogram Gantta z kilkoma dodatkowymi informa
cjami, przekazuje się go do zespołu obsługującego maszy
nę cyfrową i od tego zespołu otrzymuje się gotowe infor
macje także w postaci harmonogramu Gantta z wszyst
kimi dodatkowymi komunikatami, które daje metoda PERT.
Istnieją więc trzy etapy pracy metodą Gantt-PERT-Gantt.
Etap

1

Organizator sporządza tradycyjnym sposobem harmono
gram Gantta, dbając szczególnie o staranność wykreślenia
linii, aby w jednym poziomie znajdowała się jedynie jedna
kreska o długości odpowiedniej do określonego wcześniej
czasu trwania danej czynności. Następnie powinien zazna
czyć początek i koniec zadania, połączyć te czynności, któ
re, jego zdaniem — jako specjalisty w dziedzinie geodezji,
stanowią ciąg czynności głównych, najtrudniejszych i na
stręczających najwięcej kłopotu w sensie organizacyjnym
oraz połączyć te czynności, które decydują o technicznej
realizacji zadania jako technologicznie ze sobą powiązane.
Etap ten wymaga pracy specjalisty — geodety.
Etap 2

Teraz przystępuje do pracy specjalista od obliczeń na
maszynie cyfrowej. Osoba sporządzająca dane wejściowe
do maszyny obliczeniowej tworzy węzły, ukierunkowuje
czynności, z uwzględnieniem ich czasu trwania, oraz przy
stępuje do Wyperforowania taśmy zgodnie z ustalonymi
danymi według programu K-2 dla metody PERT, opraco
wanego przez byłego pracownika Ośrodka Obliczeniowego
AGH i— Jana K u d e 1 ę.
W dalszej kolejności przeprowadza się obliczenia na ma
szynie cyfrowej ODRA 1013, zgodnie z programem opraco
wanym dla celów metody Gantt-PERT-Gantt przez mgr
Krystynę Olszówkę z Politechniki Wrocławskiej.
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Maszyna cyfrowa wykona więc tradycyjne zadanie me
tody PERT, to jest:
1) określi czynności leżące na drodze krytycznej, to zna
czy te, których wykonanie warunkuje ukończenie całego
programu pracy przedsiębiorstwa lub innego bardzo skom
plikowanego organizacyjnie zlecenia;
2) poda pełny zestaw momentów najwcześniejszych mo
żliwych i najpóźniejszych
dopuszczalnych
rozpoczęcia
i ukończenia poszczególnych czynności i całego zadania;
3) ustali daty kalendarzowe niezbędne w tym zakresie;
4) poda komunikat na temat: które czynności należy w
ciągu najbliższych dwóch tygodni rozpocząć i kontynuować
oraz zakończyć, aby zapewnić utrzymanie ustalonego ter
minu wykonania całego zadania;
5) wyeliminuje informacje zbędne;
6) wprowadzi porządek chronologiczny;
7) przetłumaczy symbolikę PERT na symbole Gantta.
Dzięki wyszczególnionym wyżej pracom metoda Gantt-PERT-Gantt uwalnia specjalistę od konieczności budowa
nia siatki PERT, przeprowadzenia analizy rachunkowej,
która w przypadku rozbudowanej siatki czynności może
być pracochłonna, i studiowania przebiegu drogi krytycz
nej.
Etap 3

Etap ten obejmie jedynie praktyczne wykorzystanie in
formacji uzyskanych z maszyny cyfrowej. Może tu również
mieć miejsce zgłaszanie ośrodkowi obliczeniowemu dodat
kowych uwag w zakresie korekty terminarza prac, spowodowanej nieprzewidzianymi okolicznościami. Okoliczności ta
kie mogą zmusić przedsiębiorstwo do żądania od maszyny
odpowiednich komunikatów.
Praktyka wykaże, czy ta metoda zostanie zaakceptowana
w codziennej pracy przedsiębiorstwa geodezyjnego. Dotych
czasowe doświadczenia w tym zakresie w przedsiębior
stwach innej branży pozwalają na optymizm.
Programy na maszynę cyfrową opracowane dla metody
Gantt-PERT-Gantt mogą być unowocześniane i dostosowy
wane do potrzeb praktyki geodezyjnej. Można się pokusić
o żądanie od maszyny cyfrowej dodatkowych informacji
w zakresie:
1) zależności kosztów czynności od czasu trwania ich wy
konania;
2) kształtowania planów pracy przy niedoborze sprzętu;
3) planowania sieciowego przy optymalnym wykorzysta
niu ograniczonej liczby sprzętu i urządzeń geodezyjnych;
4) optymalnego rozdziału ograniczonej liczby sprzętu geo
dezyjnego pomiędzy zatrudnione zespoły itd., które to pro
blemy klasyczna metoda PERT rozwiązuje w znakomity
sposób.

Doświadczenie z praktycznego zastosowania metod siecio
wych w organizacji i planowaniu pracy przedsiębiorstw
geodezyjnych pozwoli na uzyskanie w stosunkowo niedłu
gim czasie materiału, który może być pomocny przy opra
cowaniu normatywów w zakresie czasu i kosztów powta
rzających się prac geodezyjnych. Normatywy te zastąpiły
by powszechnie krytykowane katalogi norm i stałyby się
podstawą bardziej Zgeneralizowanego systemu płac służby
geodezyjnej.
Przykład

Podany przykład dotyczy organizacji pracy przy pomia
rach Ppligonizacji precyzyjnej pierwszej klasy. Na podsta
wie uzyskanych wcześniej danych dotyczących liczby za
trudnionych zespołów, warunków technicznych oraz w opar
ciu o znajomość przybliżonych wartości czasów trwania
czynności podanych przez kierowników poszczególnych ze
społów organizator sporządził sposobem tradycyjnym har
monogram Gantta (rys. 1), który zaopatrzył w dodatkowe
informacje w postaci czasu trwania (w dniach roboczych)
wyszczególnionych czynności oraz ponumerował ich po
czątki i końce w kolejności uwzględniającej więź techno
logiczną. Dodatkowe połączenia w postaci linii przerywa
nych ułatwiły programiście rozeznanie w ciągach czynnoś
ci technologicznie ze sobą związanych.
Na podstawie w ten sposób opracowanego harmonogra
mu programista sporządził siatkę czynności według metody
PERT w jej klasycznej postaci (rys. 2) i przygotował dane
wejściowe do obliczeń według programu opracowanego przez
Jana Kudelę, pod nazwą: Analiza drogi krytycznej (PERT
— K2) z odpowiednim podprogramem kalendarzowym dnia
roboczego, który stanowi część programu K2 (tabl. 1).
Dzięki zastosowaniu podprogramu kalendarza dnia robo
czego otrzymano tabulogram wyników (tabl. 2) w postaci
terminów określonych w datach dni roboczych. Tabulogram
zawiera oznaczenia czynności według numeracji przyjętej
w harmonogramie Gantta i na siatce czynności, przy czym
ZP — oznacza zdarzenie początkowe, a ZN — zdarzenie
końcowe, czyli numery początkowe i końcowe danej czyn
ności w harmonogramie, czas trwania, zapas czasu okreś
lony w liczbie dni roboczych, w ramach których można
przesuwać terminy realizacji określonej czynności. Ostatnie
cztery kolumny określają daty najwcześniejszego i najpóź
niejszego początku oraz końca realizacji każdej czynności
z osobna. Tak więc przykładowo: czynność 2—7, to jest
badanie i rektyfikacja instrumentów i pionów optycznych
posiada czas trwania 5 dni, a zapas czasu 20 dni, a więc
najwcześniej powinno się ją rozpocząć 15 kwietnia 1972 ro
ku, a najpóźniej 10 maja. Czynność ta po uwzględnieniu

Rys. 1. W rubryce pierwszej oznaczono cyframi poszczególne czynności: 1 — projekt wstępny, 2 — wyznaczenie częstotliwości wzorco
wej EOS, 3 — pomiar bazy drutami (I), 4 - pomiar bazy za pomocą EOS (I), 5 — obliczenie długości bazy (I), 6 — obliczenie stałych
EOS (I), 7 — projekt wykonawczy, 8 — stabilizacja osnowy, 9 —badanie instrumentów, 10 — pomiar trzech baz kontrolnych, 11
obliczenie długości baz kontrolnych, 12 — pomiar bazy drutami (II),13 — obliczenie długości bazy (II), 14 — pomiar długości boków za
pomocą EOS, 15 — pomiar bazy za pomocą EOS (H), 16 — pomiar katów poziomych i pionowych, 17 — pomiar azymutów, 18 — obli
czenie stałych EOS (H), 19 - opracowanie wyników pomiaru kątów poziomych, 20 — Opracowaaie wyników pomiarów kątów pionowych,
21 - obliczenie poprawek redukcyjnych, 22 - ObUczenie azymutów,23 - opracowanie wyników pomiarów boków za pomocą EOS, 24 wyrównanie obserwacji, 25 — analiza dokładności, 26 — sprawozdanie techniczne, 27 — skompletowanie operatu
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czasu pracy powinna się najwcześniej zakończyć 20 kwie
tnia, a najpóźniej 15 maja 1972 roku. Zapewnia to wykunanie zlecenia bez sytuacji awaryjnych. Czynności, które
uzyskały zerowe zapasy czasu, oznaczone dodatkowo w ta
bulogramie znakami równości, stanowią ciąg czynności kry
tycznych, których terminy realizacji nie mogą ulec prze
sunięciu.
Określony w tabulogramie kalendarz realizacji czynności
jest w zasadzie wystarczający dla prawidłowej organizacji
pracy, ze względu na swoją przejrzystość. Jeżeli to będzie
konieczne, maszyna może podać wyniki w postaci harmo
nogramu Gantta według programu opracowanego dla każ
dej siatki indywidualnie.
TabUca 1
: 401
02341 :
Ω POligonizacja precyzyjna Ω
:401
01200 :
01
2671
: 013
01220 :
0,
1 : 2 :100,
2 : 4 : 70,
2 3 :15,
2 5 :110,
2 7 50,
3 6 10,
3 4 O,
4 6 5,
5 7 140,
0 7 :5,
7 8 :50,
7 13 :120,
7 10 :18,
7 11 :20,
8 :9 :30,
0 :12 :15,
12 :14 :10,
13 :14 :5,
14 :15 :5,
10 :15 : 30,
10 :17 :120,
11 :17 :25,
15 :16 :30,
16 :17 : 50,
17 :18 : 300,
17 : 20 : 20,
18 :19 :30,
19 :20 :20,=

Dzięki zastosowaniu metody Gantt-PERT-Gantt,
przy
tych samych czasach pracy określonych przez kierowników
zespołów skrócono termin realizacji zlecenia 0 około 10%.
Określenie zapasów czasu dotyczących wykonania poszcze
gólnych czynności, ułatwiło manewrowanie pracą poszcze
gólnych zespołów, a także organizację pracy przy realizacji
innych zleceń. Istotne jest również skierowanie uwagi kie
rownictwa na terminową realizację głównego ciągu czyn-
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Tablica 2
Poligomzacja precyzyjna
ODRA 1003
PERT K2

Analiza drogi krytycznej
Czynność

Czas

ZP

ZN

1
2
2
2
2

2

3
3
4
5
6
7
7
7
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19

4
3
5
7
G
4
6
7
7
8
13
10
11
9
12
15
17
17
14
14
15
16
17
18
20
19
20

10,0
7,0
1,5
11,0
5,0
1,0
0,0
0,5
14,0
0,5
5,0
12,0
18,0
2,0
3,0
1,5
3,0
12,0
2,5
1,0
0,5
0,5
3,0
5,0
30,0
2,0
3,0
2.0

Zapas
czasu

0,0
17,0
22,0
0,0
20,0
22,0
22,5
17,0
0,0
17,0
11,0
9,0
0,0
25,5
11,0
11,0
6,0
0,0
25,5
11,0
9,0
9,0
9,0
6,0
0,0
33,0
0,0
0,0

Koniec

Początek
-NIV

NP

ΛΊ1’

NP

4.TV.72
4.ΓV.72 14.IV. 72 14.IV.72
12.V.72
5.V.72 22.IV.72
15.IV.72
11.V.72
10.V.72 17.IV.72
15.1V.72
15.IV.72 15.IV.72 27.IV.72 27.IV.72
15.V.72
15.ΓV.72
10.V.72 20.IV.72
13.V.72
17.ΓV.72
13.V.72 i8.rv.72
12.V.72
17.IV.72
12.V.72 17.IV.72
24.IV.72
13.V.72
13.V.72 24.IV.72
15.V.72
15.V.72
28.IV.72 28.IV.72
15.V.72
24.IV.72
15.V.72 24.rv.72
2.VI.72
16.V.72
27.V.72
20.V.72
9.VI.72
26.V.72
29.V.72
16.V.72
6.VI.72
16.V.72
6.VI.72
16.V.72
17.V.72 16.VI.72
16.V.72 15.VI.72
6.VX.72
22.V.72
3.VI.72
24.V.72
8.VI.72
25.V.72
7.VI.72
26.V.72
9.VI.72 10.VI.72
7.VI.72
8.VT. 72
7.VI.72 20.VI.72 20.VI.72
7.VI.72
20.V.72 20.VI.72
18.V.72 17.VI.72
9.VI.72
9.VI.72
27.V.72
27.V.72
30.V.72 10.VI.72
30.V.72 10.VI.72
30.V.72 10.VI.72
30.V.72 10.VI.72
3.VI.72 14.VI.72
31.V.72 12.VI.72
9.VI.72 20.VI.72
5.VI.72 15.VI.72
21.VI.72 21.VI.72 20.VII.72 26.VII.72
21.VI.72 29.VII.72 22.VI.72 31.VΠ∙72
27.VII.72 27.VII.72 29.VII.72 29.Vn.72
31.VII.72 31.VII.72 1.VIII.72 1.VIII.72

ności położonych na drodze krytycznej, których wykonanie
ma decydujący wpływ na termin oddania pracy. Są to
czynności: 1—2 (projekt wstępny), 2—5 (projekt wykonaw
czy), 5—7 (stabilizacja punktów osnowy), 7—10 (pomiar ką
tów poziomych i pionowych), 10—17 (opracowanie wyników
pomiaru kątów poziomych), 17—18 (wyrównanie obserwacji),
18—19 (analiza dokładności) i 19—20 (skompletowanie ope
ratu).
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PERT). Praca doktorska. Politechnika Wrocławska, 1969
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Podniesienie dokładności pomiarów geodezyjnych przez eliminację błędów systematycznych

ora

1. Wstęp

Na przebieg i błędy pomiarów geodezyjnych wpływają
następujące czynniki: instrument, -obserwator, metoda -po
miaru oraz warunki zewnętrzne.
¡Pierwsze próby podniesienia dokładności pomiarów geo
dezyjnych sprowadzały się głównie do modernizacji in
strumentów. Było to słuszne podejście, gdyż instrument
w dużej mierze determinuje dokładność pomiaru.
Obecnie nie jest celowe dalsze podnoszenie precyzji wie
lu instrumentów, gdyż wpływy pozostałych czynników wy
wołują błędy przekraczające niedokładność samego in
strumentu. Na przykład refrakcja boczna zniekształca
mierzony kąt poziomy w znacznie większym stopniu ani
żeli niedokładność wielu precyzyjnych teodolitów, a do
kładność pomiaru odległości dalmierzem jest ograniczona
błędem określenia prędkości fali elektromagnetycznej w
danym ośrodku. Podobnych przykładów można przytoczyć
wiele.
Wypływa stąd wniosek, że w takich przypadkach pod
niesienia dokładności pomiarów należy szukać poza możli
wościami jakie daje instrument, analizując pozostałe czyn
niki, które mają wpływ na pomiar.
Znamy przypadki, gdy określony czy-nnik i wielkość
mierzona są ze sobą związane ścisłą zależnością funkcyjną,
na przykład zależność między temperaturą a wynikiem po
miaru długości przy użyciu taśmy.
W takich przypadkach wykorzystujemy wzory matema
tyczne na poprawkę do wielkości mierzonej.
Często zdarza się, że takiej zależności -nie znamy, a jednak
określony czynnik systematycznie zniekształca wielkość
mierzoną. Tego rodzaju błędy nazywamy zmiennymi błę
dami systematycznymi o charakterze przypadkowym i wy
znaczamy je według zasad statystyki matematycznej.
2. Metody wyznaczania zmiennych błędów systematycznych
Podstawowym
narzędziem statystyki matematycznej
obok estymacji, to znaczy szacowania parametrów rozkła
du na podstawie pobranej próby, jest weryfikacja hipotez
statystycznych. Można sformułować wiele hipotez statys
tycznych dotyczących parametrów rozkładu zmiennych lo
sowych (błędów). W niniejszym artykule zatrzymano się
nad hipotezą dotyczącą wartości średniej, zwanej inaczej
wartością przeciętną, wartością oczekiwaną lub nadzieją
matematyczną, a która jest jednym z ważniejszych para
metrów każdego rozkładu. Oznaczamy ją symbolem E(X).
Jest to miara opisująca środek (centrum) zbioru danych
(próby).
Jeśli wyniki pomiarów stanowiące próbę są obarczone
błędami systematycznymi, wówczas średnia ulega przesu
nięciu, a więc zmienia się. W -celu wykrycia błędów sy
stematycznych mierzonej wielkości fizycznej X wykonano
n pomiarów ɪɪ, x2> -> χn i postawiono następującą hipo
tezę:

H : E (X1) = a

Iuh

gdi

P(∣Z∣≥Zα) = α

gdzie:
P — symbol prawdopodobieństwa,
a — poziom ufności — wielkość dowolnie mała,
Z — obszar krytyczny.

oz(a

Wiele rozkładów ma ujęte w tablice wartości prawdopo
dobieństw na ustalonym poziomie ufności, w zależności
od różnych elementów dodatkowych. Dla takich rozkładów
Zx znajdujemy bezpośrednio z tablic. Wartość statystyki
Z liczymy z próby. Jeśli z porównania obliczonej wartości
Z z wartością krytyczną Zσ otrzymamy ∣Z∣≥Zα, to po
stawioną hipotezę odrzucamy, woibec małego prawdopodo
bieństwa wystąpienia tego zjawiska. Jeśli natomiast -speł
niona jest nierówność przeciwna, to hipotezę przyjmujemy,
gdyż prawdopodobieństwo jej spełnienia jest bliskie jed
ności:

Nie

Z

ryt

S

nor

P(∣Z∣<Zα) = l- a≡⅛l

do

Można to pokazać graficznie. Niech statystyka Z ma roz
kład normalny o parametrach N (0,1), którego krzywą
gęstości pokazano na rysunku 1. Za — oznacza wartość
krytyczną i oddziela dwa obszary: Q ■— obszar krytyczny
(zakres-kowany), dla którego ∣Z∣≥Zα. Pole jego jest -do
wolnie małym prawdopodobieństwem «; P — obszar, dla
którego ∣Z∣ < Zα. Jego pole jest prawdopodobieństwem
bliskim jedności, a ściśle równe 1 — «. Jeśli Z ε Q, to
postawioną hipotezę odrzucamy, jeśli natomiast Z ε P, to
ją przyjmujemy.
Pokazany na rysunku 1 obsza-r krytyczny jest -dwu
stronny. Często mamy do czynienia z obszarami jedno
stronnymi: lewostronnym lub prawostronnym. 'Obszary
jednostronne występują wówczas, gdy po odrzuceniu po
stawionej hipotezy H przyjmujemy hipotezę alternatywną
E(x) < a lub E(x) > a (przy obszarze dwustronnym hipo
teza alternatywna ma postać E(x)≠α). Jednostronne Ob
szary krytyczne wyznacza się z równości P (Z ≤Zα) = o
oraz P (Z ≥ Zx) ==a, a pokaza-ne są odpowiednio na ry
sunkach '2 i 3.

Obs

<>

Rys.

(I)

Zapis ten można wyrazić słowami: średnia wartość wyni
ków wielokrotnych pomiarów Xi jest wielkością stałą.
Spełnienie tej hipotezy oznacza brak błędów systematycz
nych w pomiarach.
!Weryfikację hipotez -statystycznych prowadzimy za po
mocą tak zwanego testu statystycznego lub inaczej za
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pomocą statystyki Z. Statystykę Z budujemy w zależności
od postawionej hipotezy z wyników próby, a jej rozkład
wyznaczamy zakładając prawdziwość postawionej hipotezy
H. W rozkładzie Z wybiera się taki obszar Zit wartości
statystyk, aby spełniona była równość:

Rys. i

Rys.

2.1.

Kryterium Abbego

Celem 'kryterium Abbego jest zweryfikowanie hipotezy
(porównaj wzór 1), to znaczy sprawdzenie czy warunki
pomiaru zniekształcają wynik.
Z wyników pomiarów x1, x2, —, æɪɪ wielkości fizycznej
X tworzy się różnice:
dɪ — æɪ

ɔ-ɪ,

ʤ

X2, ∙∙∙, d∏ —i — Xn

— X2

Xn—i

lub ogólnie:

d¡ = x∣+1 — Xi

i = 1, 2, ..., n — 1

dla

oraz:
<5j —

X1

X, δ2 — X2 ”” X ∙∙∙ * δη — Xn

X

lub ogólnie:
δi = x∣ — X

i = l,2,

dla

gdzie:

n

n

ścia jej przy założeniu słuszności postawionej hipotezy (1)
jest dowolnie małe (P (y < γx) = a).
(Nierówność γ<γx stanowi kryterium Abbego. Spełnie
nie jej świadczy 0 obarczeniu obserwacji błędami syste
matycznymi. W literaturze [1] podano następującą postać
kryterium Abbego:
B
(4)
2A
gdzie:
A — 4 + e’ +... + ⅛

B = («i — e2Y + («3 — e2)2 + ... + (βn — eɪ)2

«i, «2, ..., en — błędy prawdziwe jednakowo dokładnych
pomiarów
albo:
B'
(5)

i=l

—

X =-------n

Z różnic tych wyznacza się oceny (statystyki) wariancji
Oz(X)
™2(X)= 2(n⅛ld'
(2)

m‘

~

n

_1 Σ ði
1 i—1

T7T,'

Niech iloraz v = .__ będzie statystyką, która pomoże zwem1
ryfikować postawioną hipotezę.
Stwierdzono, że jeśli wykonane pomiary mają rozkład
normalny, to statystyka γ ma również rozkład zbliżony
i r
n—2
T/.l
do normalnego 0 parametrach N ɪl,
__ l)(n-⅜- 1) J I

Obszar krytyczny dla statystyki γ spełnia nierówność γ <
< y≈ (obszar lewostronny), gdyż prawdopodobieństwo zaj

Λ

2A’

∑X∣

gdzie:
A' = r’i + v? + ... + u’

B' = (υ1 — V2)2 +... + (vn — V1)2
V11 v2, ..., Vn — błędy pozorne, różnice między rezultata
mi pomiarów i ich średnią arytmetyczną.

Spełnienie przytoczonych nierówności świadczy, że pomia
ry obarczone są błędami systematycznymi. Kryterium
Abbego ma zastosowanie przy dużej liczbie pomiarów
(n ≥ 20).

Przykład
IW celu wyznaczenia różnicy wysokości metodą niwelacji
trygonometrycznej pomierzono 15 razy kąt pionowy teo
dolitem THEO 010 w warunkach silnego nasłonecznienia.
Aby przekonać się czy warunki zewnętrzne nie zniekształ
cają wyników pomiaru, zastosowano kryterium Abbego.
Do wyników obserwacji zastosowano wzór (5):

= 0,28
oraz

Otrzymane liczby wskazują, że kryterium Abbego w da
nym przypadku nie potwierdza hipotezy 0 istnieniu zmien
nych błędów systematycznych.

TabUca 1
Nr

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

Śred
nia

aI

2≡4βc02,2cc
45 96,8
46 03,1
04,1
45 99,8
99,4
46 08,3
08,1
12,2
00,3
06,4
07,8
06,0
11,7
14,1

05,44

»i—<,i+l

3,24
8,64
2.34
1,34
5,64
6,04
-2,86
-3,96
-6,76
5,14
-0,96
-2,36
-0,56
-6,26
-8,66

5,40
6,30
1,00
4,30
0,40
8,90
1,10
2,80
11,90
6,10
1,40
1,80
5,70
2,40
11,90

4

(t>l-f/+ł)2

10,50
74,65
5,48
1,80
31,81
36,48
8,18
15,68
45,70
26,42
0,92
5,57
0,31
39,19
75,00

29,16
39,69
1,00
18,49
0,16
79,21
1,21
7,84
141,61
37,21
1,96
3,24
32,49
5,76
141,61

377,69

540,64
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2.2. Analiza Wariancyjna

1W poprzednim rozdziale rozpatrywano łącznie wpływ
wszystkich czynników -na wynik pomiaru, bez zajmowa
nia się poszczególnymi czynnikami, natomiast analiza waTiancyjna bada wpływ warunków pomiaru przy uwzględ
nieniu znajomości poszczególnych jego czynników. Dla jas
nego przedstawienia metody rozpatrzono prosty przypadek,
gdy na pomiar ma wpływ tylko jeden zmienny czynnik.
Przy różnych jego wartościach wykonuje się szereg po
miarów, dzieląc je na grupy. Każda grupa pomiarów od
powiada innej wartości zmiennego czynnika — parame
tru β.
Aæli> a⅛2>∙∙∙∙ > æɪn,

βiXkι, Xki, - > Xknk

Liczba pomiarów w grupach nie musi być jednakowa.
Liczba wszystkich pomiarów wynosi
Ic

Wprowadzono oznaczenia:

ɪ

*

_

ɪ

k

P (F ≥ Fx) = a

(9)

Jeśli porównanie wartości F wyliczonej z próby z war
tością Fx z tablic wykazuje, że F ≥ Fx, to odrzucamy
hipotezę 0 braku wpływu czynnika β na wynik pomiaru
(braku błędów systematycznych).
Po stwierdzeniu istnienia błędów systematycznych w po
miarach analiza wariancyjna pozwala określić ich wartość.
W pozycji [2] podano wzór na wielkość błędu systema
tycznego wywołanego czynnikiem β, ma on postać:

N = ∑ ni
i=l

_

swobody licznika kμ i-mianownika Jcloraz poziomu ufno
ści a. Krzywą gęstości rozkładu F pokazano na rysunku 4.
Obszar krytyczny (prawostronny) spełnia warunek:

xi = — ∑ Xij — średnia z i-tej grupy
rt,j=ι

X = — ∑ ∑ Xij — ogólna średnia
N i=l i=l
Jeśli mznacznie przewyższa m1r, to τn^ .zawiera błąd
systematyczny, który można wyznaczyć ze wzoru:

Błędy pomiarów można liczyć z następujących różnic:

Xij

(6)

X — Xi

(7)

X — Xij = (X — Xi) + (Xi — Xij)

(8)

Xi —

Kolejne różnice wskazują na istnienie błędów:
— przypadkowych w grupach, wzór (6);
— systematycznych (przesunięcia wartości średniej mię
dzy grupami), lecz obarczonych nieuniknionymi błędami
przypadkowymi — wzór (7);
>— przypadkowych i systematycznych, wzór (8).
Z kolejnych różnic można wyznaczyć trzy empiryczne
wariancje:

m⅜ = --1~- Yni(x-xi)2
'
k-1 i⅛
·--

1

k

n∙ _

m2 = JT-f Σ Σ(χ~
"
1 i=l j=l

gdzie:
N — k, k—1, N — 1 — liczby niezależnych wielkości wy
stępujących w kolejnych wzo
rach, zwane inaczej liczbami
stopni swobody.
Łatwo zauważyć, że
m1 = msr + rrA
Dla jednakowo dokładnych pomiarów wzmagający się
wpływ czynnika β przejawia się coraz większą przewagą
wartości
zad m,r. Wielkość

zwana ułamkiem Wariancyjnym, posiada znany rozkład
Snedecora, ujęty w tablice w zależności od liczby stopni
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Tablica 2

m∙ =

N(k-1)

więc nie można stwierdzić, że obserwacje są obarczane
błędem systematycznym wywołanym różnymi warunkami
pomiaru.
à

(m’,—m’)

N>-∑n↑
i=l

Natomiast średni błąd kwadratyczny
arytmetycznej określony jest z błędem:

ogólnej

średniej

Przykład
W celu wyznaczenia różnicy wysokości metodą niwelacji
trygonometrycznej pomierzono kąt pionowy, jak w po
przednim przykładzie, lecz w różnych warunkach. Pierw
szą serię H5 pomiarów wykonano w dniu słonecznym, dru
gą — o tej samej liczebności — przy zachmurzonym niebie.
Do opracowania wyników zastosowano analizę Wariancyjną Uabl. 2). Wyniki obserwacji podstawiono do odpowied
nich wzorów i otrzymano następujące rezultaty:
m2r = 25,7

3. Zakończenie
Omówione dwie metody pokazują ogólnie podejście do
badania zmiennych błędów systematycznych. Nie podają
one ostatecznych wzorów do ich wyznaczenia w każdym
przypadku jaki geodeta może spotkać w praktyce. Przed
stawiają one bardzo uproszczony przypadek pomiarów jed
nakowo dokładnych, na które ma wpływ tylko jeden
czynnik.
Rozważania te można rozszerzyć na obserwacje niejed
nakowo dokładne, przy wpływie na nie większej liczby
czynników, a także :na przypadek pomiaru nie pojedynczej
wielkości fizycznej, lecz większej ich liczby związanych
ze sobą pewną zależnością, na przykład kąty w ciągu na
wiązanym.
W geodezji istnieje duża różnorodność pomiarów i wy
magają one indywidualnego opracowania i zastosowania
najwłaściwszej metody eliminacji błędów systematycznych.

= 202,8

Fx = 7,8
Fx wzięte z tablic dla a — 0,05 oraz liczby stopni swobody
licznika i mianownika — 1 i 28 wynosi 4,6.
Warunek (9) w danym przykładzie ma postać:
P (4,6 ≥ 7,8) = 0,05
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Zastosowanie dalmierzy elektrooptycznych i dwuobrazowych
do rozwiązania osnowy szczegółowej
I

Część I

I. Wstęp

Coraz powszechniejsze wprowadzanie elektroniki do geo
dezji to nie tylko usprawnienia procesu obliczeniowego na
maszynach cyfrowych, lecz również unowocześnienie tech
niki pomiarowej. Skonstruowane i coraz częściej stosowane
ɑo pomiarów liniowych dalmierze radiowe i świetlne przy
czyniają się do znacznego podniesienia dokładności pomiaru
sieci podstawowych, z jednoczesnym ograniczeniem lub
wyeliminowaniem często kłopotliwych pomiarów kątowych.
Dalmierze elektrooptyczne (świetlne) do pomiaru krótkich
odległości (do 2 km) dały podstawę do zastąpienia pomia
rów liniowych za pomocą tradycyjnej taśmy pomiarem
przy zastosowaniu fali świetlnej. Te i inne zdobycze tech
niki powodują potrzebę weryfikacji niektórych pozycji in
strukcji technicznych. Zastosowanie elektronicznego po
miaru odległości pozwala na bardziej elastyczne decydo
wanie o długości boku w poligonizacji technicznej.
Przy powszechnym wprowadzaniu do wykonawstwa dal
mierzy elektronicznych o długości boków poligonowych
os∣nowy szczegółowej powinna decydować metoda i instru
ment do pomiaru szczegółów terenowych. Zastosowanie
tradycyjnej metody ortogonalnej w kontekście z dalmie
rzami elektronicznymi jest anachronizmem, a najbardziej
użyteczna byłaby biegunowa metoda zdjęcia szczegółów.
Pomiar sytuacji tą metodą można będzie wykonać również
dalmierzami — tachimetrami elektronicznymi. Nasuwa się
jednak pytanie — jak rozwiązać osnowę szczegółową? Czy

stosować krótkie boki, takie by odpowiednio rozmieszczone
stanowiska dawały jak najlepszy wgląd w teren, czy też
dłuższe, ale odpowiednio zagęszczone punktami pomiaro
wymi? Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma zalety
i wady. Niewątpliwie jednak ciąg poligonowy o dłuższych
bokach — ponad 300 m, które można pomierzyć z taką
samą dokładnością jak krótsze, z uwagi na mniejszą liczbę
punktów jest lepszy. Opracowanie niniejsze uzasadnia tę
drugą koncepcję.
Do pomiaru szczegółów sytuacyjnych proponuje się jed
nak wykorzystanie dalmierzy dwuobrazowych. Przy za
stosowaniu tych instrumentów można zrezygnować z za
gęszczenia boku poligonowego punktami pomiarowymi.
W oparciu o punkty poligonowe proponuje się założenie
dogodnej osnowy sytuacyjnej, bez trwałej stabilizacji, któ
rą można pomierzyć tym samym dalmierzem, na przykład
Redta, BRT, jednocześnie z pomiarem szczegółów sytua
cyjnych.

II. Opracowanie tematu
Proponowany sposób rozwiązania osnowy szczegółowej
zachowuje tradycyjną dwuetapowość prac. Mianowicie, w
pierwszej kolejności należy rozwiązać ciąg poligonowy, do
którego następnie dowiązuje się ciąg sytuacyjny.
Pomiar boków ciągu poligonowego można wykonać taś
mą lub za pomocą dalmierzy elektronicznych, kąty nato
miast mierzy się teodolitem. Zastosowanie dalmierzy elek
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tronicznych pozwala na bardziej elastyczne decydowanie
o długości boków poligonowych. Proponuje się wyjście
poza obowiązującą obecnie (Instrukcja B-III) długość boku
poligonowego — 300 m. Pomiar osnowy sytuacyjnej, bez
stabilizacji punktów, można wykonać równolegle z pomia
rem szczegółów sytuacyjnych metodą biegunową, stosując
dalmierze dwuolbrazowe, takie jak: Redta 002, BRT-006
itp. Wybór punktów sieci sytuacyjnej, zależny od sytuacji
ogólnej terenu, może być dokonany w czasie zdjęcia szcze
gółów.
W celu zorientowania się w możliwych do osiągnięcia
dokładnościach ciągów sytuacyjnych, mierzonych wspom
nianymi dalmierzami, dokonano wstępnej analizy dokład
ności tych ciągów. Analizowano podstawowe kształty cią
gów sytuacyjnych mających swe uzasadnienie w praktyce.
Ciągi te dowiązywano do punktów poligonowych przyję
tych za bezbłędne, a odległych od siebie o 300, 400, 500
i 600 m. Przy analizach tych dodatkowo określono dokład
ności położenia szczegółów terenowych z najsłabszego
punktu ciągu.
Dokonano również łącznej analizy najprostszych prosto
liniowych ciągów poligonowych, w których boki mierzone
są elektronicznie — w dowiązaniu do punktów triangula
cyjnych odległych o 3 km, i ciągów sytuacyjnych opar
tych na punktach poligonowych. Celem tej analizy jest
określenie dokładności ciągu poligonowego i wykazanie
wpływu błędów położenia punktów poligonowych nawiąza
nia na dokładność punktów ciągu sytuacyjnego.
Teoretyczne analizy dokładności przeprowadzono metodą
ścisłą — pośredniczącą. Równania błędów kątowych Vk
i liniowych Vi ułożono na podstawie wzorów podanych w
pozycji [12]:

dxi dyi dxp

Ai

Ap

Bi

dxp

dxc

Bp {Ap

dyc
Aj) (Bp — Bi)

— dalmierz BRT:
mi = + 0,06 m,

Przytoczone dokładności pomiaru odległości, określona
przez producenta instrumentów, są możliwe do osiągnięci:
w przeciętnych warunkach pomiaru, co wykazano w [6]
na podstawie badań przeprowadzonych przez autora ni
niejszego opracowania.
Długości boków ciągów sytuacyjnych, niezależnie od
kształtu i długości ciągu oraz użytego instrumentu, wy
noszą:
1 = 100 m
Dla uproszczenia obliczeń przyjęto, że kąty pomiędzy po
szczególnymi bokami wynoszą IOOS lub 20Os. Obliczenia
przeprowadzono w odniesieniu do 24 wariantów ciągów
sytuacyjnych, w tym 12 pomierzonych dalmierzem Redta
002 i 12 — za pomocą BRT-006. W każdym z wariantów
analizowano jeszcze dodatkowo 2 punkty odległe od środ
kowego punktu ciągu o 60 m i 100 m. Punikty te są trak
towane jako szczegóły sytuacyjne mienzone metodą
biegunową z najsłabszego punktu ciągu. Pierwsza odleg
łość, wynosząca 60 m, wiąże się z zastosowaniem dalmie
rza BRT-006 do pomiaru szczegółów o ostrych kształtach,
bez potrzeby użycia dodatkowej sygnalizacji punktów.
Z tego względu analiza dokładności tych punktów, mie
rzonych instrumentem Redta 002, nie ma uzasadnienia
praktycznego; wykonana została jedynie dla celów porów
nawczych. Charakterystykę poszczególnych wariantów,
wraz z wynikami analizy dokładności przedstawiono w
tablicy 1.
Wartości mx, mv i mp dla poszczególnych punktów wy
liczono na maszynie cyfrowej w oparciu o opracowany
podprogram. Podstawę jego opracowania stanowiły wzory
w ujęciu krakowianowym [12]:

* = + m, / {(a2)-1}«
m

+ aCprz — aCobs

dxi

Vt =

dy¡

(1)
dx∣c

dy∣c

— COS φ — sin (p COS φ sin φ

H- Lprz

lub

2

mɪ = + 2 cm

Kąty mierzy się również z jednakową dokładnością, na
przykład:
τn0 = + lθc° ɪub mo = + 20cc

Ponadto zakłada się, że dokładności pomiaru boków i ką
tów w ciągach poligonowych są w miarę skorelowane.
Zrównoważenie równań błędów V⅛ i Vi wykonano dzie
ląc je przez założony średni błąd pomiaru kąta mo lub
■boku m¡.
Obliczenia wykonano na maszynie cyfrowej w Ośrodku
ETO w Katedrze Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocła
wiu, w oparciu o program w kodzie W-20.
1. Analiza dokładności ciągów sytuacyjnych i szczegółów tere
nowych

Analizę dokładności ciągów sytuacyjnych wykonano w
oparciu o wzory (1), przyjmując a priori średnie błędy
pomiaru boków [1], [2], [6], [18], [23] i kątów:
—l dalmierz Redta:
mi= + 0,02 m',
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τn, = + 50c°

my = +m0 √{(a2)-⅛

Lobs

Spostrzeżenia liniowe Ln i kątowe an w ciągach sytua
cyjnych przyjęto za jednodokładne, co ma uzasadnienie w
praktycznych pomiarach terenowych proponowanym spo
sobem. Mianowicie, ciągi sytuacyjne są w przybliżeniu
równoboczne. Długości boków mierzy się dalmierzami dwuobrazowymi z jednakową dokładnością mɪ (4 koincydencje).
Również kąty mierzone są z jednakowym błędem mɑ.
W ciągach poligonowych boki mierzy się dalmierzami
elektrooptycznymi (o krótkim zasięgu) charakteryzującymi
się tą własnością, że niezależnie od odległości dokładność
pomiaru jest w przybliżeniu jednakowa:
mi = + 1 cm

m0 — + 100c

mp= + (τn2 + mj)ʌ
gdzie:
,

Ί / [vu]

m∙-± ]/—
nn — liczba spostrzeżeń nadliczbowych.
Na schematach osnowy sytuacyjnej (tabl. 1) symbolem
L = 300 m, 400 m, 600 m oznaczono odległość między
punktami poligonowymi, do których nawiązywano prosto
liniowy ciąg sytuacyjny. Symbole L = 300 ± 100 m ... L =
= 400 J_BOO an itd., informują o kształcie ciągu sytuacyj
nego przebiegającego równolegle do kierunku ogólnego
ciągu poligonowego w odległości (100 m lub 200 m.
Określenie średniego błędu mp położenia środkowego
punktu ciągu sytuacyjnego oraz pomierzonego z niego
szczegółu terenowego mps pozwala na zakwalifikowanie
danego wariantu do odpowiedniej klasy ciągu, w myśl
instrukcji B-III (O-I) [13], oraz do odpowiedniej grupy
szczegółów — stosownie do instrukcji C-I [13]. Wartości
błędów mp położenia środkowego punktu ciągu sytuacyj
nego zebrano w tablicy 2 (na podstawie tablicy 1).
Z tablicy 2 wynika, że błąd mp najsłabszego punktu
ciągu sytuacyjnego dwustronnie dowiązanego, mierzonego
dalmierzem Redta 602, niezależnie od kształtu i długości
ciągu jest ponad dwukrotnie mniejszy od dopuszczalnej
wielkości błędu nawet dla I klasy poligonizacji (mp max =
= ±7,5 cm). Te same błędy uzyskane w wyniku pomiaru
BRT, odpowiadają:
r— I klasie poligonizacji — w przypadku ciągów ozna
czonych numerami 1, 2, 3 i 5 (mp maχ = ±7,5 cm);
,— II klasie poligonizacji względnie I klasie ciągów sy
tuacyjnych — ciągi numer 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (mp maχ =
= ±15 α⅛.
Ogólnie można stwierdzić, że ciągi sytuacyjne dwustron
nie dowiązane, o bokach I = 100 m, mierzone BRT-006, nie
zależnie od analizowanego kształtu i długości można sto
sować do rozwiązania sieci szczegółowej nawet w terenie
kategorii A.

>

Tablica 1. WynIkI analizy dokładności ciągów sytuacyjnych dwustronnie dowiązanych, mierzonych dalmierzami BRT—006 1 Redta—002
Wartości uzyskanych błędów
Redta-002

eślon»
’nięci.'

Wariant

Schemat osnowy sytuacyjnej

Nr
punktu

m./= ±2,0 cm;

BRT—006

m0=±50oβ

m.∕=±β,0 cm;

n⅛=±100w

*
»«
w [cm]

niy
w [cm]

Wip
w [cm]

Wix
w [cm]

Wip
w [cm]

w [cm]

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4

0,4
0,4
1,5
2.0

1.6
1,6
1.7
1,6

1.7
1,7
2,3
2,8

0,9
0,9
4,6
6,1

4,9
4,9
5,0
5,2

5,0
5,0
6,5
8.0

1
2
3
4
5

0,5
0,7
0,5
1,7
2,1

1.7
2,0
1.7
2,1
2,2

1.8
2,1
1,8
2,0
3,0

1,0
1,3
1.0
4,6
6,1

5,2
6,0
5,2
6,1
6,3

5,3
6,1
5,3
7,2
8,7

1
2
3
4
&
0

0,5
0,8
0,8
0,5
1,6
2,2

1.8
2,2
2,2
1.8
2,3
2.4

1,9
2,3
2,3
1,9
2,7
3.2

1.1
1.0
1.0
1,1
4,8
6,2

5,4
6,6
6,6
5,4
6,4
6,8

5,5
6,8
6,8
5,5
7,7
9,2

1
2
3
4
5
6
7

0,6
0,9
1,1
0,9
0,6
1,8
2,3

1.8
2,3
2,4
2,3
1,8
2,5
2,6

1,9
2,5
2,7
2,5
1,9
3.1
3,5

1.2
1.9
2,1
1.9
1,2
4,9
6,4

5,5
6,9
7,4
6,9
5,5
7.5
7,6

5,6
7,2
7,7
7,2
5.6
8,4
9,9

1
2
3
4
6
6

1,7
1.5
1.5
1,7
2,1
2,5

0,7
1.7
1.7
0,7
1,9
2,1

1.8
2,3
2,3
1,8
2,9
3,3

4,7
4,4
4,4
4.7
5,9
7,4

1,4
5,0
5,0
1,4
5,3
5,7

4.9
6.7
6,7
4,9
7,9
9,4

1
2
3
4
5
6
7
8

1,8
2,3
2,1
2.1
2,3
1.8
2,4
2,9

0,7
1,4
2,0
2,0
1.4
0,7
2,4
2,0

2,0
2,7
2,9
2,9
2,7
2,0
3,4
3,9

5,4
6,6
6,2
6,2
6,6
5,4
7,1
8,6

1.4
2,9
5,5
5,5
2,9
1.4
6,0
6,5

5,6
7,2
8,2
8,2
7,2
5,6
9,3
10,8

1
2
3
4
5
6
7

1,8
1.6
1.6
1.6
1.8
2,2
2,6

0,7
1,8
2,1
1,8
0,7
2,2
2,4

1.9
2,4
2,6
2,4
1,9
3,1
3,5

5,0
4,6
4,5
4,6
5,0
7,5
7,5

1.4
5,3
6,1
5.3
1,4
6,3
6,6

5,2
7,0
7,6
7.0
5,2
8,5
10,0

3

I

L=300m

;y po
uczenia
ciągów
Redta
iantów
środtraknetodą
odleg.almieałtach,
inktów.
, mieInienia
oorówantów,
MlO w

L =400m

L =500m

w wy:owany
wzory
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4

L=30011OOm

τbolem
między
prostot... L =
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tuacyj-

V-

L=3001200m

<f7
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punktu
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ɔ max

omiaru
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iw sy
fi max

jstronI6, nie
la stoteren:ɛ

L= 4001100m <j7

ciąg dalszy tablicy na str. 328
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ciąg dalszy tablicy 1

I
L=4001∙200m ¿g

s

4

5

6

7

8

1,9
2,4
2,2
2,2
2,2
2,4
1,9
2,4
2,9

0,7
1,4
2,1
2,3
2,1
1,4
0,7
2,6
2,8

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

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

1,4
2,9
6,7
6,4
5,7
2,9
1,4
6,7
7,1

5,6
7,5
8,6
8,9
8,3
7,5
5,6
9,7
11,2

3
4
5
6
7
8

1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
2,1
2,6

0,7
1,9
2,2
2,2
1,9
0,7
2,4
2,5

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

5,2
4,9
4,7
4,7
4,9
5,2
6,2
7,6

1,4
5,5
6,6
6,6
5,5
1,4
6,9
7,1

5,4
7,3
8,2
8,2
7,3
5,4
8,9
10,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,9
2,6
2,3
2,3
2,3
2,3
2,6
1,9
2,0
3,0

0,7
1,4
2,1
2,4
2,4
2,1
1,4
0,7
2,6
2,8

2,0
2,9
3,2
3,3
3,3
3,2
2,9
2,0
3,6
4,1

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

1,4
2,9
5,9
6,9
6,9
5,9
2,9
1,4
7,3
7,7

5,7
7,7
8,9
9,4
9,4
8,9
7,7
5,7
10,2
11,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,8
1,9
2,2
2,7

0,7
1,9
2,4
2,5
2,4
1,9
0,7
2,6
2,7

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

5,4
5,1
5,0
4,9
5,0
5,1
5,4
6,4
7,8

1,4
5,6
7,0
7,4
7,0
5,6
1,4
7,7
7,8

5,6
7,6
8,6
8,9
8,6
7,6
5,6
9,5
11,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1,9
2,6
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,6
1,9
2,8
3,1

0,7
1,4
22
2,5
2,6
2,5
2,2
1,4
0,7
2,7
2,9

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

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

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

5,8
8,0
9,2
9,9
10,1
9,9
9,2
8,0
5,8
10,7
12,1

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9

L'=500l.100m

V9—^--

10

L=5001200m

11

L=600l100

7 o----- o----- o- ·—ó— -

χ.
12

L=6001200m

2o----- o—

Z tablicy 1 przytoczono średnie błędy mps określenia
szczegółów sytuacyjnych zdjętych metodą biegunową z naj
słabszego punktu ciągu sytuacyjnego (tabl. 3). Wartości tych
błędów dla dalmierza Redta, niezależnie od rozpatrywanych
kształtów i długości ciągów, oraz dla odległości szczegó
łów od punktu osnowy do 100 m są ponad dwukrotnie
mniejsze od wartości dopuszczalnej błędu punktu zaliczo
nego do I grupy szczegółów w terenie kategorii A i B
(TΠp max = ±10 cm).
Dokładność pomiaru dalmierzem BRT szczegółów tere
nowych odległych o 60 m od najsłabszego punktu ciągu
prawie ∣we wszystkich analizowanych wariantach odpowia
da I grupie szczegółów w kategorii A i B. Wyjątek sta
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9

nowią Wanianty 10 i 12 (tabl. 1, błędy 10,2 cm, 10,6 cm)
odpowiadające najdłuższym z analizowanych ciągów sy
tuacyjnych. Dla odległości promienia biegunowego 100 m
wielkość błędu mps wzrasta do tego stopnia, że tylko po
miary wykonane ze środkowego punktu ciągu — wariant
1—5 (ciągi prostoliniowe) —■. odpowiadają, dokładnością
I grupie szczegółów w kategorii A i B. W pozostałych
wariantach dokładność ta spada niewiele poniżej 10 cm,
jednak dla ścisłości należy uznać ją jako odpowiadającą
II grupie szczegółów w terenie kategorii A i B (τnp maχ s≡
= ±30 cm) lub I grupie w kategorii C.
Należy podkreślić, że w myśl § 8 punktu 2 Instrukcji
C-I (1967) [13] ...dokładność pomiaru szczegółów tereno-

Tablica 2. Dokładność położenia punktu środkowego ciągu sytuacyjnego

2. Analiza
łącznie

Wartość średniego błędu położenia punktu
środkowego ciągu sytuacyjnego
Wa
riant

Redta-002

Wp
w [cm]

odpowia
da klasie
ciągu

3

1,7
2,1
2,3

I klasa
poligonizacji

4

BRT—006

Wp
w [cm]

I klasa poligonizacji

2,7

7,7

II klasa poligonizacji

5

2,3

6,7

I klasa poligonizacji

6
7

2,9
2,6

8,2
7,6

8

3,1

8,9

9
10
11
12

2,8
3,3
3,1
3,6

8,2
9,4
8,9
10,1

ciągów

poligonowych

sytuacyjnych

i

Do pomiaru boków poligonowych (do 2 km) skonstruo
wano szereg dalmierzy świetlnych i[7, 8, 9, '11, 15, 16, 22].
Krótką charakterystykę niektórych typów tych instrumen
tów przedstawiono w tablicy 4.
Dalmierze radiowe, ze względu na ciężar instrumentu
i stosunkowo duży błąd standardowy:

Uwagi

odpowiada
klasie ciągu

5,0
6,1
6,8

1
2

dokładności

Zaliczono do danej
klasy ciągu na pod·
stawie instrukcji
B-III (0—1)

m± = + [(0,3 — 5 cm) + (2 — 4) 10"6]L

mają ograniczone możliwości zastosowania do pomiarów
odległości o krótkim zasięgu.
INa podstawie tablicy 4 można dokonać podziału dal
mierzy elektrooptycznych o krótkim zasięgu na dwie gru
py, w zależności od dokładności pomiaru odległości:
m∕≤ + 1 cm

II klasa poligonizacji
I klasa ciągu sytu
acyjnego

mi > +1 cm

Jak wynika z wielu opracowań, między innymi [3, 4, 15,
16, 17, 2'1], dokładność przypisywana dalmierzom jest osią
galna, a często nawet większa.
!Analizę łączną ciągów poligonowych o bokach L = 300,
400, 500 i 600 m oraz ciągów sytuacyjnych o bokach I =
= '100 m przeprowadzono w oparciu o wzór (1) i przyjęto
a priori dokładności pomiaru ciągów

Tablica 3. Dokładność położenia szczegółu sytuacyjnego mierzonego z punktu środkowego ciągu sytuacyjnego w stosunku do punktu poligonowego

Wartość średniego błędu mps położenia szczegółu sytuacyjnego
w [cm]

Wariant
l==60 m

i=100 m

3
4
5

2,4
2,6
2,8
3,1
2,9

2,8
3,0
3,2
3,5
3,3

6
7
8
9
10
11
12

3,4
3,1
3,5
3,1
3,7
3,4
3,9

3,9
3,5
4,0
3,6

1
2

4,1
3,8
4,3

odpowiada grupie
szczegółów

I grupa w kategorii
A i B

Uwagi

BRT—006

Redta-002

odpowiada grupie
szczegółów

1 = 60 m

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

I grupa w kategorii
A i B

9,3
8,5
9,7
9,9
10,2
9,5
10,6

Wych charakteryzuje średni błąd położenia punktu sytua
cyjnego w stosunku do najbłiższego punktu osnowy szcze
gółowej... W omawianych przypadkach jest nim punkt
środkowy ciągu sytuacyjnego. Średni błąd położenia da
nego szczegółu został jednak określony w stosunku do
najbliższego punktu poligonowego. Obliczona wartość błędu
jest więc funkcją błędów położenia poszczególnych pun
któw ciągu sytuacyjnego od punktów dowiązania (poligo
nowych) do danego punktu, z którego pomiar szczegółów
jest wykonywany. Średni błąd położenia szczegółu tere
nowego (mierzonego BRT-006) w stosunku do punktu osno
wy, z której pomiar jest wykonywany, przy założeniu
nio = ±100cc, niL = i6 cm i I = 100 m, wynosi ±6,3 cm.
!Praktycznie, wszystkie z przedstawionych wariantów od
powiadają najwyższym wymogom Instrukcji C-I pod
względem dokładności połażenia szczegółu terenowego mie
rzonego z najsłabszego punktu ciągu.
Przedstawione wyniki pozwalają na wyciągnięcie wnio
sku, że proponowany sposób rozwiązania osnowy szczegó
łowej oprócz niewątpliwych korzyści ekonomicznych po
siada również swe uzasadnienie dokładnościowe. Wniosek
ten, wysnuty na podstawie analiz teoretycznych, poparty
został badaniami terenowymi (rozdział III).

Z

odpowiada grupie
szczegółów

Z=100 m

8,0
8,7
9,2
9,9
9,4

I grupa w kategorii
A i B

10,8
10,0
11,2
10,4
11,7
11,0
12,1

I grupa w kategorii C
Iub II grupa w kategorii A i B

Zaliczono do danej grupy szczegółów na podstawie instrukcji C—I

Tablica 4. Ogólna charakterystyka dalmierzy elektrooptycznych o krótkim zasięgu

Typ

Producent

Zasięg
w [km]

Waga
w [kg]

Średni błąd
pomiaru

w dzień w nocy

Geodimctr
7T
Mekometer
III
SM-Il
Reg Eita 14
St—62M,64
TD-2
Kristail
KOG 3
MA—1000
DJ-10

EOK-2000
DN-1, PAl

AGA — Szwe
cja
Kern — Szwaj
caria
Opton— NRE
Opton — NRF
ZSRR
ZSRR
ZSRR
ZSRR
Telluromctr —
UP Afryki
Wild— Szwaj
caria
Zeiss — NRD
Polska

11

0,5

0,5

±1 cm

16
14
18
11
12
6
10

3
O
2
2
2
2
o

3
2
2
5
5
5
o

±1 ·1Ο-«Λ
±1 cm
±1 cm
¿2 cm,±l cm
±(8mm+3∙10-6E)
±(2—5 cm)
±1 cm

17

2

O

±(15mm+2∙10-ii)

3,8
12
15

1
2

1
2
1

±1 cm
±1 cm
±2 cm

1
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T abɪiea 5. Wyniki analizy dokładności połączonych ciągów poligonowych i sytuacyjnych

Wartości średnich błędów położenia ± nip
ciągu

Nr
punktu

Schemat osnowy szczegółowej

Wariant

3

2

1

u

„„A

I

4

9

10

5

5

BRT-006

Redta-002

BRT-006

6

7

8

9

5
6
10, 11

4,1

6,3

4,0

7,0

3,6

7,5

3,6

8,5

4,6

9,2

4,6

9,6

2,0
1,0

3,9
3,8
2,6
(1,7)

5,3
(5,0)

4
5
0

1.0
1,8

3
4
7, 8

1,6
1,5

2
3
7

1.5
1.5

5
6
12, 13

2,0
2,0

4
5
11

1,0
1,8

3,8
3,7
2,8
(2,1)

6,5
(6,1)

9

7

i
I
Á-

·---- ∙ -O----- O- - -O- - -o--- ♦

♦

4

5,

36789

►

3,1
3,0

2,8
(2,3)

6,0
(6,9)

9

L = 600m

X
*
1

▲
I

< --O--O--O--O--O----- ♦

I

2

5

Xi

6 7 8

3

9

■·-----T

4

3,0
3,0

3,0
(2,7)

7,8
(7,8)

L=3001200m

4

11

u

13

1Oif
áL

I

4

I

ii

9o------- o---o------- ɔ---- 9Á?
;
1011 12
'
8t)
ą14

i

L-JL---L—
1

4

8,5
(8,2)

9

£9.

L=4001200m

xi
Á

4,0
4,0

3,5
(2,0)

·---4-------------------- 1
15,

6

4

mo=±2Occ

sytuacyjnego

L =500m

I
ɪ------⅜

5

8

x|
I

1

4

Redta-002

»»Z. =±20 mm;
poligo
nowego

X

A

1

i
ɪ
ɪ

sytuacyjnego

poligo
nowego

L=400m

XI
1

I

3

m0=±10c°

L=300m

XA
1

2

niL =±10 mm;

[cm] najsłabszych punktów

3,8
3,6

3,6
(3,1)

0,1
(8,9)

¿7

Ciqg dalszy tablicy na str. 331
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ciąg dalszy tablicy 5

2

1

:tów

X

t)∞

3

!

'-00β

S

9

O

10

6,ψ

O

11

θ12

T

3
4

§13

ł

Λ

7

8

9

4,6

9,8

4,8

10,6

3,2
3,1

3,6
(3,3)

9,6
(9,4)

ɪ

Sg--∙o-.-o--o---o--o —g12
I
7 8 9 10 11
I

3

5ό

I
I
I

t)13

-i

i

ii

i

2
3
9

I. mi = ±10 mm,
II. mi = ±20 mm,

m0 = ±10cc
m0 = ±20cc

∣B. sytuacyjnych
— dla dalmierza Redta 002
mi = + 20 mm,

m0 = + 50cc

— dla BRT-006
mi = + 60 mm,

2,9
2,9

1,5
1,5
3,8
(3,6)

10,2
(10,1)

¿

A. poligonowych

.5

6

L-6001200 m

,3

,5

5

1,6
1,5

9, 10

I

i

7 .3

,0

4

L-500X,200m

O - -O

7Q

7

)

I

m0 = + 100cc

Ciągi poligonowe o mi = ±20 mm badano z myślą o za
stosowaniu nowych polskich telemetrów DN-I i PA-I [11].
Dokładności pomiaru boków i kątów w ciągach poligo
nowych dowiązanych do punktów triangulacyjnych od
ległych o 3 km są w miarę skorelowane. Błędy średnie
pomiaru dalmierzami dwuobrazowymi są identyczne jak
w analizach przedstawionych w punkcie 1 tego rozdziału.
Ciągi sytuacyjne,, również o bokach 100 m, wpisywano
w środkowy najsłabszy bok ciągu poligonowego. W każ
dym -wariancie ciągu poligonowego analizowano po dwa
ciągi sytuacyjne, mianowicie ciąg prostoliniowy i ciąg prze
biegający równolegle do zasadniczego kierunku w odleg
łości 200 m. W ,porównaniu z poprzednimi analizami opusz
czono ciąg pośredni (również pod względem dokładności)
przebiegający w odległości 100 m od kierunku głównego.
Charakterystykę rozpatrywanych wariantów wraz z koń

cowymi wynikami analizy dokładności przedstawiono w
tablicy 5.
Uzyskane dokładności ciągów poligonowych przy zało
żonych parametrach mi = ±10 mm, m0 = ±10≈c świadczą
o bardzo wysokiej klasie ciągu. Dwukrotne zwiększenie
długości boków ciągu poligonowego z 300 do 600 m, dwu
stronnie dowiązanego do tych samych punktów triangula
cyjnych i przy zachowaniu tej samej dokładności pomiaru
powoduje około 25% wzrost dokładności położenia najsłab
szego punktu ciągu (porównaj kolumny 3 i 7, wariant
1 i 4). Ciągi poligonowe o parametrach mi. = ±20 mm,
τn0 = ±20cc osiągają dokładność ponad dwukrotnie mniej
szą (kolumna 7) w porównaniu z dopuszczalnym błędem
położenia punktu w I klasie poligonizacji technicznej.
W kolumnie 5, 6, 8 i 9 przedstawiono wartości mp błę
dów położenia najsłabszego punktu ciągu sytuacyjnego w
stosunku do punktu triangulacyjnego.' Tak więc wielkości
te uwzględniają również błędy położenia punktów poli
gonowych, do których dowiązywano dany ciąg sytuacyjny.
Wartości uzyskanych błędów kwalifikują wszystkie ciągi
do I klasy ciągów sytuacyjnych w terenie kategorii A i B,
w przypadku gdy pomiar ich wykonywany jest dalmie
rzem BRT (τnpmax = ±15 cm). Ciągi mierzone dalmierzem
Redta dokładnością odpowiadają I klasie poligonizacji
(mp max — ±7,5 cm).
Dodatkowo, w kolumnie 5 i 6 przytoczono w nawiasach,
wzięte z tablic 1 d 2, wartości błędów mp najsłabszego
punktu ciągu sytuacyjnego w stosunku do najbliższych
punktów poligonowych (dowiązania). Większe różnice mię
dzy wartościami porównywanych błędów występują w
przypadku, gdy ciąg sytuacyjny dowiązany jest do pun
któw tej samej długości ciągu poligonowego, lecz o krót
szych bokach, co było do przewidzenia.

SPROSTOWANIE
W publikacji Eugeniusza Berezowskiego pt. O dokładności instrumentarium
astronomicznego Kopernika, zamieszczonej w zeszycie 6/1073, wkradły się dwa
(błędy, a mianowicie:
,6

— na stronie 238, prawa szpalta, w piątym wierszu od góry wydrukowano: w
1824 r., a powinno być: w 1284 r.;
— także na stronie 238, w prawej szpalcie, w siódmym wierszu od dołu podano:
luterańskim, tymczasem powinno być: laterańskim.
Za powstałe błędy przepraszamy Autora i Czytelników.
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Niektóre efekty scalania gruntów w gospodarstwach indywidualnych
na przykładzie wsi Smogorzow pow. Puławy
wsi ocenia się jako przeciętną. Wieś ta, jak i wiele innych,
objęta była scaleniem w roku 1970 w ramach wojewódz
kiego planu przebudowy wsi.
Do opracowania zagadnienia .wykorzystano odbitki z ma
py ewidencyjnej przed i po scaleniu, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne oraz dodatkowo przeprowadzone pomiary
na gruncie.
ODokonamo tutaj oceny tylko 'niektórych efektów scalenia
— zmiany w powierzchni gruntów ornych, zmiany w po
wierzchni tak zwanych pasów przypadających na straty
brzegowe oraz długości granic wewnętrznych. Nie uwzględ
niono natomiast innych efektów, takich jak wpływ scale
nia na wysokość plonów, 'szczególnie w pierwszych latach
po jego przeprowadzeniu, na nakłady pracy związane z
dojazdem do poszczególnych działek. Ostatnie z wymie
nionych zagadnień o dużym znaczeniu organizacyjnym
i gospodarczym pominięto z konieczności, głównie z braku
potrzebnych materiałów, braku warunków do przeprowa
dzenia odpowiednich badań. Oceny niektórych wymienio
nych wyżej efektów scalania dokonano przez porównanie
odpowiednich powierzchni przed i po scaleniu.
Do rozwiązania postawionego zagadnienia zastosowano
przedstawiony niżej sposób postępowania.

1. Wprowadzenie i metoda opracowania
Na przestrzeni ostatnich 21 lat powierzchnia użytków
rolnych w kraju zmniejszyła się — głównie z powodu
przeznaczenia ich na cele nierolnicze — z 20 440 200 ha
w roku 1050 ([5], s. 46) do 19 507 8'00 ha w roku 1971 ([4],
s. 256), a więc o 902 400 ha, co w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wynosi 0,82 ha w roku 1950, a 0,59 ha w 1971
roku. Zjawisko to spowodowało wydanie ustawy o ochro
nie użytków rolnych.
Zmniejszenie powierzchni użytków rolnych ma również
miejsce w rolnictwie, szczególnie przy tworzeniu nowych
ośrodków gospodarstw rolnych bądź przy nie zawsze właś
ciwym rozmieszczeniu budynków mieszkalnych, jak i gos
podarczych w gospodarstwach indywidualnych. Dość często
■bowiem odległości między poszczególnymi budynkami są
zbyt duże, co z jednej strony powoduje ujemny wpływ na
organizację pracy, a z drugiej — straty w powierzchni
użytków rolnych.
¡Powszechnie wiadomo, że pewna część powierzchni zaj*
mowanej przez rolnictwo nie jest użytkowana rolniczo.
Dzieje się tak przeważnie w gospodarstwach indywidualnych
w wyniku ich rozdrobnienia oraz podziału na działki roz
proszone na obszarze całej wsi (szachownica wewnętrzna)
bądź niejednokrotnie położone na gruntach innej wsi (sza
chownica zewnętrzna). Ten układ -wpływa na zwiększenie
nakładu pracy w związku z dojazdami do poszczególnych
działek tego samego gospodarstwa, utrudnia zastosowanie
maszyn, jak również ujemnie oddziałuje na wielkość zbio
rów.
Znaczna liczba działek jednego właściciela rozrzuconych
między działkami innych powoduje z konieczności istnienie
dużej liczby miedz i prywatnych dróżek dojazdowych.
Jedne i drugie zajmują określoną powierzchnię gruntów
ornych nie wykorzystywaną produkcyjnie. Ta właśnie nie
produkcyjna powierzchnia zaliczana jest do pozycji —
grunty orne, o czym już wspomniano. Zrozumiałe, że wpły
wa ona na wzrost kosztów produkcji rolniczej określonych
gospodarstw.
W opracowaniu 'niniejszym podejmujemy zagadnienie
wpływu scalania gruntów na zmiany wielkości powierzchni
gruntów ornych. Całość zagadnienia przedstawiono na przy
kładzie wsi Smogorzdw położonej w powiecie puławskim,
województwo lubelskie i zajmującej 379,46 ha powierzchni
ogólnej składającej się z 126 gospodarstw indywidualnych.
Liczba działek przed scaleniem wynosiła 706, po scaleniu
242 (bez działek siedliskowych). Ogólnie szachownicę w tej

Powierzchnia miedz. Ich szerokość obliczono
jako średnią arytmetyczną z dokonanych na gruncie 120
pomiarów w czterech różnych kompleksach, liczących po
30 miedz. Średnia ta wynosiła 26,94 cm, a w zaokrągleniu
przyjęto 27 cm. Długość miedz Obliczono graficznie z mapy.
Powierzchnia dróżek dojazd o wch. Szero
kość ich otrzymano z pomiarów na gruncie. Średnia z tych
pomiarów wynosiła 2,00 m. Długość obliczono jak wyżej.
Całość przedstawiono w tablicy 1.
Po wierzchnia
przypadająca
na
straty
■brzegowe w plonach. Rozumie się przez nią tę
część powierzchni gruntów ornych, która jest położona
wzdłuż ich granic zewnętrznych. Wprawdzie powierzchnia
ta jest uprawiana, jak i pozostała część działki '(pola), ale
otrzymuje się z niej niższe plony niż z pozostałej jej części.
Na obniżkę plonów, o której mowa, wpływają powszechnie
znane następujące przyczyny:
1) pola nie są obsiewane do samych granic, a często pozostają nie wykorzystane bruzdy;
2) wzajemne zacienianie i zachwaszczanie roślin na są
siednich działkach (polach);

Tablica 1. Powierzchnia miedz 1 dróg dojazdowych przed i po scaleniu
*
Długość
Pomiar

Przed scaleniem
Po scaleniu
Różnica
Zmniejszenie w [%]

miedze

• dróżki
dojazdowe

razem (gra
nice
wewnętrzne)

179,5
42,3
137,2
76,6

18,9
—
18,9
100

198,4
42,3
156,1
78,9

ɪ) Otrzymano z pomiaru graficznego na mapie
2) Otrzymano z pomiaru na gruncie
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Powierzchnia
w [ha]

Średnia szerokość)
w [cm]

w [km]2)

\
/

miedze

dróżki
dojazdowe

27
27
—

200
—
—

—

—

miedze

4,85

1,14
8,71
76,6

dróżki

3,78
—
3,78
100

Udział w całości
w [%]
razem

miedze

dróżki

razem

8,63
1,14
7,49
86,5

56,3
100
49,4
—

43,7
—
50,5
—

100
100
100

—

I
I

dają, że szerokość tego pasa wynosi 25 cm przy boku
dłuższym i 100 cm przy boku 'krótszym (rys.). W oparciu
o te wielkości i pomierzoną długość boków działek obli
czono powierzchnię przypadającą na omawiane straty.

2. Wyniki
Powierzchnia miedz i dróżek dojazdowych

∖
/

■■■■

Miedze, dróżki i drogi

t : : w :wi

Pas przypadający na straty brzegowe wg Babo, Rothkegela

t⅛⅛∣ .i

Pas przypadajgcy na straty brzegowe wg Helingi i Morisa

Odpowiednie dane otrzymane z pomiarów przedstawiono
w tablicy 1. Wynika z niej, że dzięki scaleniu długość
miedz na gruntach ornych zmniejszyła się ze 179,5 do 42,3
km, to jest o 7'6,6%, co jest bardzo poważnym efektem.
Powierzchnia gruntów ornych przed scaleniem wynosiła
340,27 ha, a po scaleniu 331,04 ha, a więc zmniejszyła się
o 9,23 ha. Część tej powierzchni — 7,53 ha przeznaczono
na powiększenie sieci dróg wewnętrznych, które przed
scaleniem zajmowały 7,00 ha, a po scaleniu 14,53 ha, oraz
na cele użyteczności publicznej i powiększenie obszarów
budowlanych o '1,70 ha.
[Wymienione powierzchnie wyodrębnione w rejestrach pomiarowo-klasyfikacyjnych stanowią — jak wspomniano —
tak zwaną 'Wielkość nominalną, bowiem jest w nich za
warta powierzchnia miedz i dróżek dojazdowych, a więc
obszaru wyłączanego całkowicie z produkcji. Po obliczeniu
tej powierzchni i odjęciu jej od powierzchni nominalnej
otrzymano tak zwaną rzeczywistą powierzchnię gruntów
ornych. Jak wynika z danych zawartych w tablicy 1, dzię
ki scaleniu powierzchnia miedz zmniejszyła się z 4,85 do
1,14 ha, to jest o 3,71 ha, co stanowi 76,5% całej ¡po
wierzchni miedz; dróżki dojazdowe zajmujące 3,78 ha zo
stały zlikwidowane. Zatem łączny efekt scalenia wyraża
się wielkością 7,49 ha. Warto dodać, że powierzchnia miedz
zajmowała przed scaleniem 1,42%, a po scaleniu 0,34%
ogólnej powierzchni gruntów ornych. Powierzchnia dróżek
dojazdowych przed scaleniem zajmowała 1,12%. powierzchni
gruntów ornych. Łącznie zaś miedze i dróżki dojazdowe
przed scaleniem zajmowały 2,54%, a po scaleniu 0,34% po
wierzchni gruntów ornych.

Srednie szerokości miedz, dróg i pasów przypadających na straty
w plonach: a) i b) — boki dłuższe, c) — boki krótsze

3) szkodliwe oddziaływanie miedz jako siedliska chwas
tów, a szczególnie perzu, oraz szkodników na położone
wzdłuż nich powierzchnie pól. Oprócz tego pasy ziemi
ornej wzdłuż miedz są zwykle gorzej nawożone i mniej
zasobne w próchnicę.

Do obliczenia omawianych strat w plonach posłużono się
danymi z literatury obcej, ponieważ nie znaleziono odpo
wiednich materiałów w polskim piśmiennictwie. Tak więc
Babo [1] i Rothkegel [3] (NRF) twierdzą, że straty te rów
nają się zbiorom z powierzchni pasa o szerokości 15 cm
wokół pola. Natomiast Hellinga i Maris [2] (Holandia) po

Powierzchnia strat brzegowych w pionach

Dla jej określenia obliczano ogólną długość granic Hziałek (tabl. 2), a następnie rozwój i długość ich linii brze
gowej (tabl. 3) ’). Wyniki obliczeń przy zastosowaniu odpo-

Tablica 2. Ogólna długość granic działek położonych na gruntach ornych i ich struktura

Granice wewnętrzne wsi

miedze
i dróżki

Wyszczególnienie

Granice dłuższych boków działek w [km]
Granice krótszych boków działek (czo
łówki) w [km]
Razem:
km

%

I

rowy

Granice zewnętrzne wsi

drogi
lokalne

razem

miedze i
dróżki własne

drogi
lokalne

przed
scale
niem

PO
scale
niu

przed
scale
niem

PO
scale
niu

przed
scale
niem

PO
scale
niu

przed
scale
niem

PO
scale
niu

przed
scale
niem

PO
scale
niu

przed
scale
niem

197,2
1,0

40,2
2,1

2,0

2,6

2,9
7,9

1,7
7,1

200,3
11,5

41,9
11,8

5,6
2,1

2,6
0,5

198,4
93,7

42,3
78,8

2,6
1,2

2,6
4,9

10,8
5,1

8,8
16,3

211,8
100

53,7
100

7,7
06,4

3,1
26,6

razem

PO
scale
niu

przed
scale
niem

PO
scale
niu

1,4
2,5

5,0
3,5

7,0
4.6

7,3
4,3

3,9
33,6

8,5
73,4

11,6
100

11,6
100

Danc uzyskane z własnego pomiaru na mapie i przeliczeń
Tablica 3. Rozwój i długość Uuii brzegowej działek położonych na gruntach ornych

Granice wewnętrzne
długość granic
w [km]

Wyszczególnienie

długość linii
brzegowrej w [km]

Granice zewnętrzne
długość linii
brzegowej w [km]

Razem długość
linii brzegowej

przed
scaleniem

IX)
scaleniu

przed
scaleniem

200,3

41,9

400,6

83,8

7,0

7,3

407,6

11,5
211,8

11,8
53,7

23,0
423,6

23,6
107,4

4,6
11,6

4,3
11,6

27,6
435,2

Linie brzegowe dłuższych boków
działek
Linie brzegowe krótszych boków
działek
Razem linie brzegowe działek

PO
scaleniu

przed
scaleniem

po
scaleniu

przed
scaleniem

po
scaleniu

Różnica przed
i po scaleniu

w [km]

W [%]

91,1

316,5

77,1

27,9
119,0

-0,3
316,2

-1,1
72,5

Opracowano na podstawie tablicy 2
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Tablica 4. Powierzchnia przypadająca na straty brzegowe
Długość linii
brzegowych
w [km]
Wyszczególnienie

Pasy przy dłuższych bokach
Pasy przy krótszych bokach

przed
scale
niem

PO
scaleniu

107,6
27,6

91,1
27,9

Straty brzegowe

Szerokość pasa
według Babo i
RothkegeIa
w [m]

powierzchnia
w [ha]
przed
scaleniem

PO
scale
niu

0,15
0,15

6,11
0,41

1,37
0,42

4,74
-0,01

Kazem

6,52

1,79

4,73

róż
nica

Szerokość pasa
według HelIingi
i Marisa
w [m]

0,25
1,00

powierzchnia
w [ha]

róż
nica

przed
scaleniem

PO
scaleniu

10,19
2,76

2,28
2,79

7,91
-0,03

12,95

5,07

7,88

Obliczenia własne na podstawie tablicy 3

Wiedniej szerokości pasów, w oparciu o dane zaczerpnięte
cd cytowanych wyżej autorów, podano w tablicy 4.
Zrozumiałe, że przyjęcie różnych szerokości omawianych
pasów prowadzi do bardzo różniących się wyników. I tak,
posługując się danymi Babo i Rothkegela powierzchnia
pasów przypadających na straty brzegowe wynosi przed
scaleniem 6,52 ha, a po scaleniu 1,79 ha, zaś obliczona
drugim sposobem wynosi ‘12,95 ha i 5,07 ha. W pierwszym
więc przypadku uzyskuje się 4,73 ha, a w drugim —
7,88 ha. Przez ostrożność do dalszych obliczeń przyjęto
pierwszy wynik (6,52 ha — 1,79 ha = 4,73 ha).
Wpływ
scalenia
gruntów ornych

na

użytkowaną

produkcyjnie

powierzchnię

Z przedstawionych obliczeń wynika, że dzięki scaleniu
powierzchnia gruntów ornych w badanej wsi zwiększyła
się:
•— dzięki ¡zmniejszeniu miedz i dróżek dojazdowych o
7,49 ha;
— dzięki zmniejszeniu powierzchni przypadającej na
straty brzegowe, przy przyjętym jak wyżej założeniu, o
4,73 ha.
Zatem dzięki scaleniu uzyskano łącznie (7,49 ha + 4,73 ha),
to jest 12,22 ha gruntów ornych. Ponieważ jednak, ogólnie
biorąc, powierzchnia nominalna tych gruntów zmniejszyła
>) Linia ta obejmuje sumę długości granic zewnętrznych i pod
wójną sumę długości granic wewnętrznych. Granice .wewnętrzne
są ścianą linii brzegowych dwu sąsiadujących ze sobą działek.

Dr inż. MIROSŁAW ŻAK
Katowice

Instrumenty geodezyjne
na Wiosennych Targach-Lipsk 1973
Jak co roku, również Wiosenne Targi Lipskie ∣1973 pozwo
liły zwiedzającym interesującym się sprzętem geodezyjnym
na opuszczenie tego miasta z dużym zadowoleniem. No
wość była właściwie jedna, ale zasługująca z pewnością
na miano rewelacji. Okazała się nią nowa konstrukcja
precyzyjnego niwelatora kompensacyjnego Zeissa Ni 002.
O ile skonstruowanie pierwszego kompensatora wpłynęło
w istotny sposób na przyspieszenie prac niwelacyjnych,
umożliwiając między innymi wprowadzenie tak zwanej ni
welacji samochodowej, o tyle konstrukcja Ni 002 wniesie
całkowity przewrót w niwelacji. Niwelator ten wolny jest
bowiem od błędu niepoziomości osi celowej. Wyelimino-
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się o 9,23 ha, więc efekt scalenia wyraża się wzrostem ich
powierzchni o 2,99 ha ¡(12,22 ha ∣— 9,23 ha).
Przy założeniu, że w rozpatrywanej wsi otrzymywano
plon ,czterech zbóż w wysokości 22,8 q, co równe jest prze
ciętnemu plonowi tych zbóż w powiecie puławskim w ro
ku 1970 ([6], s. 228) efekt scalenia 'wyrażony szacowaną
wielkością rocznego zbioru wyrazi się liczbą 2,99 · 2(2,8 q =
= 6¾',2 q.
Riozpatrzone w publikacji zagadnienia nie dają podstawy
do pełnej oceny efektów scalenia. Jednak opierając się na
otrzymanych wynikach można stwierdzić, że w wyniku
,scalenia rolnicy z tej wsi, choć występująca w niej sza
chownica nie była złośliwa, ,uzyskali większą powierzchnię
produkcyjną gruntów ornych, ¡mimo że powierzchnia no
minalna gruntów uległa zmniejszeniu. Efekt ten jest nie
wątpliwie zjawiskiem ogólnym, a jego wielkość zależy od
rodzaju szachownicy.
Przedstawione wyniki potwierdzają opinię, że scalenie
jest jednym z ważnych czynników wzrostu produkcji rol
niczej.
Litekatura
[1] von Babo F.: Betriebewirtschaftliche Grundlagen der Flur
bereinigung Ludwigsburg 1950
[2] Helinga F.,
Maris (R.: Perceelsvorm en-grootte, mede
in verband met de weglengte. Eenverlcavelingsstudie. TijdSchrift voor Kadaster en Landnfeetkunde. 1953
[IpRothkegel W.: Landwirtschaftliche Schatzungslehre. Lud
wigsburg 1952
[4] Rolniczy Rocznik Statystyczny 1972. GUS
[5] Rolniczy Rocznik Statystyczny 1945—1965. GUS
[6] Rocznik Statystyczny woj. lubelskiego 1971. WUS

wano w związku z tym największą niedogodność niwelacji
geometrycznej, to jest konieczność stosowania celowych
równej długości. Również rektyfikacja instrumentu, szcze
gólnie w przypadku niwelatorów precyzyjnych, bywa nie
kiedy kłopotliwa i czasochłonna.
Jak udało się zrealizować nowy typ kompensatora? Tłu
maczy ,to schemat przebiegu promienia wewnątrz instru
mentu. Wiązka promieni wpadająca przez obiektyw kie
rowana jest na zwierciadlany kompensator i odbita od
niego trafia na krzyż ,nitek związany na stałe z obiekty
wem i umieszczony w jego osi optycznej. Właśnie to roz
wiązanie pozwala określać oś celową jako poziomą.
Łatwo ocenić, jakie to niesie korzyści. Ilokrotnie ko
nieczność stosowania różnej długości celowych urastała do
problemu technicznego, wymagającego specjalnych opra
cowań teoretycznych i konstrukcyjnych. Rozpowszechnie
nie rozwiązania konstrukcyjnego zastosowanego w niwelatorze Ni 002 zwalnia bezpowrotnie od trosk w tym za
kresie. W konsekwencji ogromnie wzrośnie uniwersalność
niwelacji we wszystkich dziedzinach. Obowiązujący w ni
welacji geometrycznej warunek równości celowych wstecz
i w przód stracił swe znaczenie.
Instrument Ni 002 zostanie zapewne niebawem szczegó
łowo omówiony. Tymczasem ograniczając się jedynie do
przekazania informacji o charakterze ogólnym, podam jesz
cze najważniejsze dane techniczne instrumentu:
— 'średni błąd podwójnej niwelacji ±0,2 mm/km
— powiększenie lunety 40×

I

Rys. 1

Rys. 3

— zakres pracy kompensatora ±10'
— czas stabilizacji osi celowej < 1 s
W stoisku Zeissa znajdował się jeszcze jeden nowy in
strument, a mianowicie pionownik optyczny PZL 100, który

aby operacja ogniskowania była szybsza, a okular wypo
sazono w dodatkowy układ łamiący.

Rys. 2

w porównaniu z poprzednim PZL ma w pewnym stopniu
zmienioną konstrukcję. I tak, lunetka koła poziomego, znaj
dująca się dotychczas pod okularem, przeniesiona została
o 90°; gwint śruby ogniskującej zmieniono w ten sposób,

Ogromne zainteresowanie wzbudziła ekspozycja firmy
AGA, mimo że nie było tam nowości. Demonstrowano jed
nak, Obok geodimetrów GEODAT 700 i MODELL 8, słynną
już kamerę termalną AGA THERMOVISION MODELL 680.
Kamera ta znajduje coraz większe zastosowanie w wielu
działach techniki dzięki możliwości pomiaru rozkładu tem
peratury na powierzchni badanego obiektu w przedziale
od —30 do +2000 0C. W literaturze kolportowanej przez
stoisko firmy AGA znajdują się opisy licznych sprawdzo
nych zastosowań kamery, że wymienię tylko pomiary kon
trolne dla ustalenia stopnia zużycia wykładziny żarood
pornej wę wszystkich rodzajach pieców do wytopu i wy
palania, ,pomiary rozkładu temperatury dla ustalenia za
kłóceń w pracy różnych instrumentów i urządzeń, pomiary
fotogrametryczne wykonywane z helikopterów w celu
określenia rozkładu temperatur terenów i wód, wykrywa
nia pożarów lasów i torfowisk itd. Wskazuje się 'również
na duże możliwości zastosowania kamery w diagnostyce
medycznej, a w szczególności do wczesnego wykrywania
raka piersi.
r
Warto jeszcze wspomnieć o stoisku firmy OPTON, w któ
rym demonstrowano dwa egzemplarze tachimetru elektro
nicznego REG ELTA 14. Wspominam o tym dlatego, iż
firma wystąpiła o przyznanie temu instrumentowi medalu
Targów Lipskich 1973.
A zatem należy sobie życzyć jak najszybszego wpro
wadzenia tych doniosłych konstrukcji do prac w naszym
kraju.

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
jest obowiqzkiem

każdego geodety
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Z ZYCIA OaCAHIZACJI

i Z tZTT^∖Λi,
W 500 rocznicę
iW dniu (19 lutego 1973 troku w War
szawie, w ,pięćsetną rocznicę urodzin
Mikołaja Kopernika, przedstawiciele
Stołecznego Komitetu Obchodów tej
rocznicy,
Wydawnictw
Czasopisma
Technicznych NOT oraz Oddziału Sto
łeczno -Woj e wódzki eg o Stowarzyszenia
Geodetów Polskich złożyli wieńce przed
pomnikiem wielkiego astronoma.
W imieniu środowiska geodezyjnego
stolicy wieniec złożyli koledzy: Irena
Łaś-Ronis z, Władysław Kluz i
Bronisław Lipiński w asyście Ta

deusza
K u ź n i c k i e g o,
Henryka
Swierzbihskiego,
Ferdynanda
Wloczewskiego
i
Andrzeja
Zgli ń ski ego. W imieniu organiza
torów uroczystości słowo wstępne wy
głosił pnof. Henryk L e ś n i o k.
W uroczystości złożenia wieńców
wzięli udział liczni geodeci ze środo
wiska warszawskiego, między innymi
koledzy: Marian Szymański —
przewodniczący SGP, Jan Kasowicz
— sekretarz generalny SGP, członko
wie Prezydium i Zarządu Głównego

SGP — Jan Kłopotowski, Cezary
Lipert, Stanisław Pachuta, And
rzej Wróblewski i Jerzy Wysoc k i oraz liczni geodeci z terenu War
szawy i województwa warszawskiego.
Po uroczystości złożenia wieńców,
w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica od
był się koncert muzyki polskiej z XV
i XVI wieku w wykonaniu zespołu
Fistulatores et Tubicinatores VarsoVienses.

SJT

Wieczornica Kopernikowska
Zarząd
Oddziału
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Kielcach dla
uczczenia 500 rocznicy urodzin Miko
łaja Kopernika zorganizował dla ak
tywu i zaproszonych gości Wieczornicę
Kopernikowską, która odbyła się w
salach
Muzeum
Świętokrzyskiego.
Wzbudziła ona bardzo duże zaintere
sowanie w naszym środowisku. Już
same zaproszenia, wykonane przez
geodetę kol. Kazimierza Moulisa —
laureata I nagrody krajowej dla plas
tyków amatorów pracowników rad na
rodowych, odznaczające się piękną
szatą graficzną, zapowiadały ciekawą
imprezę. W spotkaniu wzięło udział 50
osób.

Postać Mikołaja Kopernika na tle
współczesnych mu czasów przedstawił
przewodniczący Zarządu Oddziału —
mgr inż. Feliks Banaś ki ewicz.
Następnie zebrani obejrzeli trzy filmy
krótkometrażowe związane z obchodzo
ną rocznicą.
Organizując wieczornicę wykazano
szereg inicjatyw: nawiązano kontakt
ze Szkołą Muzyczną .im. Ludomira Ró
życkiego, której chór umilił program,
wykonując cztery pieśni z XV wieku;
nawiązano także kontakt z dyrekcją
Muzeum Świętokrzyskiego·, która nie
tylko nie udostępniła nam bezpłatnie
trzy sale, ale również zapewniła fa

chowe przewodnictwo po Międzynaro
dowej Wystawie Graficznej poświęco
nej Kopernikowi.
Według zdania wszystkich uczestni
ków wieczór ,ten należy zaliczyć do
bardzo udanych, a to dzięki Zarządo
wi Oddziału, a szczególnie zaangażo
waniu i pracy kol. Janusza Rudni
ckiego, któremu należą się słowa
podziękowania za wspaniałą organi
zację. Spotkania tego typu należało
by organizować częściej, z pożytkiem
dla naszego środowiska geodezyjnego.

Mgr inż. Zbigniew Śliwiński
WPGGK — Kielce

Kopernikana na Syberii
W miejscowości Szuszeńskie na Sy
berii, w której w latach 1897,—1900
przebywał W. I. Lenin, miała miejsce
niecodzienna uroczystość.
Oto w dniu 19 lutego 1973 roku —
ściśle w 500-lecie urodzin Mikołaja Ko
pernika — w wielkiej sali Technikum
Urządzeniowo-Rolnego im. W. I. Le
nina i N. K. Krupskiej otwarta została

wystawa pod nazwą: Mikołaj Koper
nik — genialny myśliciel w twórczości
malarzy polskich.
Zgromadzone reprodukcje obrazów i
rysunków przedstawiały życie i dzie
ło wielkiego uczonego od lat dziecię
cych aż do końca Jego niezwykłego ży
cia. Znaczna część cennych reproduk
cji wydana była przed wielu laty w

ograniczonym nakładzie w Krakowie
i stanowi dziś bibliograficzną rzadkość.

Do zbiorów w Narodowym Szuszeńskim Muzeum Reprodukcji trafiły one
przed kilkunastu laty jako dar Euge
niusza Grycerskiego z Olsztyna.
SJT

Z prac Zarządu Głównego SGP
W dniu 117 marca 1973 roku odbyło
się w Toruniu zebranie Zarządu Głów
nego Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich. Obrady plenarne odbyły się w
,dniu rozpoczęcia uroczystej Sesji z
okazji obchodów Roku Kopernikow
skiego. W zebraniu wzięli udział ofi
cjalni goście Sesji Kopernikowskiej:
wiceminister Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska — mgr inż. arch.
Czesław Kotela, wiceprezes Głów
nego Urzędu Geodezji i Kantografii —
inż. Kazimierz Wójtowie z, dowód
ca miejscowej jednostki wojskowej
oraz główni geodeci resortów.
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Dyrektor Departamentu Urządzeń
Rolnych — mgr inż. Jan Kłopotow
ski oraz :przewodniczący SGP — mgr
inż. Marian Szymański wręczyli
nagrody i dyplomy zwycięzcom Kon
kursu Jakości Prac Scaleniowych.
Na zebraniu omówiono zagadnienia
związane z organizacją służby geode
zyjnej w pianie GUGiK, to jest sprawę
uposażeń i możliwości przyspieszenia
wprowadzenia nowego systemu płac,
zagadnienia związane z zaopatrzeniem
w sprzęt geodezyjny całej służby geo
dezyjnej, a także sprawę szkolenia i
dalszego doskonalenia kadr geodezyj

nych. Stwiendzono, że w terenie ,ist
nieją niedociągnięcia, ustawienie służb
geodezyjnych nie jest należyte. Służby
architektoniczno-budowlane i geode
zyjne nie mogą w szybkim czasie ob
służyć wszystkich potrzeb, szczególnie
wynikających z budownictwa jedno
rodzinnego. Nie jest w pełni sprawna
obsługa geodezyjna małych miast (nieWydzielonych). Konieczna jest konfron
tacja służb na szczeblu powiatowym.
Należy wzmocnić obsługę geodezyjną
drobnego budownictwa na ,terenach
wiejskich, gdzie nastąpiło spiętrzenie
małych robót geodezyjnych niemożli-

wych ldo wykonania przy obecnej ob
sadzie powiatowych biur geodezji i
urządzeń rolnych.

W dyskusji proponowano, aby od
dawna
przygotowywane
spotkanie
przewodniczących kół SGP, które cie
szyło się dużym uznaniem w .terenie,
pomimo trudności wynikających z o

graniczeń, zorganizować w dniu świą
tecznym (wolnym od pracy) i połączyć
Z tematyką o charakterze szkolenio
wym.
'Zatwierdzono
regulamin Zespołu
Rzeczoznawców SGlP, co pozwoli na
prowadzenie dalszych prac zmierzają
cych do powołania Zespołu i rozpoczę
cia jego działalności.

Na zakończenie apelowano do kole
gów geodetów o czynne włączenie się
w realizację budowy nowych placó
wek służby zdrowia, podobnie jak to
miało miejsce przy budowie szkół ty
siąclecia i pomników męczeństwa.
L. B.

Z. działalności Sekcji Geodezji Inżynieryjnej
Dnia 23 marca 1973 roku odbyła się
wycieczka techniczna szlakiem budowy
trasy Łazienkowskiej w Warszawie.
Wycieczka została przygotowana przez
mgr inź. W. Walesiaka, który w
czasie zwiedzania poszczególnych obiektów omawiał prace prowadzone
przez Warszawskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne.

Koledzy uczestniczący w wycieczce
wynieśli z niej wiele bardzo ciekawych
informacji i miłych wrażeń. Dała im
ona obraz niezwykle odpowiedzialnych
i ważnych prac geodezyjnych, bez któ
rych trudno byłoby sobie wyobrazić
realizację tak wielkiej i nowoczesnej
inwestycji miejskiej.
Na zakończenie wycieczki organiza

torzy sprawili uczestnikom miłą nie
spodziankę, wprowadzając ich na teren
budowy Zamku Królewskiego, gdzie
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geode
zyjne również prowadzi bardzo istot
ne i odpowiedzialne prace pomiarowe.

Wojciech Janusz
Warszawa

Zebranie naukowe I wycieczka specjalistyczna
Sekcji Geodezji Inżynieryjnej SGP
16 Kwietnia 19173 roku odbyło się
w Krakowie — w Siedzibie Instytutu
Geodezji Górniczej i Przemysłowej
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Sta
nisława Staszica — kolejne zebranie
naukowe Sekcji Geodezji Inżynieryj
nej SGP. W zebraniu wzięło udział 19
osób z Krakowa, 'Gliwic i Warszawy.
Referat na temat: Prace geodezyjne
związane z modernizacją zakładu hut
niczego wygłosił mgr inź. Witold Haj-

d u g a, pracownik Zespołu Geodezji i
Przygotowania Terenu Huty im. Le
nina w Krakowie. Temat, bardzo cie
kawy pod względem naukowo-tech
nicznym i aktualny w świetle progra
mu dalszego rozwoju i modernizacji
polskiego hutnictwa, wywołał duże za
interesowanie uczestników zebrania.
Niezmiernie cennym wprowadzeniem
do samych obrad była poprzedzająca
je -wycieczka specjalistyczna do Huty

im. Lenina. Podczas wycieczki koledzy
Antoni Chaberko i Witold Haj
duga z Zespołu Geodezji i Przygoto
wania Terenu HiL zapoznali uczestni
ków z najpoważniejszymi i najciekaw
szymi obiektami i .urządzeniami tech
nicznymi Huty, aktualnie modernizo
wanymi.

Doc. dr inż. Bogdan Ney
Kraków

Nowoczesne sposoby składowania materiałów geodezyjnych
W dniach 12i—13∙XIlL19∣72 roku od
była się w Katowicach konferencja
naukowo-techniczna na temat: Nowo
czesne metody składowania materia
łów geodezyjnych.
Na konferencji wygłoszono 10 refe
ratów.
W dyskusji uczestnicy zwrócili uwa

gę na niedostateczne wyposażenie tech
niczne i lokalowe składnic geodezyj
nych, a również wskazali jakie, ich
zdaniem, należy podjąć kroki, aby stan
ten uległ radykalnej poprawie. Spo
śród nowoczesnych metod składowania
wyróżniono mikrofilmowanie i bank
danych.

Kierunki działania na najbliższą
przyszłość ujęto we wnioskach, których
realizacja :umożliwi składnicom geo
dezyjnym lepsze i szybsze spełnianie
odpowiedzialnych obowiązków dla do
bra projektantów i innych użytkowni
ków dokumentacji geodezyjno-karto
graficznej.
L. B.

Klub Geodety
W dniu IlO marca ¡1973 roku rozpo
czął w Warszawie swą działalność
Klub Geodety, powołany z inicjatywy
Zarządu
Oddziału Stoleczno-WojeWodzkiego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich. Zebrania klubowe odbywają
się iw każdy wtorek w czytelni Domu
Technika w Warszawie przy ul. Cza
ckiego 3/5.
Gospodarzami poszczególnych zebrań
wtorkowych, ustalającymi ich program,
mogą być poszczególne komisje Za
rządu Oddziału, .przedsiębiorstwa geo
dezyjne działające na terenie Warsza
wy, sam Zarząd Oddziału względnie
warszawskie koła zakładowe SGP.

W programie prac Klubu przewi
dziane jest prowadzenie:
— działalności statutowej wynikają
cej z uchwał Zarządu Oddziału War
szawskiego;
•— odczytów technicznych dla war
szawskiego środowiska geodezyjnego;
— spotkań ze znanymi i wybitnymi
ludźmi środowiska technicznego;
— spotkań środowiskowych;
—· prelekcji i narad dyskusyjnych
połączonych z wyświetlaniem filmów
popularnonaukowych i technicznych;
— spotkań towarzyskich.

Referaty, prelekcje, dyskusje i po
kazy odbywają się w godzinach 16—18,
natomiast spotkania towarzyskie i ko
leżeńskie od godziny 18 do 22.

Dotychczas odbyły się następujące
zebrania:
■ 10.IV.1973 — zorganizowana przez
Zarząd Oddziału Warszawskiego pro
jekcja filmu Miasto pod lodem
■ 1I7.IV.1973 — spotkanie ze stażys
tami, absolwentami warszawskich uczelni geodezyjnych, zorganizowane
przez Warszawskie Okręgowe Przed
siębiorstwo Miernicze.

■ 24.IV.1973 — referat Prace geo
dezyjne w Nigerii wygłoszony przez
mgr inż. Andrzeja Jar oń ski eg o,
gospodarzem była Komisja Techniki
Zarządu Oddziału
■ 18.VJ1973 — referat Koncepcja
mapy m. st. Warszawy wygłoszony
przez mgr inż. Mieczysława Dziu
bińskiego oraz referat — Atlas
m. st. Warszawy, wygłoszony przez mgr
inż. Juliusza Pruskiego; gospodarz

— Komisja Techniki Zarządu Oddzia
łu
B 15.V.19i73 — Pogadanka na temat
prac fotogrametrycznych wykonanych
w WPG — mgr toż. Czesław Lipia
ri· in, gospodarzem było Warszawskie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne

■ 22.V.1973 — zebranie Sekcji Geo
dezji Inżynieryjnej i Przemysłowej
WOPM — prowadził kol. Stanisław

Starzyński,
gospodarzem
było
Warszawskie Okręgowe Przedsiębior
stwo Miernicze.

Pracami Klubu Geodety kieruje
Rada powołana przez Zarząd Oddziału
Stoleczno-Wojewodzkiego
SGP.
W
skład Rady wchodzą koledzy: Maria
Cichos z, Magdalena Cybulska,
Zdzisław Swiesoiak i Ferdynand
Wloczewsk i.
SJT

Zebranie Komisji Fotogrametrii SGP w Krakowie
W dniu 22 stycznia 1973 roku na
kolejnym zebraniu Komisji Fotogra
metrii SGP w Krakowie koledzy mgr
inż. Zbigniew Mechliński i mgr
inż. Jan Kardasz wygłosili referat
na temat: Uwagi o dokładności wielkoSkalowych map miejskich opracowa
nych metodą autogrametryczną.
W referacie przedstawiono techno
logię opracowania map Wielkoskalowych, ze szczególnym podkreśleniem
tych etapów, :które przede, wszystkim
wpływają do dokładność (wykonanie

zdjęć, aerotiriangulacja, opracowania
autogrametryczne). Następnie przepro
wadzono analizę dokładności i czaso
chłonności na przykładzie map czte
rech obiektów w skalach 1:500 i '1:1000.

stępujące zagadnienia: termin wyko
nania zdjęć lotniczych, sposoby sygna
lizacji, dokładność osnowy poziomej, w
oparciu o którą badana jest dokład
ność opracowania.

Po referacie wywiązała się dyskusja,
w której głos zabierali koledzy: G.
Skalska, L. Stankiewicz, Μ.
Teodorowicz, A. Kowalczyk,
J. Kowalski, J. Jachimski, W.
Borowiec, J. Swarlik, A. Szy mczak, A. Wizmur oraz autorzy re
feratu. Podnoszono między innymi na

Dużo uwagi poświęcono efektom
ekonomicznym, jakie może zapewnić
wprowadzona na szeroką skalę, a
przedstawiona w referacie, technologia
opracowania map Wielkoskalowych.

Władysław Borowiec
Kraków

Prace zakładu Badawczo-Wdroieniowego MPG w Krakowie
W lokalu Naczelnej Organizacji
Technicznej w Krakowie odbyła się w
dniu 15 lutego 1973 roku narada, któ
rej celem było ustalenie form i zakre
su współpracy pomiędzy komórkami
badawczo-wdrożeniowymi
Warszaw
skiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego,
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geo
dezyjnego Gospodarki Komunalnej w
Katowicach oraz Miejskiego Przedsię
biorstwa Geodezyjnego w Krakowie.
Uczestniczyli w niej również: przed
stawiciel Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii — dyrektor Biura Techniki
— inż. St. Różanka i dyrektor In
stytutu Geodezji i Kartografii — doc.
St. Kryński. Program narady, której
przewodniczył dyrektor WPG — mgr
inż. W. Kłopociński, obejmował:

— informację o współpracy pomię
dzy Instytutem Geodezji Górniczej i
Przemysłowej AGH im. St. Staszica
a Miejskim Przedsiębiorstwem Geode
zyjnym w Krakowie;
— informację o pracach wykona
nych przez Zakład Badawczo-Wdrożeniowy i Zakład Badań i Doświadczeń
w 1972 roku;
— uzgodnienie i ,podpisanie porozu
mienia o współpracy i wymianie do
świadczeń między wymienionymi wy
żej przedsiębiorstwami;
— plan prac badawczo-wdrożeniowych ZBW i ZBiD w 4973 roku.

Dyrektor MPG — inż. K. Walocha
i dyrektor IGGiP AGH — prof. Μ.
Odlanicki-Poczobutt omówili
wzajemną współpracę, która z każdym
rokiem jest rozszerzana i- dzięki któ
rej uzyskano dobre rezultaty i to w
bardzo krótkim czasie. Współpracę roz
poczęto w zakresie zastosowania elek
tronicznej techniki obliczeniowej do
prac wykonywanych przez przedsię
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biorstwo, szczególnie do prac związa
nych z ewidencją gruntów. Rozszerzo
no ją następnie o zagadnienie związa
ne z wprowadzeniem metod fotogra
metrii naziemnej oraz w zakresie in
wentaryzacji architektoniczno-budow
lanej, inwentaryzacji urządzeń pod
ziemnych, jak również rektyfikacji, juStowania, konserwacji i naprawy in
strumentów geodezyjnych. Dzięki tej
współpracy przedsiębiorstwo nie posia
dające sprzętu fotogrametrycznego pro
wadzi ,prace z tej dziedziny, wykorzy
stując sprzęt jaki posiada Akademia
Górniczo-Hutnicza. Możność użytkowa
nia tego sprzętu pozwala również na
przeszkolenie 'pracowników przedsię
biorstwa.
Zespół Badawiczo-Wdrożeniowy MPG
wykonał w II półroczu 1972 r. nastę
pujące opracowania:
— Geodezyjna inwentaryzacja pod
ziemnych i nadziemnych urządzeń ko
munalnych — ,prof, dr toż. J. Gom οΙ i szew ski
— Wykrywacze elektroniczne i me
tody ich stosowania do wyznaczania
położenia przewodów podziemnych —
mgr inż. Μ. Sołtys
— Wstępna kalkulacja techniczno-ekonomiczna metod inwentaryzacji

geodezyjnej urządzeń podziemnych —
mgr inż. Μ. Sołtys
— Możliwość zastosowania metod
geofizycznych przy inwentaryzacji uZbrojenia podziemnego oraz inwenta
ryzacji bloków i obiektów zabytkowych
— doc. dr hab. inż. A. Gawin, dr
toż. Μ. Lemberger
— Inwentaryzacja bloków staromiej
skich m. Krakowa (opracowanie wstęp
ne)— prof, dr inż. J. Gomol i szew
ski, dr toż. J. J a c him s ki, mgr inż.
arch. L. Stachowski
— Możliwość współpracy z ośrodka
mi obliczeniowymi ETO m. Krakowa
— mgr inż. A. Grala k.
Instytut Organizacji i Zarządzania
przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w
Krakowie wykonał w ramach zlecenia
opracowanie na temat: Projekt podsta
wowych elementów organizacji Miej
skiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
w Krakowie, zawierające: projekt
struktury organizacyjnej, ,projekt re
gulaminu kontroli wewnętrznej, wy
tyczne do opracowania instrukcji obie
gu dokumentów i ,projekt obiegu do
kumentów.
Adam Gralak, Kazimierz Walocha
Kraków

Czy jesteś już członkiem

Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP?

Z działalności Koła Zakładowego SGP przy Ministerstwie Rolnictwa
■ Na zebraniu w dniu 11 stycznia
1973 r. Zarząd Koła Zakładowego Sto
warzyszenia Geodetów Polskich przy
Departamencie Urządzeń Rolnych Mi
nisterstwa Rolnictwa i Koło Zakładowe
SGP przy Wojewódzkim Biurze Geode
zji i Urządzeń Rolnych w Warszawie
podjęły inicjatywę objęcia patronatu
nad jedną z nowo ¡powstałych gmin,
W której naczelnikiem jest geodeta.

Po dokonaniu wstępnych ustaleń, w
dniu 15 lutego br. nawiązano kontakt
z inż. Mieczysławem Konopką —
naczelnikiem Gminy w Lesznowoli w
,powiecie Piaseczno.
Inicjatywa Zarządu została zaakcep
towana przez Koło na zebraniu w dniu
24 lutego 11973 roku. Inżynier Μ. Ko
nopka został przyjęty ,w poczet człon
ków Koła SGP przy Departamencie
Urządzeń Rolnych.
Obydwa patronujące koła pomagały
koledze Μ. Konopce w zagospodarowa
niu nowego miejsca pracy. Przedstawi
ciele naszych kół brali udział w uro

czystych akademiach w Lesznowoli z
okazji Święta .1 Maja oraz Święta Lu
dowego 10 czerwca. Gmina w Leszno
woli otrzymuje pomoc ze strony pa
tronujących kół w każdym, zgłoszonym
przez naczelnika Gminy przypadku.

■ W dniu 7 kwietnia 1973 roku zor
ganizowano zebranie Koła poświęcone
tematowi: Warunki socjalne geodetów
na tle bieżących zadań. Inspirację te
matu stanowił artykuł red. Janusza
Rygielskiego pt. Upiory w tere
nie, opublikowany na łamach Zycia
Warszawy z dnia 10 stycznia br.
Na zebranie zaproszono przedstawi
cieli Zarządu Głównego SGP oraz kół
zakładowych przy Głównym Urzędzie
Geodezji i Kartografii i 'Wojewódzkim
Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Warszawie, jak również red. Janu
sza Rygielskiego.
Wprowadzenie do .dyskusji wygłosił
prezes Koła — inż. Zdzisław Olszew
ski, przedstawiając aktualne zadania

stojące przed służbą geodezyjną re
sortu rolnictwa oraz podkreślając ich
wagę i znaczenie. Informację o stanie
zatrudnienia, wynagrodzeniach, zaopa
trzeniu w sprzęt techniczny oraz o
sprawach socjalnych służby geodezyj
nej przekazał naczelnik Wydziału Ko
ordynacji i Normowania — inż. Wła
dysław Kluz.
W dyskusji zwrócono uwagę na ko
nieczność poprawienia warunków pra
cy geodetów. Dyskusję podsumował
dyrektor Departamentu Urządzeń Rol
nych — mgr inż. Jan Kłopotow
ski, podkreślając słuszność podjętej
inicjatywy.
Winioski oraz konkretne rozwiązania
zgłoszonych problemów opracowane
zostały przez Zarząd Koła i przed
stawione Dyrekcji Departamentu w
celu rozważenia możliwości ich reali
zacji.

Mgr inż. Janusz Bojar
Warszawa

IN MEMORIAM
W ,dniu 113 kwietnia '1973 roku po
długiej i ciężkiej chorobie zmarł w
Łodzi wybitny działacz Stowarzyszenia
Geodetów Polskich — kol. Igor Szan■tyr, urodzony 1.III.1902 r. w Warsza
wie.
W okresie I wojny światowej prze
nosi się wraz z rodziną do Moskwy,
gdzie mimo młodego wieku bierze udział w Rewolucji Październikowej. W
Ί921 roku powraca do kraju i rozpo
czyna naukę w Państwowej Szkole
Mieriniczej we Lwowie, którą kończy
w 11904 roku z odznaczeniem. W tym
samym roku rozpoczyna pracę zawodo
wą u mierniczego przysięgłego inż. Wł.
Rojewskiego we Lwowie, a w następ
nych latach pracuje w biurze inż. Wł.
Klodnickiego w Toruniu. W latach
1937,—11939 prowadził tam własne biuro
mierniczego przysięgłego.
W okresie okupacji inż. I. Szantyr
pracował ,przy ,pomiarze miast Czerska
i Chełmży w biurze inż. R. Kriigera
w Toruniu. Jednocześnie należał do
lokalnej organizacji wojskowej „Bata
lion Pomorski”, działającej w konspi
racji.
Po wyzwoleniu Torunia jest jednym
z organizatorów PPR. Zostaje wybrany
I sekretarzem Komitetu Miejskiego
PPR w Toruniu, a w 1946 roku prze
niesiony do Bydgoszczy na stanowisko
■wiceprezesa Wojewódzkiego Urzędu
Ziemskiego. Następnie w 1947 roku zostaje mianowany dyrektorem Działu
Rolnictwa i Reform Rolnych w Łodzi.
W 1949 roku obejmuje stanowisko Na
czelnika Wydziału w Ministerstwie
Rolnictwa w Warszawie. Z kolei w

Inż. IGOR SZANTYR

1950 roku przeniesiony zostaje do Cen
trali
Państwowych Przedsiębiorstw
Mierniczych w Warszawie na stano
wisko dyrektora administracyjnego,
gdzie jednocześnie pełni funkcję I sek
retarza POP PPR. W 1951 roku po
wraca do Łodzi i pracuje w Miejskim
Przedsiębiorstwie Mienniczym na sta
nowisku naczelnego inżyniera, skąd w
kwietniu ∣1968 roku przechodzi na eme
ryturę.

W swej wieloletniej pracy zawodo
wej kol. I. Szantyr wyróżniał się
wszechstronną znajomością zawodu,
wnosząc poważny wkład pracy twór
czej w .kształtowanie nowych form
gospodarki, stosowanie nowych techno
logii i nowej organizacji pracy. Ce
chowała Go duża operatywność, pra
cowitość i koleżeńskość oraz zamiło
wanie do nowatorstwa. Był entuzjastą
i propagatorem postępu technicznego
i nowoczesnych metod pracy w geo
dezji i kartografii. Sam opracował i
zgłosił kilkanaście pomysłów racjona
lizatorskich, z których dwa zostały uznane za wynalazki techniczne. Zdobył
wiele nagród i wyróżnień na wysta
wach i konkursach Tacjonalizatoskich.
Za tę działalność otrzymał odznaczenie
racjonalizatora produkcji. Kolega I.
Szantyr był założycielem pierwszego w
kraju branżowego klubu techniki i ra
cjonalizacji „Geodezja” w Łodzi, któ
rego też był pierwszym przewodniczą
cym, a jednocześnie członkiem woje
wódzkiej rady postępu technicznego.
Był oddanym działaczem społecznym,
a postać Jego znana była wśród geo
detów całego kraju. Dzięki swojej nie
spożytej energii i twórczej inicjatywie
przyczynił się do rozwoju Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, w którym peł
nił czołowe i odpowiedzialne funkcje
społeczne. W latach 1949—1952 ,pełnił
funkcję prezesa Zarządu Głównego
SGP, a jednocześnie był członkiem
Prezydium Rady Głównej NOT. Od
1953 roku do 1968 r. był nieprzerwanie
członkiem Zarządu Głównego SGP, a
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w latach 1968—(1969 był człomkiem
Głównego Sądu koleżeńskiego i Głów
nej Komisji Techniki SGP.
Również i w Oddziale Łódzkim SGP
kolega I. Szantyr był oddanym działa
czem i pełnił szereg funkcji społecz
nych, między innymi w latach 1954—
I960 był przewodniczącym Komisji Po
stępu Technicznego, a w okresie od
1961—41967 — wiceprzewodniczącym
Zarządu Oddziału. Dzięki swemu za
angażowaniu, zapałowi i twórczej ini
cjatywie społecznej cieszył się wielkim
autorytetem tak w Stowarzyszeniu, jak
i w Oddziale Wojewódzkim NOT w
Łodzi. Kolega Igor Szantyr był orga
nizatorem i przewodniczącym widu
konferencji naukowo-technicznych, o

gólnokrajowych kursów szkoleniowych
i wystaw technicznych.
Kolega I. Szantyr położył również
duże zasługi w szkoleniu kadry geo
dezyjnej, jako długoletni nauczyciel
Technikum Geodezyjnego i jako kie
rownik Ośrodka Konsultacyjnego w
Łodzi. Był też wielokrotnym delegatem
na zjazdy stowarzyszeniowe i delega
tem na kongresy techników polskich.
Za całokształt pracy i osiągnięte wy
niki w rozwoju Stowarzyszenia i sze
rzenie postępu technicznego XXIII
Zjazd Delegatów SGP nadał koledze
I. Szantyrowi ¡godność Członka Hono
rowego Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich. Poza tym posiadał odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia

Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Ho
norową Odznakę NOT, Złotą Odznakę
„Za zasługi w dziedzinie geodezji i
kartografii”, Honorową Odznakę m.
Łodzi, Odznakę IOOO-Iecia, Medal Brą
zowy za Zasługi dla Obronności Kraju,
Honorową Odznakę SGP.
Był dobrym kolegą i ,przyjacielem.
Nikt z tych, co udawali się do Niego
o pomoc, ¡nie odszedł bez ,dobrej, życz
liwej i mądrej Jego rady. Praca i po
stać kolegi I. Szantyra pozostanie na
długo w naszej pamięci, bo swą wiedzą
i życzliwością zapisał się trwale w
naszych myślach i sercach.
Cześć Jego pamięci!
Fabian
Grzybowski
Łódź

HELGARD EDWARD FRITZ— inżynier geodeta
Inżynier Helgard Fnitz ,urodził się
»I maja 1913 roku w Gostyninie. Po
ukończeniu gimnazjum wstąpił ¡do Pań
stwowej Szkoły Mierniczej w Warsza
wie. Jako absolwent PSM praktykę
odbywał w Biurze Pomiarów i Regu
lacji miasta stołecznego Warszawy.
Zmobilizowany w roku 1939 ¡do czyn
nej służby wojskowej w artylerii w
stopniu podporucznika rezerwy, prze
szedł żołnierski los obozowy i fronto
wy. Dzielił dole Π Korpusu Wojsk
Polskich, brał udział w kampanii włos
kiej i walkach o Monte Cassino.
Po powrocie do kraju w 1947 roku
rozpoczął czynną działalność zawodo
wą. Uzyskał absolutorium na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a
w 1957 roku — ,tytuł ,inżyniera przed
Państwową Komisją Weryfikacyjno-Egzaminacyjing na stopień Inżyniera
przy Politechnice Warszawskiej.
Po wstąpieniu do służby resortu go
spodarki komunalnej, od 1953 roku
angażuje się w zagadnienia organiza
torskie jednostek geodezji miejskiej,
specjalizuje się w dziedzinie nadzoru
nad wojewódzkimi i miejskimi przed
siębiorstwami geodezyjnymi gospodar
ki komunalnej. Jego współpraca na

cechowana głęboką znajomością spra
wy, życzliwością i merytorycznym obiektywizmem stworzyła dobry przy
kład i styl harmonijnej współpracy z
aktywem kierowniczym tych przedsię
biorstw.
Inżynier Helgard Fritz brał również
aktywny udział w życiu Stowarzysze

nia Geodetów Polskich, uczestnicząc w
pracach kilku komisji głównych oraz
w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
Współpracował jako autor z miesięcz
nikiem Przegląd Geodezyjny, a w oStatnich latach wszedł w skład Rady
Programowej pisma. Ponadto pracował
społecznie w Związku Bojowników o
Wolność i Demokrację.
Za zasługi w służbie frontowej, za
wydatną rolę jaką odegrał w służbie
społecznej odznaczony został: Krzyżem
Walecznych z mieczami, Krzyżem Pa
miątkowym Monte Cassino, Medalem
Zwycięstwa i Wolności, Srebrnym
Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Złotą
Odznaką „Za ¡zasługi w dziedzinie geo
dezji i kartografii”.
Iinzynier Helgard Fritz cieszył się
ogólną sympatią kolegów, ich zaufa
niem, jako człowiek prawy, żarliwy
patriota i rzetelny fachowiec, dbający
o właściwą rolę zawodu geodezyjnego
w gospodarce narodowej i życiu spo
łecznym.
Zmarł nagle dnia 36 maja 1973 roku
w szpitalu w Swieciu nad Wisłą.
Bronisław
Lipiński
Warszawa

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za maj 1973 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polsikich w maju 1973 roku wyniosły
40 787 złotych.
W maju ,1973 roku wy,placono 5 za
pomóg pośmiertnych na sumę 50 000
złotych.
W okresie objętym niniejszą infor
macją zmarli następujący koledzy: Je
rzy Kutzner z Oddziału SGP w War
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szawie, lat 77, zmarł 2.VJ1973 r. (za
wiadomienie nr 1018); Alojzy Łuska z
Oddziału SGP w Katowicach, lat 59,
zmarł 13.IV.1973 r. (zawiadomienie nr
1019); Władysław Chudzik z Oddziału
SGP w Lublinie, lat 67, zmarł 30.1 V.
1973 r. (Zawiadomienie nr 1020); Mi
chał Garbatowski z Oddziału SGP w
Warszawie, lat 84, zmarł 12.V11973 r.
(zawiadomienie nr ¡102'1); Antoni Kamil
Radlowski z Oddziału SGP w Warsza
wie, lat 68, zmarł '17.V.1973 r. (zawia
domienie nr 1022).

KASA ZAPOMOGOWA

W maju 1973 roku wypłacono 5 za
pomóg bezzwrotnych w kwocie 12 000
zlo⅛ych, w tym: jednemu koledze z
Oddziału SGP w Łodzi, jednemu ko
ledze z Oddziału SGP w Opolu, dwom
kolegom z Oddziału SGP w Poznaniu
i jednemu koledze z Oiddzialu SGP w
Warszawie.

Dla Pi = 1296 i P2 = 1156

≡≡≡7ADAN
Rozwiązanie zadania
nr 117

= h.

√p1

+ Vp2

√pΓ

Pole trapezu ABCD

Na to proste, lecz dowcipne zadanie
nadesłano 32 odpowiedzi, przy czym
sposobów rozwiązania z różnymi wa
riantami było kilkanaście. Prawidłowa
odpowiedź jest następująca:

Pabcd = 4900 m2
A oto rozwiązanie, które nadesłał kol.
Kamil Kasprzycki z Bielska Białej.
Trójkąt AOB jest podobny do trój
kąta COD (wszystkie kąty równe).
Stosunek pól trójkąta COD do AOB
wynosi P2 :Pi, stąd stosunek elemen
tów^ liniowych tych trójkątów wynosi
I7P2 : √Pι

√P2

h2
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]∕pl
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AB

(√1296 + Jz1156 )2 =
= (36 + 34)2 = 4900 m2
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Stąd

Identyczny wzór na Pabcd, nieco
Odmicnnie wyprowadzony nadesłali
koledzy: Bernard Chmara ze Szczeci
na, Dzierzyslaw Lipniacki z Lublina,
Roman Arabski z Łodzi i Paweł Bed
narz z Kozienic.
Duża liczba sposobów rozwiązania
sprawiła, że kol.
*
Grzegorz Krawczyk
ze Szczecina tak ocenił zadanie: Było
to proste, ale niełatwe zadanie, po roz
wiązaniu dające dużo satysfakcji. Prze
syłam więc pozdrowienia dla Autora.
Był nim, jak przypominamy, kol. Ed
mund Musial z Radomska.
Nagrodę główną od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w postaci wydaw
nictwa Zarys historii organizacji spo
łecznych geodetów polskich otrzymał
kolega Leszek Mosor ze Szczecina.
Nagrody dodatkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w postaci ksią
żek wylosowali koledzy: Stanisław
Gürtler z Warszawy, Janusz Cichy z
Poznania, Bohdan Kozarzewski z Bia
łegostoku, Eligiusz Czaczkowski z War
szawy, Włodzimierz Budny z Jedwab
na.
St. J. T.

Rozwiązanie zadania nr 117 nadesłali:
Stanisław Gürtler (Warszawa), Kazimierz
Kowalewski (GHwice), Władysław Szczygieł
(Szczecin), Bernard Chmara (Szczecin), Ry
szard Szostek (Wrocław), Andrzej Nowak
(Olsztyn), Dzieriyslaw Lipniackl (Lublin),
Kamil Kasprzycki (Bielsko-Biała), Wiktor
Pietrulan (Szczecin), Roman Arabski (Lodz),
Marian Szymański (Poznań), Stefan Tylinski

(Pustelnik koło Warszawy), Remigiusz Szcze
paniak (Warszawa), Janusz Cichy (Poznan),
Stanisława Nurek (Lublin), Bohdan Kozarzewski
(Białystok),
Witold
Kuckiewicz
(Warszawa), Sylwia Wawrzyniak (Zory kolo
Rybnika), Oswald Rudze (Wrocław), Teresa
Rosa (Kielce), Eligiusz Czaczkowski (War
szawa), Jerzy Dąbek (Poznań), Paweł Bed

narz (Kozienice), Jan Galler (Świnoujście).
Włodzimierz Budny (Jedwabno), Zygmunt
Piętka (Niewodnica Kościelna, powiat Ła
py), Henryk Liberek (Jarocin Poznański).
Stanislaw Serafin (Chojnów), Józef Chociej
(BialystOik), Grzegorz Krawczyk (Szczecin),
Leszek Mosor (Szczecin), Mieczysława Si
wek (Szczecin).

Nagroda

Zadanie nr 122
W trójkącie równobocznym ABC
znane są rzędne min jego wierzchoł
ków A i B do prostej przechodzącej
przez wierzchołek C (rys. 1). Obliczyć
powierzchnię tego trójkąta.

Dane są:

AA' = ni metrów

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagro
da główna w postaci wydawnictwa Znrys
historii organizacji społecznych geodetów
polskich lub album o Mikołaju Koperniku
— od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

BB'= n metrów

AA' 1 CA' i BB1 1 CB'

C, A', B' — punkty współliniowe
Zadanie nadesłał kol. Ryszard Szos
tek z Wrocławia.
Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia IlO listopada 1973 roku.

UWAGA!

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań" zadania do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z roz
wiązaniami.
Projekty
zadań
przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, są honorowane ryczałtem w
wysokości 300 złotych.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO I

Dr TEODOR J. BŁACHUT
Dr ZBIGNIEW SITEK__________________
National Research Council of Canada

Stereo-ORTO-fotαgraπιetrja
Część II

4. Przyrządy w Stereofotogrametrii
Technika Stereoortofotogrametrii obejmuje dwa etapy
prac, w których używa się zupełnie innych instrumentów.
W pierwszym etapie do wytwarzania Stereoortofoto można
stosować identyczny sprzęt, jak do produkcji Ortofotografii.
Powinien on być jednak dodatkowo wyposażony w urzą
dzenie umożliwiające wprowadzenie sztucznych paralaks
w celu wytworzenia stereomatów.
¡Mimo że istnieją już możliwości kilku rozwiązań, zagad
nienie to jest w dalszym ciągu otwarte dla nowych po
mysłów. Ortofotogram towarzyszący (stereomat) można
wytwarzać zarówno w systemie „on-line” jak i w systemie
„off-line”. Niemniej, można tu wykorzystać tylko te ist
niejące instrumenty, które stosują profilowanie modelu w
kierunku zgodnym w przybliżeniu z kierunkiem bazy zdjęć.
W pracach przeprowadzonych dotychczas używano Ortofotografu SFOM w systemie „on-line”, który wyposażony
był w bardzo prosty mechaniczny generator sztucznych
paralaks [15]. Jest to jednak sposób uciążliwy, gdyż wy
maga podwójnego profilowania tego samego modelu —
raz dla produkcji ortofoto i drugi raz dla produkcji stereomatu. Pomijając, że jest to sposób nieekonomiczny, wpro
wadza on jeszcze dodatkowe błędy. SFOM proponuje
usprawnienie produkcji Stereoortofoto przez użycie systemu
„afif-line”. W rozwiązaniu tym zarówno ortofotogram, jak
i stereomat są produkowane w odrębnym procesie, jednakże
z identycznych profili zarejestrowanych wcześniej na taś
mie elektromagnetycznej.
4.1.

Ortokartograf

W National Research Council w Kanadzie, T. J. Błachut
rozwiązał to zagadnienie przez skonstruowanie nowego
przyrządu, nazwanego Ortokartografem, który może dzia
łać w systemie „on-line” lub „off-line”. Jest to przyrząd
w pełni uniwersalny, o rozwiązaniu mechanicznym, umoż
liwiający
wykonywanie wszelkiego rodzaju
operacji
i opracowań fotogrametrycznych. Poza innymi oryginalny
mi rozwiązaniami, bardzo ważną cechą tego przyrządu jest
to, że w jednym procesie produkcyjnym są wytwarzane
zarówno ortofotogramy, jak i Stereomaty. Jest on dosto
sowany do pracy w oświetlonych pomieszczeniach, przy
czym Stereoortofotogramy mogą być biało-czarne lub ko
lorowe, zależnie od używanych zdjęć. Przewidywany zasięg
powiększenia w stosunku do oryginalnych zdjęć jest 1,5×
do 5,0×. Jest to oczywiście sprawa w tej chwili drugo
rzędna, gdyż nie ma zasadniczego powodu, dla którego nie
można by zwiększyć Cbecnego zakresu powiększeń. Maksy
malny format zdjęć wynosi 230 X 230 mm, zasięg ogni
skowej waha się od 85 do 215 mm przy odległości pro
jekcyjnej w przestrzeni modelu w granicach od 147 mm
do 302 mm.
W Ortokartografie można wyodrębnić trzy zasadnicze
podzespoły:
— autograf;
— optyczny zespół transmisji i przetwarzania obrazów;
— zespół drukujący.
Autograf o rozwiązaniu mechanicznym — analogowym,
z mostkiem przesuwanym wzdłuż trzech osi X, Y, Z za
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pomocą śrub kulkowych (ball-screws) o skoku 2,5 mm,
przy zastosowaniu poduszek powietrznych. Śruby są jedno
cześnie wykorzystane do pomiaru współrzędnych modelu
za pośrednictwem liczników elektronicznych odbierających
2500 impulsów na jeden obrót, co pozwala na odczytywa
nie przesunięcia mostka bazowego z dokładnością jednego
mikrometra. Jest to instrument o frontalnej obserwacji
obrazu, bez możliwości zmiany bazy z zewnętrznej na
wewnętrzną. Układ optyczny pozwala na wyprowadzenie
obrazów do automatycznego korelatora obrazu (który moż
na włączyć) oraz do okularów systemu obserwacyjnego.
Rysunek 7 przedstawia schematycznie układ optyczny
autografu i systemu transmisyjnęgo obrazu. Wycinek zdję
cia P przesłany jest do półprzepuszczającego lustra M1,
które rozdziela wiązkę, przesyłając około 90% energii
świetlnej przez system transmisyjny — na emulsję foto
graficzną filmu umieszczonego na bębnie. Odchylony obraz
przechodzi prze układ optyczny autografu do okularu B.
Ortokartograf wykorzystuje do optycznego różnicowego
przetwarzania obrazu — zdjęcia, które zostały zoriento
wane względnie i bezwzględnie w przyrządzie. Podobnie
jak w innych rozwiązaniach, należy wprowadzać poprawki
na zmianę skali spowodowaną nachyleniami zdjęć ω i tp,
jak i różnicą wysokości terenu. Poprawki te dla danego
punktu modelu przybierają wartość:
C=-(Z-j-2ωY — φX)

(14)

gdzie:

f
N
ω i φ
X, Y, Z

—
—
'—
—

stała kamery,
stosunek skali ortofoto do skali modelu,
nachylenie poprzeczne i podłużne zdjęcia,
bieżące współrzędne modelu.

Rys. 6. Ortokartograf według pomysłu T. J. Błachuta

Rys. 7. ITklad optyczny Ortokartografu

Wartości f, N, ω, φ są znane po wykonaniu orientacji
wzajemnej i bezwzględnej. Natomiast współrzędne X, Y, Z
są mierzone w sposób ciągły i automatycznie przekazy
wane do elektronicznego podzespołu sterującego poszcze
gólnymi częściami optycznego systemu transmisyjnego,
zgodnie z równaniem (14). Inną poprawką, która jest wpro
wadzana w sposób ciągły w czasie produkcji Stereoortofotogramów, jest mały obrót obrazów «, ażeby usunąć
wpływ nachylenia poprzecznego ω:
X
a=-∙ω
(15)
Lj

W celu uniknięcia konieczności ruchu posuwistego bę
bnów w Ikierunku ich podłużnych osi, a także ażeby za
chować stałą długość ścieżek optycznych, wprowadzono
nożyce optyczne, które po zakończeniu skanowania3) jed
nego wiersza przesuwają układ optyczny do położenia,
w którym można skanować i naświetlać wiersz sąsiedni.
Wtedy następuje zmiana kąta pomiędzy obydwoma ramio
nami nożyc wokół osi S — S (rys. 7), przy czym następuje
również odpowiedni obrót pryzmatu C i lustra M2. Yf cza
sie skanowania i naświetlania poszczególnych wierszy (pa
sów) nożyce optyczne są nieruchome, a obracają się tylko
bębny.
Dwie identyczne ścieżki optyczne przenoszą obraz z le
wego i prawego zdjęcia na odpowiednie bębny, przy czym
dłuższe boki szczelin są równoległe do osi obrotu bębnów.
Przesunięcia obrazu na Stereomacie wprowadzane są zgod
nie z obraną funkcją paralaktyczną za pośrednictwem pre
cyzyjnie kontrolowanego zmiennego obrotu jednego z bę
bnów. Bębny o długości 110 mm mają średnice 30 cm,
co umożliwia używanie filmu o wymiarach 75 × 100 cm.
Obydwa cylindry wyposażone są w śruby prowadzące,
identyczne ze śrubami prowadzącymi i mierzącymi w auto
grafie. W zależności od stosunku powiększenia jeden obrót
śruby x autografu może odpowiadać kilku obrotom śruby
cylindra. Ten wzajemny stosunek jest rygorystycznie utrzy
mywany przez elektroniczne urządzenia kontrolne. Wpro
wadzenie dodatkowych przesunięć pɪ do Stereomatu, zgod
nie z obraną funkcją dokonywane jest za pomocą dodat
kowej szybkości obrotowej odnośnego bębna.

tym kreślić lub rysować zarówno rzeźbę, jak i svtuaeie
terenu wprost na tle modelu stereoskopowego·
— instrument fotointerpretacyjny, który umożliwia na
tychmiastowe ɪ poprawne kartowanie wyników fotointer
pretacji;
— instrument pozwalający na tworzenie modelu nume
rycznego,. dostarczający informacji do banku danych.
Ponieważ, zależnie od zastosowania, wymogi stawiane
Stereokompilerowi mogą być różne, zbudowano dwa nieco
odmienne prototypy tego instrumentu.
Pierwszy z nich, nad wyraz prosty i tani, był zapro
jektowany z myślą o opracowaniach graficznych, sytua
cyjnych i wysokościowych o nieco mniejszych formatach
(rys. 8). Stanowi pn równocześnie właściwy prototyp tego
instrumentu. Na instrumencie tym można oczywiście mie
rzyć również wysokości poszczególnych punktów. Wymiary
nośników zdjęć wynoszą 58 cm × 37 cm.
Stereokompiler Model II jest niejako powiększeniem Mo
delu I z dodatkiem zestawu do precyzyjnego mierzenia
współrzędnych X, Y, Z. Ponieważ dane odnoszące się do
Modelu II jeszcze nie były opublikowane w żadnej prasie
technicznej, podamy bardzo skrócony opis Modelu II.
Nośniki obrazów są znacznie większe niż w Modelu I
i ich wymiary wynoszą 80 cm × 50 cm. Nie jest to równo
znaczne z wymiarem arkuszy opracowań, które mogą być
jeszcze większe. Pociąga to za sobą znaczne rozmiary
Rys. 8. Stereokompiler Model I

i.2. StereokompiIer

W drugim etapie techniki Stereoortofotogrametrii do
opracowania Stereoortofotogramow używa się Stereokompilera. Jest to przyrząd, który można rozpatrywać jako:
— Stereoautograf, na którym można opracowywać prze
strzennie Stereoortofotogramy, ale również i wszelkiego ro
dzaju pokrywające się zdjęcia przetworzone. Można przy
·)

Skanować — z angielskiego scan — rozkładać obraz.
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swobodną ręką przez odpowiedni wydłużałby uchwyt.
W celu usprawnienia opracowań konstruuje się obecnie
elektryczny przyrząd do sterowania ruchem nośników [14].
Zgodnie z wynikami doświadczalnymi konstruktor przy
rządu spodziewa się, że wprowadzenie urządzenia sterow
niczego skróci jeszcze bardziej czas potrzebny do opraco
wań _ na Stereokompilerze i podniesie ich geometryczną
jakość. Zredukuje to do minimum konieczność rysowania
na czysto, jak to ma dzisiaj ,powszechnie miejsce w opra
cowaniach kartograficznych. Jest to niezmiernie ważny
wzgląd, zwłaszcza jeśli chodzi o opracowania bezpośrednio
grawerowane, nadające się do natychmiastowej reprodukcji.
Dalszą i zupełnie wyjątkowoą cechą konstrukcyjną Stereokompilera jest równoczesna obserwacja wyniku opracowań
(a więc planimetrii, warstwie itp.) wraz z przestrzennym
modelem terenu. Jak wiadomo, na zwykłych autografach
manuskrypt opracowania nie-jest widoczny w polu widze
nia systemu obserwacyjnego, co powoduje poważny wzrost
czasu potrzebnego do opracowań, zwiększa liczbę błędów
i pominięć opracowania, a ponadto ,przyczynia się w znacz
nej mierze do znużenia pracowników.
Należy zauważyć, że z uwagi na zasadniczą koncepcję
instrumentu, rektyfikacja instrumentu, w sensie stosowa
Rys. 9. StereokompiIer Model II z zestawem do pomiaru współ
nym do zwykłych autografów, nie istnieje. Jest to bezrzędnych X, Y ɪ Z
- względnie najprostszy spośród istniejących i chyba naj
sprawniejszy instrument do opracowań Stereofotogrametrycznych. Było to oczywiście jedno z założeń i, jak się
wydaje, stanowi cechę systemu Stereoortofotogrametrii niecałego instrumentu, które zresztą w toku dalszych prac—- osiągalną w innych systemach.
mogłyby być zmniejszone przez zoptymalizowanie kon
strukcji.
5. Praca na Stereokompilerze
Rama przyrządu podtrzymuje trzy szklane płyty G
(o powierzchni nieco większej niż opracowany ortofotogram), dwie lampy C (poniżej których znajduje się urzą
Osoby obeznane z pracą na konwencjonalnych autogra
dzenie do grawiury lub rysowania R) oraz układ optycz fach zauważą natychmiast zasadniczą różnicę, jeśli chodzi
o pracę na Stereokompilerze. ¡Poza tym, że mamy tu do
ny B. Układ ten, nieruchomy, o dużym polu widzenia, dla
czynienia z niezwykle prostym i tanim przyrządem, Stereokażdej ścieżki optycznej składa się z pięciu luster, znaczka
kompiler wprowadza zupełnie nowe elementy do opraco
mierzącego w kształcie świecącej względnie czarnej kropki,
wymiennego obiektywu o różych powiększeniach i oku wań fotogrametrycznych, które .wspominamy tu tylko po
krótce, odsyłając czytelnika do bardziej szczegółowej pu
larów obserwacyjnych. Nośniki umieszczone na wspólnej
blikacji [10],
ramie można przesuwać po płytkach szklanych G, wyko
rzystując sprężone powietrze i zasadę poduszkowców.
Na specjalne podkreślenie zasługuje fakt, że wyniki opra
cowania widoczne są w polu widzenia systemu obserwa
■Prawy nośnik może być jedynie skręcany o niewielki
cyjnego. Cecha ta przyczynia się do bardzo płynnego toku
kąt κ, natomiast lewy nośnik można .przesuwać o war
pracy, jak również do podniesienia jakości opracowań.
tości Py oraz pɪ. Ta ostatnia wartość wprowadzana jest
Operator w każdej chwili widzi wyniki swej pracy, które
za pośrednictwem urządzenia K, które przekształca war
stają się niejako częścią modelu przestrzennego terenu,
tości paralaks pɪ na wysokości h, odpowiednio do użytego
bez odrywania oczu od okularów i zmiany swej pozycji.
równania paralaks (1). Urządzenie to odwraca zatem pro
Pracuje on praktycznie w najlepszych warunkach jakie
ces wytwarzania paralaks, zachodzący w czasie produkcji
można zrealizować. Tym też tłumaczy się wyniki prac
Stereomatu, i przekształca te paralaksy z powrotem na
doświadczalnych, krótki czas potrzebny do opracowań i nie
wysokości terenu. Pomiaru tego dokonywuje się za pomocą
spotykaną kompletność opracowań. Operator widzi bowiem
tarczy nożnej i elektronicznego systemu mierzącego ste
w sposób ciągły wszystkie szczegóły terenowe i jeśli który
rowanego przez urządzenie paralaktyczne.
z nich nie został wykreślony, nie sposób jest to przeoczyć.
System pomiarowy produkcji Dynamics Research Cor
W przypadku opracowań na zwykłych autografach, roz
poration, USA, tworzy zestaw do ustalania współrzędnych
dział między obrazem terenu a opracowaniem nie pozwala
X, Y oraz paralaks px i podłączony jest do tylnego lewego
na tego rodzaju bezpośrednie i ciągłe porównanie i w
naroża stołu. Odczyty z liczników tego systemu pozwalają
związku z tym przeoczenia następują bardzo często. Rów
określać współrzędne z dokładnością 2,5 mikrometra.
nocześnie, w opracowaniach na konwencjonalnych instru Ruch pozorny przestrzennego znaczka mierzącego otrzy mentach nie ma bezpośredniego sprawdzania geometrycznej
muje się przez zmianę położenia obrazów, a więc i zesta poprawności opracowania. Na Stereokompilerze, jeśli wy
*
danego szczegółu
wu nośników, na których obrazy spoczywają. Gdy zada kreślona linia nie nakrywa się z obrazem
niem jest opracowanie graficzne, bez równoczesnego po w modelu terenu, ɪest to oczywiście natychmiast zanoto
miaru współrzędnych XiY, odpadają rygorystyczne wane przez operatora, który może ewentualnie błąd sko
wymagania odnośnie do równoległego położenia nośników rygować.
w trakcie ich posuwu, w porównaniu z ich ,położeniem po
Zupełną nowością jest możliwość opracowań przestrzen
czątkowym. W orzypadku mierzenia współrzędnych X i Y,
nych. Prowadząc znaczek mierzący po modelu terenu, moż
możliwość skrętu nośników powinna być wyeliminowana.
na oczywiście kreślić rysunek równocześnie na lewym
W obydwu prototypach Stereokompilera jest to osiągnięte
i prawym nośniku Stereokompilera. W przypadku tym wy
przez odpowiednie urządzenie pantograficzne sterujące ru
kreślone linie (w ołówku lub grawiurze) leżą wprost w te
chem ramy nośników. Urządzenia te są bardzo proste,
renie i jakiekolwiek błędy w wysokości znaczka mierzą
lecz zarazem i bardzo dokładne. Zaobserwowane błędy nie
cego powodują oczywiście błędy w usytuowaniu wysoko
przekraczają wielkości kilkunastu mikrometrów.
ściowym opracowanego szczegółu, które rzucają się w oczy
Innym, bardzo ważnym szczegółem jest sam ruch nośni operatora. Rzecz jasna, błędy takie świadczą i o sytuacyj
ków — niezmiernie płynny i pozbawiony nieregularnych nych błędach opracowania i jeśli miałyby one przekraczać
tarć, dzięki zasadzie poduszek powietrznych, na których dopuszczalne normy, operator może natychmiast je sko
zestaw nośników spoczywa. Przyciśnięcie odpowiedniego rygować. Z uwagi na niezwykłą wrażliwość na błędy wy
pedału wywołuje powstawanie poduszek powietrznych, któ sokościowe w postrzeganiu stereoskopowym, tego rodzaju
re podnoszą zestaw o około 0,2 mm ponad płyty szklane, technika opracowań może mieć specjalne znaczenie, zwła
a -wówczas bardzo mała siła wystarcza, aby cały zestaw szcza w odniesieniu do opracowywania warstwie. Nie ulega
wątpliwości, że mamy tu do czynienia z wysoce precyprzesunąć w pożądanym kierunku. Dokonuje tego operator
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zyjnym sposobem postępowania. Sposób ten jest równo
cześnie wygodniejszy dla operatora, gdyż wprowadza on
tak element pewnego urozmaicenia, jak i pozytywnej kon
troli jakości jego pracy.
Możność opracowania przestrzennego rozwiązuje w spo
sób nad wyraz wydajny i prosty zagadnienie map stereo
skopowych, produkowanych okazyjnie przy niesłychanym
nakładzie materiału, pracy i czasu. Wystarczy powiedzieć,
że tego rodzaju opracowania, które wymagały szeregu ty
godni lub miesięcy, mogą być zredukowane przy użyciu
naszej metody Stereoortofotogrametrycznej i StereokompiIera do kilku dni, jeśli nie godzin.
Następną ważną cechą pracy na Stereokompilerze jest
bezpośrednie użycie grawiury w opracowaniach przydat
nych do natychmiastowej, końcowej reprodukcji kartogra
ficznej. W istocie, w pracach eksperymentalnych prowa
dzonych przez NRC jedynie technika grawiury jest uży
wana. W produkcji prowadzi to do wyeliminowania zbęd
nych przerysowań oryginału opracowań, które są jedynie
źródłem nowych błędów. Wynikające oszczędności w czasie
i w nakładzie pieniężnym nie wymagają komentarzy.
W związku z powyższym zrozumiały jest dalszy wysiłek
prowadzony w NRC w celu usprawnienia opracowań gra
ficznych na Stereokompilerze przez urządzenie sterownicze
zapewniające możność kreślenia linii o określonym kształ
cie, a trudnych do wykreślania wolną ręką.
Orientacja względna i absolutna zastąpiona jest na Stereokompilerze prostym założeniem Stereoortogramu, przy
czym równoległe położenie obu obrazów jest sprawdzane
Przez odczyt wysokości dwóch punktów kontrolnych. Skręt
i możliwość przesunięcia w kierunku osi Y jednego z noś
ników ułatwia znakomicie wpasowanie Stereoortogramu
oraz redukuje potrzebny do tego celu czas do kilku za
ledwie minut.
Na opis możliwości numerycznego opracowania nie bę
dziemy poświęcać żadnego miejsca, gdyż jest to sprawa
prosta i oczywista. Musimy jednakże nadmienić, że wpro
wadzenie urządzenia sterowniczego powinno wybitnie ułat
wić rejestrację danych numerycznych wzdłuż określonych
linii, przede wszystkim jednakże wzdłuż profili na przy
kład prostopadłych do osi przyszłej budowy itp.
Wszystko co powiedzieliśmy dotychczas w tym rozdziale,
odnosi się także do wszelkiego rodzaju prac fotointerpretacyjnych względnie opracowań semi-kartograficznych, dla
których prostota i wydajność ogólna postępowania ma spe
cjalną wagę. Istotnie, po raz pierwszy specjaliści w róż
nych dziedzinach mogą użyć dokładnych metod fotogra
metrycznych, tych samych jakie mogą być stosowane w
klasycznych pracach kartograficznych, do rozwiązania
swych zadań. Okoliczność, że praca na Stereokompilerze
nie wymaga znajomości zasad fotogrametrycznych, oczy
wiście ma w tych zastosowaniach specjalną wagę.
Wydaje się również, że ze względu na ogólną charakte
rystykę systemu Stereoortofoto, szczególnie zaś na charak
terystykę i tok pracy na Stereokompilerze, zagadnienie
unajcześniania map może się doczekać jakiegoś bardziej
praktycznego i wydajnego rozwiązania.
6. Zagadnienie dokładności

, Należy jasno stwierdzić, że metody ortofoto są meto
dami wtórnymi, wobec czego nie należy oczekiwać dokład
ności osiągalnych przy użyciu metod zasadniczych. Różnice
jednakże mogą być nieznaczne względnie w większości
zastosowań mogą być zupełnie bezprzedmiotowe.
Dotychczasowe wyniki są więcej niż zachęcające, zwłasz
cza jeśli się weźmie pod uwagę, że technika ta jest jeszcze
in statu nascendi i że wszystkie możliwości nie zostały
jeszcze odpowiednio wyeksploatowane.
Nie tylko wyniki prac prowadzonych przez NRC w Ka
nadzie, ale również obszerne dane statystyczne, zebrane
ɪ opublikowane gdzie indziej przy okazji różnych prak
tycznych projektów wykazują, że dokładność planimetryczna w płaszczyźnie i podziałce ortofoto zawarta jest w gra
nicach 0,1 mm do 0,2 mm. W operacjach produkcyjnych
opartych o techniki bardziej zaawansowane błędy maksy
malne mogą być znacznie obniżone i jest rzeczą realną

założyć już dzisiaj, że nie będą one przekraczały cytowa
nych powyżej wartości 0,1 mm — 0,2 mm. W większości
zagadnień instrumentalnych raczej tolerancje niż błędy
średnie charakteryzują dany produkt.
Już wartości powyższe są więcej niż zadowalające w od
niesieniu do produktów graficznych jakimi są mapy. Nawet
najbardziej dokładne opracowanie na najdroższych auto
grafach I rzędu nie może sobie rościć pretensji do większej
dokładności, skoro same stoły autografów nie wykazują
lepszej dokładności mechanicznej niż OJ mm do 0,2 mm.
Jeśli więc jest jakaś różnica między sytuacyjną dokład
nością ortofoto a konwencjonalną mapą, to korzyść jest
raczej po stronie ortofoto. Próba ustalenia jakiejkolwiek
wyższości byłaby jednakże bezprzedmiotowa, gdyż tego
rzędu dokładności graficzne przedstawiają maksimum tego,
co ma realny sens, a drobne odchyłki w tę lub ową stronę
są pozbawione znaczenia.
Jeśli chodzi o dokładność wysokości, to tylko metody
Stereoortofoto wchodzą tu w rachubę. Pojedyncze bowiem
zdjęcia ortofoto nie mogą dostarczyć żadnych danych wy
sokościowych. Pod tym względem metoda Stereoortofoto
znajduje się w bardzo korzystnej sytuacji, ze względu na
nad wyraz sprzyjające prawo przenoszenia się błędów,
które stwierdza, że wysokości uzyskane ze Stereoortofoto
są niezależne od błędów profili, na których jest oparta
produkcja Stereoortogramow, jak długo błędy te są iden
tyczne dla ortogramów i stereomatów. Początkowe doświad
czenia, przeprowadzone przy użyciu bardzo prymitywnych
i niedokładnych instrumentów, zdają się potwierdzać w
całej rozciągłości powyższe prawo. Błędy wysokości poje
dynczych punktów wynosiły przeciętnie 0,2‰ do 0,3‰ H
(wysokości lotu), co nie bardzo odbiega od wyników cha
rakterystycznych dla instrumentów konwencjonalnych typu
Kelsh. Bardziej konkretne dane spodziewamy się osiągnąć,
skoro tylko Crtokartograf, znajdujący się obecnie w koń
cowej fazie montażu, zostanie oddany do prac doświad
czalnych.
Oczywiście metoda Stereofoto pozwala również na bar
dzo szczegółowe opracowanie warstwie wysokościowych,
czym różni się zasadniczo od dotychczasowych sposobów
zaznaczania tylko niektórych punktów warstwie względnie
ich części, przyjętych w innych metodach ortofoto. Podany
przykład (rys. 10) przedstawia porównanie warstwie otrzy
manych ze Stereoortofoto na Stereokompilerze z warstwicami opracowanymi na autografie Wilda A-7. Skala ory
ginalnych zdjęć wynosiła 1:16 000, skala Stereogramu
1 :4000, podczas gdy obecny rysunek jest zmniejszony do
skali 1 :8000, aby móc pokazać większy wycinek terenu.
¡Zagadnienie dokładności w odniesieniu do techniki orto
foto względnie Stereoortofoto nabiera bardziej zasadniczego
znaczenia dopiero, gdy mowa jest o opracowaniach nume
rycznych. W pracach fotogrametrycznych, w których współ
rzędne liczbowe o maksymalnej dokładności są spodziewa
nym produktem końcowym, należy używać innych metod,
zwłaszcza metod fotogrametrii analitycznej. Dokładność jest
tylko jednym z wielu wymagań, które powinny być brane
pod uwagę w chwili projektowania wykonania zadania
kartograficzno-pomiarowego. Jeśli jednakże dokładność jest
wymogiem zasadniczym, wszystkie inne przesłanki muszą
zejść na plan dalszy.
Ponieważ zagadnienie dokładności wiąże się ściśle z za
gadnieniem automatyzacji produkcji, tematowi temu po
święcimy kilka zasadniczych uwag w następnym rozdziale.
7. Automatyczna czy ręczna produkcja ortofoto względnie
Stereoortofoto

W dyskusjach ną temat automatyzacji procesów orto
foto występują często nieporozumienia i niezrozumienie
przedmiotu. W dużym skrócie można powiedzieć, że istnie
ją automaty — wynalezione i rozwinięte w Kanadzie [16],
które potrafią identyfikować odpowiadające sobie punkty
na dwóch zdjęciach tego samego terenu. Przyrządy takie
zwą się korelatorami obrazów. Zacieśniając rodzaj punk
tów, można nakazać korelatorowi wybrać na przykład
punkty terenu o określonej wysokości, a wtedy wykreśli
on warstwice względnie punkty terenu leżące w określonej
płaszczyźnie pionowej i powstanie profil pionowy terenu.
Ponieważ korelator może spełnić swe zadanie wielokrotτ
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Rys. 10. Porównanie warstwie opracowanych na Stereokompilerze i autografie Wilda A-7

nie szybciej niż człowiek, istnieje wielkie zainteresowanie
możliwością użycia korelatora obrazu między innymi do
produkcji ortofoto. W zasadzie, korelator może być włą
czony do każdego procesu produkcji ortofoto, to znaczy
może być użyty w połączeniu z każdym instrumentem
(oczywiście przy odpowiedniej adaptacji), jak również w
procesie „on-line” czy też „off-line”.
Trudności są dwojakiego rodzaju.
Po pierwsze w pewnych krańcowych wypadkach t—
trudny, poszarpany teren, teren pokryty śniegiem, przy
przekraczaniu obszaru wód itp. — korelator może nie po
dołać zadaniu. Przez dodanie komputera z odpowiednimi
dyrektywami można ułatwić nieco zadanie korelatorowi,
ale całkowicie rozwiązać tej trudności jeszcze w tej chwili
nie można. Nie mówimy już o niedokładnościach, jakie w
takim przypadku mogą wystąpić.
Trudność drugiego rodzaju jest poważniejsza: korelator
nie odróżnia terenu od jego pokrycia. Toteż natrafiając
na budynek względnie drzewo, punkt profilu czy warstwicy będzie ustalony na szczycie domu czy drzewa, a nie
na powierzchni ziemi, jak tego wymaga opracowanie
zdjęć.
W odniesieniu do techniki ortofoto, błędy profilów po
wodują błędy sytuacyjne przetworzonego zdjęcia. W ma
łych skalach, czy też operując tylko wycinkami central
nymi zdjęć, wynikające błędy sytuacyjne mogą nie osiąg
nąć krytycznych wartości. Jednakże nie ma sposobu unik
nięcia błędów wysokościowych, w przypadku gdy równo
cześnie z produkcją ortofoto dane wysokościowe są auto
matycznie rejestrowane cyfrowo względnie w inny sposób
używane do konstrukcji warstwie (zwykłe, pojedyncze
ortofotogramy) czy też, gdy dane wysokościowe mają być
uzyskiwane ze stereogramów.
Ponieważ dane wysokościowe i warstwice są bardzo za
sadniczym elementem wszelkich opracowań topograficz
nych, wydaje się, że poprawnym rozwiązaniem jest wy
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konanie przez człowieka tych operacji wysokościowo-pomiarowych, których automat nie może dokonać i dopiero
na podstawie tych danych produkować, już w procesie
zautomatyzowanym, ortofotogramy. Wydaje się również,
że bardziej uzasadnionym rozwiązaniem w tym zakresie
jest użycie warstwie a nie profilów pionowych.
Zagadnienie automatyzacji w ortofoto, podobnie jak w
każdej innej dziedzinie fotogrametrii, powinno być roz
patrywane również z punktu widzenia ekonomicznego.
Okaźe się wtedy, że aby osiągnąć zadowalający poziom
opłacalności procesów w pełni automatycznych, należy
zapewnić a priori bardzo dużą produkcję ortofoto. Nie
należy również zapominać, że inne rozwiązania, o których
tutaj wspomnieliśmy, mogą być co najmniej równie szyb
kie, jeśli się weźmie pod uwagę cały proces produkcyjny,
nadto zaś są one bardziej ogólne i celowe. Między innymi
produkty ortofoto wytwarzane na podstawie precyzyjnych
danych wysokościowych opracowanych przez człowieka
mogą być brane pod uwagę dla wszystkich skal, nawet
bardzo dużych. Te ostatnie stanowią bardzo szeroki zakres
zastosowań dla produktów ortofoto.

8. Wierne mapy przestrzenne
Koncepcja Stereoortofotogrametrii wprowadziła również
zupełnie nowy element do zagadnień czysto kartograficz
nych. Nie tylko oferuje ona nad wyraz proste rozwiązanie
produkcji fotomap, map konwencjonalnych oraz kresko
wych map stereoskopowych, ale pozwala również na wpro
wadzenie zupełnie nowej formy map, które nazwijmy wier
nymi mapami przestrzennymi. Mapy takie podają natu
ralny, przestrzenny obraz terenu, taki jaki jest obserwo
wany na przykład na autografie. Ten naturalny model
terenu jest jednakże uzupełniony symbolami przyjętymi
na oddanie określonych szczegółów, nazwami, warstwicami,
cechami wysokościowymi itp., według potrzeby i prze

znaczenia mapy. Mapę taką łatwo wykonać za pomocą • specjalistycznych z zakresu fotogrametrii. Z uwagi na te
Stereogramu i Stereokompilera oraz wydrukować za po właściwości Stereoortofotogrametrii, liczne rzesze specja
mocą techniki anaglifowej. T. J. Błachut (10] wykonał ta listów w dziedzinach pozageodezyjnych mogą użyć po raz
kie mapy stosując technikę tak zwanego wektografu, uży pierwszy metod prostych, ale dokładnych i kompletnych,
wając, Sipecjalnych polaryzowanych emulsji, w których do prac wymagających zastosowania zdjęć lotniczych. Tego
stopień zaczernienia zależy od stopnia polaryzacji danego rodzaju możliwość jest niesłychanie ważna, z uwagi na
wycinka obrazu. Ponieważ emulsje te, w odróżnieniu od powszechne stosowanie zdjęć lotniczych, jak również po
zwykłych emulsji fotograficznych, są przeźroczyste, obraz wszechne wprowadzanie banków danych, które w każdej
Ortofoto i Stereomatu można nakładać na siebie, nie tracąc dziedzinie wymagają powiązania pożądanej informacji z
widoczności żadnego z nich. Mapę taką można obserwować danymi sytuacyjnymi (współrzędnymi terenu) w formie
przestrzennie za pomocą zwykłych okularów polaryzacyj graficznej lub numerycznej. Proponowany system nadaje
nych zarówno w świetle przechodzącym, jak i odbitym.
się więc znakomicie do kompletnej i szczegółowej inwen
Bardzo atrakcyjną cechą tego nowego rozwiązania, poza
taryzacji całego kraju w nowoczesnym tego słowa zna
naturalną, przestrzenną, zawierającą wszystkie szczegóły
czeniu.
prezentacją terenu, jest okoliczność, że rozwiązanie to naStrona instrumentalna metody jest tu sprawą zasadniczą.
daje się szczególnie do zmechanizowanej produkcji. Wy
pływa to stąd, że w prezentacji przestrzennej liczba szcze Instrumenty zaprojektowane przez T. J. Błachuta i zbu
gółów, które powinny być Usymbolizowane może być wy dowane w warsztatach NRC — Ortokartograf i Stereojątkowo dużo zmniejszona, sam zaś proces wytwarzania kom,piler — były pomyślane tak, aby:
Stereoortogramow jest procesem bardzo szybkim w każdej
1) umożliwić przeprowadzenie niezbędnych prac doś
formie produkcji.
wiadczalnych w celu sprawdzenia zasadniczych sformuło
Już przy użyciu obecnej techniki wierne mapy prze wań; równocześnie jednak miały one pozwolić na dalsze
strzenne mogą znaleźć szereg ciekawych zastosowań, na
badania w zakresie podstawowych technologii i sposobów
przykład rzutowane na ekran mogą być używane jako rozwiązań;
podkład do grupowej dyskusji rozwiązań różnych projek
2) służyć jako prototypy do komercjalnej produkcji in
tów inżynierskich, z planowaniem przestrzennym włącznie.
Możliwość obserwacji przestrzennej, nawet gdy zasadnicza strumentów.
mapa jest rzutowana na ekran, stwarza oczywiście szcze
Jest to podejście dość trudne, gdyż łączenie zadań czysto
gólnie dogodne warunki do szczegółowej dyskusji w licz
badawczych z wymogami praktycznego użycia prowadzi
niejszym gronie osób. Nie ulega jednakże wątpliwości, że
do znacznych 'kompromisów. Ilekroć kompromis ten zda
zostaną rozwinięte jeszcze bardziej sprawne techniki druku
wał się wykraczać poza dopuszczalne ramy, przyjmowano
takich map przestrzennych, co pozwoli kartografii wkro rozwiązanie dyktowane wymogami dalszych prac badaw
czyć na zupełnie nowe tory.
czych, co dało obecną formę prototypów.
Już obecne wyniki i doświadczenia pozwalają na stwier
9. Zakończenie
dzenie,, że przy nieznacznej różnicy kosztów początkowych
w porównaniu z konwencjonalną techniką ortofoto można
Zasięg koncepcji Stereoortofoto jest tak obszerny, że w
wprowadzić do prac pomiarowych i kair.towniczych pełno
krótkim opracowaniu można się pokusić li tylko o nakreś
wartościową metodę stereoortofotogrametryczną. Nie jest
lenie podstawowych przesłanek i ważniejszych szczegółów
to ograniczona namiastka poprawnych rozwiązań, ale roz
tej nowej metody. Odpowiedzi na bardziej szczegółowe
wiązanie nowe, dyktowane wymogami i warunkami obec
pytania należy szukać w publikacjach podanych w spisie
nej epoki; rozwiązanie, które może skierować zarówno
literatury. W większości przypadków odbitki tych publi
fotogrametrię, jak i kartografię na zupełnie nowe tory.
kacji można otrzymać, zwracając się do: Photogrammetric
Research, National Research Council, Ottawa, Canada.
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Tradycyjne i nowoczesne formy kompleksowej informacji o terenie
1. Związek kartografii z teorią informacji
Wymalezienie maszyny cyfrowej zapoczątkowało nową
erę badań naukowych i możliwości technicznych. Dzięki
niej rozszerzyły się znacznie nie ,tylko możliwości rozwoju
teorii w dyscyplinach już dawno ukształtowanych, lecz
także możliwości wzajemnego oddziaływania na siebie róż
nych gałęzi wiedzy przez nowe idee i praktyczne rozwią
zania techniczne, aż do pojawienia się nowych nauk ɪ).
Zmusza to nieraz do przewartościowania tradycyjnych
poglądów lub rezygnacji ze wszystkiego co przestarzałe na
korzyść odnowy danej dziedziny naukowej. W znacznym
stopniu dotyczy to również, kartografii. W tym aspekcie
ustalenie związków kartografii z teorią informacji oraz wy
odrębnienie pojęcia kartograficznej formy przekazywania
informacji jest głównym celem opracowania.
Istnienie zorganizowanego społeczeństwa jest dziś nie do
pomyślenia bez sprawnego funkcjonowania różnych syste
mów informacyjnych określonych jednostek organizacyj
nych (resortów, przedsiębiorstw, urzędów, placówek nau
kowych i organizacji społecznych). Żywsze zainteresowanie
problematyką informacyjną zrodziło się stosunkowo nie
dawno. Jednakże rozważania na temat systemu informa
cyjnego wymagają uprzednio ścisłego sformułowania za
kresu tej dziedziny i jednoznacznego sprecyzowania stoso
wanych przez ,nią pojęć. W Słowniku języka polskiego pod
redakcją prof. W. Doroszewskiego znajdujemy takie
określenie informacji: powiadomienie o czym, zakomuni
kowanie czegoś, wiadomość, rzecz zakomunikowana, pou
czenie. Odpowiada to potocznemu rozumieniu tego terminu
i terminowi polskiemu: pouczenie językowe. Zapewne
powszechność takiego pojmowania 'informacji zaważyła, że
w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN nie wyodręb
nia się ,tego hasła. Wprawdzie encyklopedie obcojęzyczne
zawierają hasło informacja, ale potwierdzają zarazem brak
jednoznaczności jego pojmowania. Informacja bywa roz
maicie określana w literaturze, w zależności od tego czemu
ma służyć. W działalności ośrodków informacji ∣naukowo-techniicznej i ekonomicznej wyodrębnia się na. przykład
informację dokumentową dotyczącą zagadnień techniki,
ekonomii i organizacji pracy2>. Według naukowej definicji
podanej przez prof. Webstera informacja jest to wie
dza, przekazywana przez innych ludzi bądź uzyskiwana
przez studia, obserwacje i badania3). Definicja ta, choć
może zbyt ogólna, w zupełności odpowiada określeniu in
formacji kartograficznej.
Rozpatrując mapę topograficzną jako syntezę informacji
o terenie, wpływających bezpośrednio na decyzje gospodar
cze i wojskowe, można określić informację kartograficzną
bardziej szczegółowo jako opis, wyobrażenie faktycznego
stanu elementów topograficznych, zjawisk terenowych i za
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leżności między nimi4), przekazywany w umówiony sposób
odbiorcy w celu oddziaływania na jego decyzję .co do
sposobów wykonywania zadania w terenie albo na mapie.
Sformułowanie to jest bliskie szerszemu, Cybennetycznemu
rozumieniu informacji, uwzględniającemu istnienie zawsze
nadawcy i odbiorcy informacji oraz treści i formy infor
macji. Nadawcą i odbiorcą nie zawsze musi być człowiek,
■może to być każda istota żywa czy też maszyna5).
Obraz kartograficzny terenu (mapa) jest przykładem
przekazywania człowiekowi informacji, wpływających na
jego decyzję, przez ,przedmiot materialny. Często jednak
mamy ,do czynienia z sytuacją, gdy nadawcą informacji
jest wprawdzie człowiek albo rzecz, ale odbiorcą jest urzą
dzenie techniczne, na przykład maszyna cyfrowa zaopa
trzona w odpowiednie czujniki.
Kartografia nowoczesna jest jedną z nauk zajmujących
się sposobami przekazywania i przekształcania informacji
o przedmiotach znajdujących się na Ziemi i zjawiskach
zachodzących na jej powierzchni; rozpatruje nie dowolny,
lecz .ustalony przebieg informacji kartograficznej zachodzą
cej -pomiędzy przedmiotami i ludźmi, pomiędzy ludźmi
i urządzeniami technicznymi lub wreszcie wyłącznie ,po
między urządzeniami technicznymi.
Jak wiadomo, porozumienie człowieka z maszyną cyfrową
odbywa się dotychczas wyłącznie za pomocą odpowiednich
,kodów, które maszyna „rozumie”.
Analogicznie odbywa się porozumienie człowieka z mapą,
która jest kartograficznym modelem terenu. W procesie
wymiany informacji między ludźmi posługujemy się nie
tylko słowem mówionym czy pisanym, lecz również ge
stami i zmianą wyrazu twarzy. Informacje przekazywane
w ten sposób wyrażane są w tak zwanym kodzie doznanio
wym równie trudnym do przekładu na język ludzki jak
kody maszynowe.
Poprawne zrozumienie pojęcia informacji jest niemożli
we bez poznania jej zarówno od strony treści, jak i formy.
Na treść informacji, na przykład kartograficznej składają
się wiadomości o przedmiotach, zjawiskach i procesach
zachodzących w przyrodzie i w społeczeństwie lub o wy
nikach dociekań rozumowych człowieka dotyczących śro
dowiska geograficznego; farmę zaś stanowi symbolika kar
tograficzna, czyli odpowiednie sygnały (znaki). Sensowne
jest więc rozpatrywanie informacji kartograficznej w in
terpretacji dialektyczno-materialistycznej, to znaczy jako
jedności składającej się z dwóch przeciwstawnych sobie
składników — treśoi i formy ·), czyli sygnałów lub zna
ków 7).
W związku z tym warto dodatkowo przypomnieć, że naj
ogólniejszym pojęciem w semiotyce jest znak, podczas gdy
w teorii informacji .i w cybernetyce — sygnał. Systemy
znaków, jako odrębne formy przekazywania informacji

stanowią między innymi przedmiot badań takich nauk,
jak: filologia, logika, matematyka, kartografia, a także
są integralną częścią .problemów automatyzacji, naukowego
indeksowania, kodowania, zobrazowania informacji oraz na
uczania.
Teorię informacji, która zajmuje się głównie ilościową
miarą formy przekazywania informacji, nie zaś jakościową
miarą treści informacji, traktuje się jako dział semiotyki.
Gdyby jednak udało się opracować metody ilościowej oce
ny treści informacji, to .wówczas teoria informacji stanie
się pojęciem nadrzędnym w stosunku do semiotyki.
Najbardziej ogólnym pojęciem podstawowym kartogra
ficznej formy przekazu informacji jest obraz kartograficz
ny. Pojęcie to obejmuje Wszystkie szczególne formy infor
macji kartograficznej (jak na przykład model terenu, plan,
mapa, globus, atlas i inne), oddając doskonale ich główne
właściwości i wewnętrzną istotę przedmiotu8). Obraz karto
graficzny jest samodzielną formą przekazywania informa
cji o znaczeniu i przestrzennym rozmieszczeniu obiektów
i zjawisk terenowych, zazwyczaj w zmniejszeniu, na do
wolnej powierzchni za pomocą znaków percepowanych
wzrokowo. Początkowo przedstawiano na mapach tylko
przestrzenne rozmieszczenie przedmiotów terenowych w
dowolnie przyjętej orientacji i niezbyt dokładnie. Później
treść informacji przekazywanej sposobem kartograficznym
stopniowo się rozszerzała, obejmując także rozmaite zja
wiska i procesy przyrodnicze, nieuchwytne wzrokiem, jak
na przykład ciśnienie atmosferyczne czy magnetyzm.
Obraz kartograficzny ma kolosalną przewagę nad innymi
sposobami .utrwalania i przekazywania informacji o terenie
także i z tego względu, że czytanie mapy — poza niewiel
kim przygotowaniem w tym zakresie — nie wymaga spe
cjalnej aparatury, prądu elektrycznego, .dekodowania. Mapę
z powodzeniem można czytać w poruszającym się pojeź
dzie. Można ją czytać pobieżnie, orientacyjnie, szczegółowo
lub nawet analizować. Z tego względu wydaj e mi się mało
prawdopodobne prorokowanie o wypieraniu kartograficznej
formy przekazywania informacji o terenie przez inne for
my.
Treść informacji kartograficznej to wiedza, a niekiedy
także chwilowe wiadomości o przedmiotach i o zjawiskach
przyrody i społeczeństwa; forma informacji — to różno
rodność obrazów (systemów znaków), za pomocą których
przekazywane są informacje.
Uznanie istnienia dwóch stron informacji kartograficz
nej (treści i formy) odgrywa doniosłą rolę zarówno w po
jęciu zobrazowania kartograficznego i generalizacji karto
graficznej, jak również w pojęoiu kartometryczności i czy
telności obrazu kartograficznego9). Jedność treści i formy
informacji kartograficznej jako podstawowa właściwość
każdego obrazu kartograficznego, a także istniejące mię
dzy ¡nimi różnice, które stwarzają względną samodzielność,
wymagają badania obu specyficznych stron informacji,
każdej oddzielnie i obu równocześnie10).
Nie mniej doniosłe dla kartografii jako nauki jest uzna
nie obiektywnego faktu dialektycznego przechodzenia treści
w formę i formy w treść. Znamionuje to dużą giętkość
i Wielopostaciowcsc wzajemnych zależności pomiędzy treś
cią i formą informacji w obrazie kartograficznym i jest
podstawą nieprzerwanej ewolucji obrazu kartograficznego.
Kartograficzna forma przekazywania informacji wiąże
się ściśle z formą pisemną, która utworzyła się z niej,
a następnie rozwinęła się samodzielnie. Związek ten utrzy
mał się dziś w postaci napisów nazw przedmiotów, skró
tów objaśniających i charakterystyk liczbowych.
Tę samą treść informacji można przekazywać nie tylko
w różnych formach, lecz także przekształcać z jednej for
my w drugą. Ma to duże znaczenie zarówno teoretyczne,
jak i praktyczne, zwłaszcza w obecnym okresie, gdy poja
wiły się techniczne możliwości wykorzystania takich prze
kształceń w interesie zautomatyzowania prac kartograficz
nych (zbierania, przechowywania, opracowywania i prze
kazywania informacji o terenie).
Między innymi informację o terenie można dziś uzyskać
1 przekazywać z pokładu aparatów latających zaopatrzo
nych w odpowiednie urządzenia do rejestracji zmiany na
tężenia światła w różnych punktach terenu, na przykład
w formie obrazu fotograficznego, który z kolei może być
Przekształcony w obraz kartograficzny. Kontynuując tego

rodzaju przekształcenie form można obraz kartograficzny
zamienić na kod cyfrowy (w systemie dwójkowym), który
łatwo przenieść na karty (taśmy) dziurkowane, albo na
taśmę magnetyczną, te zaś —: dzięki odpowiednim proce
som — znów można przekształcić w sygnały świetlne (im
pulsy cieplne lub ciśnienia mechanicznego), uzyskując
obraz fotograficzny (termograficzny lub rytowany względ
nie rysowany).

2. Mapa — próba ogólnej definicji »’)
Obraz kartograficzny stanowi przedmiot badań karto
grafii wyłącznie jako forma przekazywania informacji.
Rozpatrując kartografię od tej strony można w niej wy
odrębnić 'badania obejmujące:
— w sferze problemów naukowych — istotę i prawa kar
tograficznej formy przekazywania informacji; opracowanie
teorii obrazu kartograficznego i metodyki projektowania
systemów znaków kartograficznych, opracowanie zasad
i kryteriów oceny treści informacji i systemów znaków
oraz metodykę konstruowania obrazów kartograficznych;
— w sferze problemów technicznych — zasady redago
wania, przygotowania do reprodukcji i powielania obrazów
kartograficznych ;
i— w sferze problemów ekonomicznych i organizacyj
nych — opracowanie optymalnych metod organizacji i pla
nowania produkcji kartograficznej, w tym motywacja
ekonomiczna i .wprowadzenie postępu technicznego w
kartografii,
Specyficzne właściwości kartograficznej formy przekazy
wania informacji, a zwłaszcza łatwość i bezpośredniość
odbioru, stały się przyczyną, że znalazła ona zastosowanie
jako forma przekazu wiadomości w dziedzinie nauk przy
rodniczych i społecznych. Wprowadzenie pojęcia kartogra
ficznej formy przekazywania informacji pozwoli niewąt
pliwie usystematyzować w sposób logiczny całą wiedzę
kartograficzną i Sikcnfrontowac poglądy różnych przedsta
wicieli nauki dotyczące przedmiotu badań, zadań, miejsca
i ,podziału kartografii na poddyscy.pliny oraz takich pod
stawowych pojęć, jak: kartografia, mapa, generalizacja
kartograficzna, redagowanie i opracowanie map.
Warto w związku z tym omówić i sformułować na nowo
pojęcie kartografii jako nauki i mapy jako przedmiotu jej
badań. Nie znajdziemy bowiem, Wbrew pozorom, w całej
literaturze kartograficznej jednoznacznych definicji tych
terminów. Zaważyło to bardzo niekorzystnie na rozwoju
teorii naukowej i metodologii badań w kartografii, w skład
których wchodzą powyższe pojęcia. Na potwierdzenie po
stawionej tu tezy przytaczam kilka współczesnych definicji
kartografii,
|W opracowaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych pt.
Modern Cartography. Base Maps for World Needs. United
Nations, N.Y. 1940 znajdujemy następującą definicję kar
tografii: ...nauka o opracowaniu różnych typów map i pla
nów, z uwzględnieniem wszystkich czynności, poczynając
od zdjęć topograficznych, a kończąc na druku...
'Znany kartograf prof. E. Imhof .podkreśla, że dla kar
tografii .właściwe jest nie opracowanie mapy w ogóle, lecz
zwłaszcza generalizacja kartograficzna. Jego zdaniem,
Kartografia jest to nauka, która zajmuje się opracowaniem
treści (a raczej generalizacją treści) i graficznym obrazem
mapy. Teoretyczna kartografia zajmuje się krytyczną ocdną
i doskonaleniem mapy w zakresie treści, formy graficznej
oraz zasad opracowania i sposobów sporządzania map12).
Komisja II Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej,
która zajmuje się definiowaniem i standaryzacją terminów
naukowych oraz słownictwa fachowego w kartografii daje
jej następującą definicję ...nauka, sztuka i technika opra
cowania treści, wyrazu graficznego i sposobów sporządza
nia map, jak również wiedza o posługiwaniu się ma
pami...13).
¡Przytoczone definicje wzajemnie się uzupełniają, po
trosze zaś przeczą sobie w poszczególnych punktach, pod
kreślając jako istotne charakterystyczne, ale odmienne
cechy omawianego przedmiotu. Świadczy to o braku nau
kowej ścisłości sformułowań i dydaktycznym, a także
Prakseologicznym charakterze tych definicji. Wynika z
nich, że kartografia w ujęciu tradycyjnym to nauka zaj
mująca się istotą mapy, sposobami jej opracowania (spo
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rządzenia) i 'reprodukcji oraz praktycznego wykorzystywa
nia map14). Przy czym pod pojęciem mapy rozumie się tu
mapę geograficzną, czyli zmniejszone przedstawienie na
płaszczyźnie za pomocą znaków graficznych rozmieszczenia
przedmiotów bądź zjawisk występujących na powierzchni
Ziemi. Z tego sformułowania wynika, że kartografia jako
nauka i jako 'działalność praktyczna zajmuje się wyłącznie
dwuwymiarowymi mapami geograficznymi w formie zo
brazowań graficznych.

Kartografów naukowców, a także profesjonalistów praw
dopodobnie nie razi takie ograniczenie sfery zainteresowań
kartografii przeniesione z czasów historycznie dość odleg
łych, z okresu formowania się kartografii jako samodziel
nej dyscypliny naukowej. Trudności związane z odczyty
waniem z mapy trzeciej współrzędnej (wysokości) oraz
brak dostatecznej plastyczności przestrzennych form tere
nowych dwuwymiarowego obrazu kartograficznego zaini
cjowały poszukiwania metod poglądowego zobrazowania
trójwymiarowej przestrzeni obiektów i zjawisk geograficz
nych. Zostały one uwieńczane powstaniem takich zobrazo
wań, jak przestrzenne modele terenu (na przykład model
ziemny, model warstwowy, model gipsowy, mapy relie
fowe i inne) oraz mapy anaglifowe i stereoskopowe.
Modele przestrzenne nie mieszczą się w tradycyjnej de
finicji mapy z uwagi na to, że są to zobrazowania trójwy
miarowe. Nie mieszczą się także również mapy anaglifowe,
które są wprawdzie dwuwymiarowymi wizualnymi przed
stawieniami, jednakże wymagają do odczytania specjalnych
układów optycznych, a w idodatku dają urojone modele
przestrzenne. Nie mieszczą się również w tej 'definicji ma
py, których przedmiotem kartowania są inne planety (nie
Ziemia) i sklepienie niebieskie.
Wątpliwości co do ogólności obowiązujących definicji kar
tografii i mapy nasuwają się także w związku z dzisiejszą
interpretacją mapy jako przedmiotu gromadzenia i przeka
zywania Infonmaeji.
Rejestracja na mapach obiektów i zjawisk związanych
z powierzchnią Ziemi zawsze była podporządkowana po
trzebom praktycznym. One to zrodziły jeden z najstar
szych w dziejach ludzkości kodowy (chyba można to tak
nazwać) sposób przekazu informacji — przekaz kartogra
ficzny. Jego prostota, łatwość opracowania mapy (kodo
wania) i jej odczytywania oraz stosunkowo niewielka do
niedawna zawartość informacji na mapach umożliwiły im
prawidłowe spełnianie ich roli, choć brak było dostatecznie
obszernych podstaw teoretycznych w zakresie jednolitości
kodu i reguł kodowania, czyli teorii systemów znaków
kartograficznych, zasad ich stosowania i roli znaków na
mapach. Wiązanie teorii kartograficznych metod badań
wyłącznie z obiektami i zjawiskami geograficznymi ,w prze
strzeni geodezyjnej sprzyjało dominancji w kartografii kla
sycznych (niejednokrotnie zaś konserwatywnych) zapatry
wań na rolę mapy we współczesnym świacie.
Dynamiczny rozwój gospodarki narodowej, planowe kie
rowanie i zarządzanie wszystkimi gałęziami produkcyjnej
działalności człowieka oraz organizowanie życia społecz
nego są nie do pomyślenia bez odpowiednio zorganizowa
nego obiegu informacji. Nie może wśród nich zabraknąć
różnorodnych informacji dotyczących środowiska w jakim
powstają i rozwijają się organizmy społeczne.
Dokładnie do końca pierwszej połowy naszego wieku
zaspokojenie potrzeb w zakresie informacji o stanie i urzą
dzeniu środowiska odbywało się przez zwiększanie zakresu
treści map geograficznych (rozbudowa liczbowa systemów
znaków kartograficznych, uzupełnienie map dodatkowymi
opisami słownymi i liczbowymi). Uczyniło to mapy mało
czytelnymi. Gdy wreszcie ilość informacji wzrosła tak nie
pomiernie, że dalsze zwiększenie treści na mapie stało się
niemożliwością, zrodziła się koncepcja operatywnego wy
korzystania wszystkich informacji terenowych już zgroma
dzonych i zbieranych permanentnie przez przedsiębiorstwa
i instytucje zajmujące się badaniem, pomiarami i ewiden
cją obiektów i zjawisk fizyczno-geograficznych i społecz
no-gospodarczych iw środowisku geograficznym. Wyrazem
tego było położenie szczególnego nacisku w ostatnim dzie
sięcioleciu na rozwój teorii kartowania tematycznego, to
jest tworzenie kompletów wzajemnie powiązanych map
tematycznych — technicznych (inżynieryjno-gospodarczych),
fizyczno-geograficznych i społeczno-gospodarczych oraz
map syntetycznych.
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Obfitość i różnorodność informacji dotyczących środo
wiska, zbieranych coraz częściej w postaci danych liczbo
wych, i szybkie zmiany zachodzące ∙w nim pod wpływem
działalności człowieka wymagają znacznie szerszego zasto
sowania w kartografii metod matematycznych i urządzeń
automatowych w procesie gromadzenia, przetwarzania i
zobrazowania informacji kartograficznej. W tym świetle
uzasadnione są tendencje zmierzające do ponownego zde
finiowania istoty kartografii, przedmiotu badań i jej roli
wśród innych dyscyplin naukowych oraz w praktycznej
działalności na rzecz gospodarki narodowej.
Zastosowanie automatyzacji w kartografii stwarza re
alne możliwości znacznego zwiększenia liczby sposobów
modelowania przestrzeni, obiektów i zjawisk terenowych.
W zależności od przeznaczenia i sposobu wykorzystywania
przez użytkowników informacji o terenie rozróżniamy po
dane poniżej równoważne sobie modele przestrzeni geogra
ficznej (podział ze względu na formę zapisu i postać noś
nika informacji).
Modele graficzno-analogowe

■ Mapy tradycyjne (graficzna forma rejestracji na płasz
czyźnie) wydawane w postaci serii map technicznych, ogólUOgeagraficznych, tematycznych
i
syntetycznych, od
znaczające się wysoką kartometrycznością i na ogół długą,
niejednokrotnie wieloletnią aktualnością treści.
■ Mapy automatowe (graficzna forma rejestracji na płasz
czyźnie), wykonane w postaci serii map, głównie technicz
nych i tematycznych za pomocą urządzeń mechanicznych
sterowanych automatycznie, charakteryzujące się uprosz
czoną grafiką, ale w istotnych szczegółach kartometrycznie poprawne. Treść ich zawiera najczęściej informacje
chwilowe, ulegające szybkiej dezaktualizacji (przykładem
mapy synoptyczne)·, i obrazuje .dynamikę zmian tereno
wych będących wynikiem twórczej 'działalności człowieka
albo destrukcyjnego działania sił przyrody lub wojny. Za
zwyczaj są to mapy szkicowe wybranych właściwości te
renowych lub zjawisk społeczno-gospodarczych, uzupełnio
ne znaczną ilością danych liczbowych, których wysoce
wyspecjalizowana treść adresowana jest do ściśle określo
nych ¡kręgów odbiorców.
■ Fotomapy

■ Mapy radarowe
Modele przestrzenno-analogowe

■ Mapy reliefowe
■ Mapy anaglifowe
■ Mapy stereoskopowe oraz

■ Globusy
Modele elektronowo-graficzne

■ !Zobrazowania elektronowe na ekranie lampy oscylosko
powej (graficzna forma prezentacji informacji kartogra
ficznej, kartometrycznie mniej dokładna) realizowane przez
maszynę elektronową (komputer) według odpowiedniego
programu analizowania i doboru danych terenowych za
rejestrowanych na maszynowych nośnikach informacji
(karty dziurkowane, taśmy dziurkowane, taśmy magnetycz
ne, dyski magnetyczne itp.) i na mikrofilmach bądź prze
kazywanych przez urządzenia analizujące (odczytujące).
Modele numeryczne

■ Zapis cyfrowy na maszynowych nośnikach informacji
(cyfrowa forma rejestracji i prezentacji danych o przed
miotach i zjawiskach w przestrzeni geodezyjnej) umożli
wiający przetwarzanie danych o przedmiotach bądź zja
wiskach terenowych w postaci cyfrowej za pomocą kom
putera oraz przekształcanie na formę graficzną lub elektronowo-graficzną w razie ,potrzeby wizualnego zobrazowa
nia stosunków przestrzennych między nimi. Jest to obec

nie nieodzownym ,warunkiem sprawnego kierowania i za
rządzania oraz przy podejmowaniu decyzji o charakterze
gospodarczym, a także w pracach naukowych.
¡Powyższe zestawienie jest ilustracją, na ile rozszerzył
się zakres kartografii i jak zróżnicowaną postać może
przyjmować przedmiot jej ¡badań w porównaniu z potocz
nie pojmowanym pojęciem mapy. Wprawdzie metoda mo
delowania rzeczywistości nie jest nowa w kartografii, jed
nak dopiero matematyzacja i automatyzacja nadały jej
właściwy sens i pozwalają poprawnie sformułować podsta
wowe pojęcia.
Uwzględniając uniwersalność kartograficznych metod
i możliwość praktycznego ich zastosowania w różnych
dyscyplinach naukowych, można powiedzieć, kartogra
fia jest to nauka zajmująca się metodami przekazywania
wiadomości informujących o stosunkach przestrzennych
i właściwościach obiektów (szczegółów) bądź zjawisk zwią
zanych z powierzchnią dowolnego przedmiotu (.niekoniecz
nie geograficznego), współzależności między nimi i zmia
nach zachodzących w czasie, czyli metodami modelowania
rzeczywistości, a także sposobami praktycznego wykorzy
stywania modeli.
Koncepcja modelowania matematycznego oraz automa
towego przetwarzania i zobrazowania informacji karto
graficznej polega na opracowaniu ogólnych zasad tworze
nia
opisów
matematycznych
kartowanych
zjawisk,
wzorców logiczno-graficznej struktury obrazu kartograficz
nego w postaci odιpowiednich algorytmów i kodów.
ÍW zestawieniu modeli przestrzeni geograficznej wymie
niono modele numeryczne, które chyba nie mogą być celem
kartograficznego opracowania jako jedna z koncepcji no
woczesnej mapy, nie przemawiają bowiem do wyobraźni
kartografa.
¡Przyswojenie nazwy mapa modelom ¡przestrzenno-anaIogowym jest ¡bardziej oczywiste i może być lepiej ¡umoty
wowane niż w przypadku zbioru kart dziurkowanych, za
wierających Zacyfrowane (Zdigitalizowane) informacje te
renowe. Zastrzeżenia co do tego, aby model cyfrowy na
zwać mapą, wypływają — sądzę — nie tylko z braku
nawyków w posługiwaniu się taką formą przekazu. Raczej
należy je rozpatrywać w powiązaniu z takimi kategoriami,
jak pojęcie kodu i postać nośnika informacji.
Kod kartograficzny jest analogową formą przekazu wia
domości dotyczących obiektów bądź zjawisk. Reguły ko
dowania przewidiują, że przez rozmieszczenie symboli
ustalonego kodu na powierzchni ciągłej powstaje model
kartograficzny powierzchni badanego przedmiotu, zawiera
jący informację o położeniu przestrzennym obiektów
(szczegółów) bądź zjawisk znajdujących się na jego po
wierzchni. Model kartograficzny jako aproksymacja rze
czywistości jest najbliższy ternu, co chcemy rozumieć pod
ogólną definicją mapy. W nim bowiem wyjawia się istota
mapy, występująca w ¡tradycyjnych ¡definicjach w ¡ukrytej
postaci. Jest nią ciągłość obrazu kartograficznego.
/W tym rozumieniu cyfrowy zapis informacji o wzajem
nym rozmieszczeniu obiektów bądź zjawisk terenowych
tworzy dyskretny a nie analogowy model terenu. Model
taki nie ma charakteru ciągłego, lecz występuje w postaci
¡przerywanej, składającej się z abstrakcyjnych znaków (na
przykład wybite otwory w specjalnych kartach bądź w
taśmie papierowej) lub cyfr (na przykład w wykazie), do
odczytania których konieczne są nie tylko odpowiednie
przyrządy techniczne (urządzenia elektronowe lub pneu
matyczne), lecz także specjalne — w zasadzie bardzo zróż
nicowane — .programy interpretacji Zacyfrowanych danych
albo programy do ich odtworzenia w postaci modelu kar
tograficznego (zobrazowania).
(Przyjmując, że mapę najlepiej charakteryzują reguły
rozmieszczenia znaków ustalonego kodu oraz ciągłość po
wierzchni nośnika informacji, stwierdzamy, że tak sfor
mułowana definicja mapy mieści w sobie wszystkie ro
dzaje map, ¡w tym także obrazy fotograficzne, fotomapy,
obrazy 4 mapy radarowe itp., ma ¡więc niewątpliwie cha
rakter definicji ogólnej.
♦

3. Niektóre zasady Riatematyzacji zadań kartograficznych
Wszystko wskazuje na to, że kartografia zdecydowanie
wkroczyła na drogę Riaiematyzacji i automatyzacji. Nie
odwracalność tego procesu nakazuje objąć badaniami cało
kształt problematyki kartograficznego modelowania obiek

tów bądź zjawisk związanych z powierzchnią realnego
iprzedmiotu, gdyż tylko to może zapewnić najbardziej efek
tywne wykorzystanie walorów automatyzacji, których prze
jawem jest głównie obiektywność wniosków i szybkość
działania. Konieczność całościowego ujmowania tego pro
blemu utrudnia na razie ustalenie zakresu możliwości
i potrzeb zautomatyzowania kartografii. Na przeszkodzie
stoi także przyzwyczajenie kartografów do analogowej for
my przekazu informacji kartograficznej j do subiektywnych
ocen właściwości obiektów i zjawisk terenowych, nego
wanie możliwości liczbowej interpretacji sytuacji na mapie
■oraz ujęcia w normy ilościowe zasad generalizacji karto
graficznej. Pomimo tych obiekcji, bez większych trudności
udało się zautomatyzować niektóre procesy gromadzenia,
przetwarzania i zobrazowania informacji kartograficznych.
Gromadzenie informacji kartograficznej ma na celu ich
najbardziej efektywne wykorzystanie w ¡procesie opraco
wania i ¡aktualizacji map i przy wykonywaniu wielu zadań
o charakterze gospodarczym, które wymagają .podejmowa
nia decyzji na podstawie analizy danych terenowych.
Zgromadzone dane topogeodezyjne, techniczne i geograficzno-gospodarcze tworzą zbiornice danych albo tak zwane
¡banki ¡danych. Najbardziej ¡typowe zasoby kompleksowej
informacji o ¡terenie stanowiły do niedawna zbiory (archi
wa) planów i map geograficznych oraz zdjęć lotniczych.
Obecnie zasady tworzone są w postaci mikrofilmów map
i planów, przeważnie Wmontowywanych w karty dziurko
wane, a także w postaci modeli cyfrowych na kartach
i taśmach dziurkowanych bądź na taśmach magnetycz
nych.
_ IW postaci numerycznej można przedstawić treść gra
ficzną planów i map geograficznych, jak również informa
cje o właściwościach środowiska geograficznego oraz dane
techniczne i gospodarcze różnych przedmiotów terenowych.
Istotą tego sposobu gromadzenia danych jest proces cyfro
wania informacji kartograficznej. W przypadku planów,
map i zdjęć lotniczych sprowadza się to do przekształcenia
ich na kod cyfrowy (model matematyczny), dzięki czemu
staje się możliwa interpretacja i przetwarzanie ich treści
za pomocą komputera według specjalnego programu.
Jednym z zadań Zbierania danych jest dążenie do utrzy
mania w pełnej aktualności informacji kartograficznej o
wszystkich przedmiotach terenowych. Odpowiedni automa
towy system ¡ewidencyjno-poszuikiwawczy iw centralnej
zbiornicy sprawdza i konfrontuje ¡wszystkie zgromadzone
informacje o terenie i o urządzeniach terenowych z okreś
lanymi potrzebami wysuwanymi przez różnych użytkow
ników i na tej podstawie opracowuje program zbierania
dodatkowych danych i aktualizacji przestarzałych infor
macji. Zazwyczaj program wskazuje rodzaj informacji
i formę w jakiej powinna być przekazywana do zbiornicy,
¡wymienia też przedsiębiorstwo najlepiej przystosowane do
zbierania danych informacji. Proces ten, nazywany unacześnieniem albo aktualizacją zbioru informacji, nie jest
obcy kartografii, tylko sposób jego realizacji jest tu nieco
odmienny.
Modelowanie informacji kartograficznej (opracowanie
mapy) za pomocą urządzeń samoczynnych wiąże się z ko
niecznością Ipcsiadania jednolitego standardowego systemu
znaków kartograficznych. Rysunek znaków i sposób ich
wykonania graficznego powinien być w najwyższym stop
niu uproszczony. Z powodzeniem można tu zastosować kon
cepcję SftrlUkituralnej budowy znaków15). Posługując się mi
nimalną liczbą iprostych elementów graficznych odpowied
nio dobranego kształtu, można utworzyć rysunki dowol
nych znaków spełniające podstawowe wymagania kon
strukcyjne, ∣to jest zachowujące podobieństwo do swego
przedmiotu i :posiadające zasadniczy element pomiarowy —
punkt _ główny. Oczywiście !kartograficzna forma przeka
zywania informacji powinna odznaczać się własną logiką
wykładu wiadomości o terenie i zjawiskach przyrody '6).
Oczywistość tego wynika z następujących przesłanek kar
tografii: 1) że ¡czytanie mapy powinno być możliwie naj
łatwiejsze i proste, 12} że bardziej zrozumiałe i łatwiejsze
do zapamiętania są te znaki, między którymi istnieją
określane związki logiczne i wreszcie 3) że znaki oddają
różnice istniejące między obiektami przez swój kształt
■graficzny, to znaczy ¡w bezpośrednim rysunku.
Choć wymienione przesłanki uwzględniane są przy opra
cowaniu systemów znaków umownych, to sformułowane
kryteria pochodzą przede wszystkim od użytkowników map.
Opracowanie teorii logiki kartograficznej formy przekazy
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wania informacji o terenie oraz o zjawiskach przyrody
i społeczeństwa jest -niezwykle istotne, zwłaszcza dla zwięk
szenia dowodności i ścisłości naukowej obrazu kartogra
ficznego w ogóle, a systemów znaków w szczególności. Nie
mniejsze znaczenie ma to zagadnienie także dla polepsze
nia jakości i praktycznego wykorzystania -map. Należy
przy tym pamiętać, że modelowanie kartograficzne tworzy
związki logiczne pomiędzy znakami umownymi w systemie,
wyrażone w rysunku i kolorze znaków, które powinny
stanowić od-bicie związków istniejących pomiędzy przed
miotami przedstawionymi za pomocą tych znaków.
Przetwarzanie danych za pomocą komputera i specja
listycznych urządzeń wykonawczych daje szerokie pole do
działania zarówno w dziedzinie teorii kartografii, jak
i praktyki wykonywania map. 1Z tym wiąźą się niezwykle
istotne -w kartografii zagadnienia, takie jak: teoria budowy
i praktycznego wykorzystywania automatowych urządzeń
technicznych, stworzenie uniwersalnego języka i oprogra
mowanie tych ,urządzeń, a także teoria grafiki maszyno
wej. Należy je pomyślnie rozwiązać w ciągu najbliższych
lat, aby umożliwić kartografii adaptowanie automatyzacji
do własnych zadań.

PRZYPISY

*) W ciągu ostatnich 20 lat powstała między innymi rozwijająca
się dynamicznie teoria informacji. Na uwagę zasługują prace Bar-Hillera, Carhappa, Mac Kaya, Sha-nnona, Wienera, Gabora, Chinczyna, Feinsteina, Marshaka, Goldmana i innych. Klasyczną (iloś
ciową) teorię informacji zapoczątkował C. E. Shannon artyku
łem pt. A mathematical theory of communication ogłoszonym w
czasopiśmie Belt System Technical Journal. Precyzyjne, aksjomatyczne podstawy tej teorii opracowali w latach 1953—1958 uczo
ny radziecki A. J. Chinczyn i amerykański A. Feinstein.
Oprócz klasycznej teorii informacji rozwijane są inne teorie,
wśród -których na uwagę zasługuje ekonomiczna teoria informacji
J. Marshaka, oparta na teorii podejmowania decyzji i teorii
gier.
s) Poradnik pracownika informacji. Warszawa 1964, s. 12.
*) I. Zydowo — Informacja w przedsiębiorstwie. Przegląd or
ganizacji. 1963 nr 1, s. 7.
') Określenie to i podane dalej wnioski z niego wypływające są
oryginalnym pomysłem autora. Jest ono zbliżone do poglądów
wyrażonych przez J. A. Szreidera w pracy O ilościowych
charakterystykach semantycznej informacji zamieszczonej w cza
sopiśmie Nauczno-Hechniczeskaja informacija. 1963, nr 10, s. 33—33.
8I ...nadawcą może być nie tylko człowiek, lecz każda rzecz
(w szczególności każda istota żywa i każda maszyna); ...odbiorcą
może być nie tylko człowiek, lecz i każda odpowiednio zbudowana
(zaopatrzona na przykład w czujniki) maszyna, każdy organ, or
ganizm, organizacja; ...treścią może być nie tylko opis, lecz rów
nież nakaz, zakaz, zlecenie itp.; ...formą informacji może być nie
tylko dowolny język, lecz dowolny kod (na przykład: szyfr, kod
sygnałów układu nerwowego, kod chemiczny utrwalania cech
dziedzicznych w komórce rozrodczej). H. Greniewski i Μ.
Kempist y, Cybernetyka z lotu ptaka. KiW, Warszawa 1963,
s. 9—10.
·) Formami przekazywania informacji nazywa się odmiany (róż
ne) sygnałów lub znaków; jednemu pojęciu słownemu dół odpo
wiadają jednoznaczne trzy fonemy: D, Ö, Ł; odpowiedni rysunek

(znak) na mapie i trzy litery — dół — napisane łącznie w ustalo
nej kolejności. Są to więc trzy odmiany formy przekazu tej
samej jednostki (treści) informacji: dźwiękowa, pisemna, karto
graficzna.
’) Profesor Μ. K. Boczarow uważa, że ...każda informacja
jest tylko modelem otaczającego nas świata, charakteryzuje się
względną prawdziwością i nieograniczoną możliwością zbliżania
się do prawdy absolutnej, obiektywnej, do odtwarzania w mode
lach nie tylko odmian stanu materii, lecz także i prawidłowości
ruchu materii w przestrzeni i w czasie. Stąd wynika, że informa
cja i jej części składowe znajdują się w procesie ciągłego roz
woju. Osnowy Heorii Projektirowanija Sistiem kartogra-ficzeskich
znaków. Wyd. NIEDRA, Moskwa 1966, s. 8.
8) Forma kartograficzna przekazywania informacji w porówna
niu z formą pisemną i słowną odznacza się właściwością bezpo
średniego wizualnego przekazu położenia i przestrzennego roz
mieszczenia oznaczeń przedmiotów, procesów i zjawisk na do
wolnej powierzchni w zmniejszeniu.
>) Utożsamianie treści i formy jest powodem powstania błęd
nych terminów, jak na przykład generalizacja obrazu kartograficz
nego, generalizacja warstwie, które nie mają sensu, ponieważ w
rzeczywistości generalizuje się wiadomości o przedmiotach, czyli
treść informacji, nie zaś obraz, który jest tylko formą przekazu
wiadomości. Przyjęcie się takich terminów byłoby zaprzeczeniem
istoty kartografii jako nauki zajmującej się gromadzeniem, prze
kształcaniem i zobrazowaniem wiadomości o terenie. Jednocześnie
niedocenianie formy obrazu kartograficznego i poszukiwań w za
kresie maksymalnie prostego i łatwego odczytywania informacji'
z mapy doprowadzić może do pogorszenia czytelności mapy
1 zmniejszenia poglądowości obrazu, a .w konsekwencji obniżenia
wartości mapy. Potwierdzeniem tego są wielokrotne zmiany wy
dań tablic znaków umownych do map topograficznych.
’·) Ta sama treść, może być przekazana na mapie w różnych
formach (na przykład obszar lasu przedstawia się Zakolorowaniem
na zielono albo rozmieszczeniem kółeczek), podobnie jak jedna
forma może być użyta do przekazania różnej treści informacji (na
przykład krój i wielkość czcionki określają znaczenie administra
cyjne i liczbę osiedli).
“) Krytyczne omówienie definicji mapy geograficznej dał J. G Ο
Ι a s k i w artykule Zagadnienie ogólnej definicji mapy w świetle
dotychczasowych sformułowań. Prz. Geod. 1967, t. 39, nr 8, s.
319—322.
*≈) E. Imhof: Aufgaben der theoretischen Kartographie. Petersmans Geographische Mitteilungen. Gotha 1956, H. 2.
>s) Według definicji w wersji niemieckiej podanej przez H.
Knorra w artykule Über Gegenwartsprobleme der Kartographie.
Kartographische Nachrichten. 1967, 17 Jg, H. 5, s. 150.
>i) W. Grygorenko: Redakcja i opracowanie map ogölnogeograficznych. PPWK, Warszawa 1970, s. 7.
■') Zasady strukturalnej budowy znaków kartograficznych omó
wię w następnej publikacji.
“) Na podstawie analizy wydanych tablic znaków kartograficz
nych stanowiących końcowy rezultat wieloletnich prac można
stwierdzić istnienie szeregu logicznych zasad konstruowania zna
ków umownych. Ich geneza ma jednak wyłącznie historyczne
podłoże. Każdy znak miał w swoim czasie logiczne uzasadnienie,
jednakże w zespole znaków był często obcy. Tablice znaków
umownych tworzono stopniowo w miarę wzrostu zainteresowania
poszczególnymi elementami ,terenu, dodając nowe znaki do dotych
czas stosowanych. Stało się to przyczyną powstania niekonsekwen
cji i braku logicznego powiązania w całym zespole znaków. Gdy
ich było mało, brak logicznego powiązania między znakami nie
miał większego znaczenia. Gdy jednak liczba znaków znacznie
wzrosła, użytkownik miał trudności przy korzystaniu z mapy.
Powstała sprzeczność między czytelnością mapy (logicznością obra
zu kartograficznego) a potrzebą przekazywania informacji o te
renie do celów naukowych, gospodarczych i obronnych. Zaradzić
temu można było jedynie przez ścisłą unifikację znaków umow
nych do wszystkich map i atlasów. Niestety, dp tej chwili nie
podjęto w kartografii tego problemu.
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Czy w zwiqzku ze zmianami rodzinnymi zmieniłeś już
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UKD 002:528:681.3.01

ECKERS K., HYCNER R.: Equipment and Methods for Automatic
Rectifying of Graphic and Numeral Data in the System of Geodetic
Information. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No. 8 p. 314>
We can find here information about constructions for automatic rectifying of
numeral and graphic data, used by the most renowned world firms. Their
main purpose is to obtain higher accuracy and to speed up draughtmanship
and digitalization.

UKD 681.3:528:061.1

Smialowska-UBERMAN Z.: ETO in the Service of Work Organiza
tion of a Bureau of Geodesy. Method Gantt-PERT-Gantt. Prz. Geod.
Vol. 45: 1973 No. 8 p. 318
The use of the method Gantt-PERT-Gantt in work organization helped to
shorten the time of work execution by about 10%. It has several other
advantages, which make the work of a bureau of geodesy more efficient.

UKD 528.02.088.3:528.112

ŁYSZKOWSKI S.: Higher Accuracy of Geodetic Survey Thanks to
Elimination of Systematic Errors. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No. 8 p. 322
We can find here two methods of research on systematic errors deforming
the measured quantity. Thanks to the use of these methods it is possible to
raise the accuracy of geodetic survey through the elimination of this kind
of errors.

UKD 528.414.021.4/7
CACOŃ St.: Use βf Electro-optical and Bi-imaged Distance Meters
for the Solution of Detailed Nets. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No. 8 p. 325
The use of electro-optical and bi-imaged distance meters for the solution
of detailed nets has the following advantages:
— reduction of the number of traversing points in view of using longer
sides;
— no permanent stabilization of situation nets;
— simultaneous survey of the situation net and details of the area.

UKD 333.013.6:631.11
NUREK S., SZEWCZYK W.: Some Effects of Land Consolidation in
Individual Holdings — taking as example the village of Smogorzow,
district Pulawy. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No. 8 p. 332
A particular example of land consolidation and its influence on the size of
productively exploited arable land area has been under examination. It was
stated that this area increased thanks to reducing areas taken by balks and
pathways, as well as lower border losses in fields.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Zarządzenie ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1973 r. w spra
wie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspo
łecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji (MP — 3/73-20)

Wynagrodzenia twórców projektów wypłacane są ze środków jed
nostek, w których projekt został zastosowany (§ Ί2). Wynagrodzenie
tymczasowe (art. 99 ustawy) wypłaca się z funduszu postępu technicz
nego, a w szczególnych wypadkach ze środków budżetowych (§ 3).
Zasady finansowania kosztów związanych z działalnością wynalazczą
zawarte są w § 5 zarządzenia. Jednostki budżetowe, za zgodą jednostki
nadrzędnej, mogą dysponować środkami specjalnymi przeznaczonymi
na finansowanie wynalazczości (§ 7). Jednostki badawcze będące za
kładami budżetowymi finansują działalność z zakresu wynalazczości,
tak jak działalność ogólnotechniczną (§ 9, ust. 2). Koszty działalności
klubów techniki i racjonalizacji finansuje się w jednostkach działa
jących według zasad rozrachunku gospodarczego ze środków obroto
wych lub ze środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji
i remontów, a w jednostkach budżetowych z kredytów budżetowych
(§ 10, ust. 1).
— Rozporządzenie ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Śro
dowiska z dnia 20 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia miejsca reali
zacji inwestycji budowlanych oraz państwowego nadzoru budowlanego
nad budownictwem powszechnym (Dz. U. — 4/73-73)

Rozporządzenie między innymi normuje sprawy związane z wyborem
miejsca realizacji inwestycji budowlanych i dokonywania zmiany spo
sobu wykorzystania terenu z ustaleniem stref ochronnych oraz sprawy
zagospodarowania terenów objętych działalnością inwestycyjną. Tracą
moc przepisy o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót
i o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i na
użytkowanie budynków (Dz. U. — 61/58-303 i 38/61-197), przepisy
w sprawie nadzoru budowlanego (Dz. U. — 38/63-219 i 21/64-143) oraz
przepisy w sprawie planów realizacyjnych (MP — 48/69-373).
Wyznaczenie miejsca realizacji inwestycji budowlanych następuje
przez zatwierdzenie planów realizacyjnych, które obejmą jednocześ
nie ustalenie lokalizacji szczegółowej i stref ochronnych oraz zatwier
dzenie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych. Przepisy za
warte w §§ '151—21 określają warunki jakim powinny odpowiadać
mapy do planów realizacyjnych. Plany realizacyjne powinny być opra
cowane na mapach sytuacyjno-wysokościowych, mogą być też użyte
fotomechaniczne powiększenia i pomniejszenia istniejących map. Na
mapie, oprócz aktualnej sytuacji naziemnej oraz granic nieruchomości,
powinny być ponadto wykazane urządzenia podziemne z ich charakte
rystycznymi rzędnymi i opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające,
linie zabudowy i inne elementy, jeżeli zostały wcześniej ustalone dla
terenu pod inwestycje. W zakresie wysokościowym mapa powinna
przedstawiać oprócz warstwie i rzędnych charakterystycznych punktów
terenu również rzędne posadowienia obiektów budowlanych oraz sieci
podziemnych. Właściwy organ jest obowiązany odmówić wydania po
zwolenia na budowę, jeżeli rozwiązanie przedstawione w projekcie
przekracza ustalone linie zabudowy i nastąpiły zmiany w usytuowaniu
obiektów budowlanych, polegające na zbliżeniu ich do granic nieru
chomości (§ 40). Jeżeli jest brak odpowiednich map, a właściwe usy
tuowanie projektowanego obiektu nie jest uzależnione od granic nie
ruchomości, plany realizacyjne mogą być sporządzone na uproszczonym
opracowaniu kartograficznym w formie tak zwanego szkicu sytuacyj
nego, wykonanego przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geode
zyjnego na podstawie istniejących materiałów geodezyjnych lub karto
graficznych. To odstępstwo od generalnej zasady, wymagającej do
planu realizacyjnego aktualnej mapy (§115), ma zastosowanie do nie
których tylko inwestycji, między innymi do pojedynczych obiektów
budowlanych związanych z gospodarką rolną lub leśną albo obiektów
budowlanych wznoszonych przez osoby fizyczne na niektórych terenach
(§ 20).
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie
pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. — 7/73-50)
Tracą mcc przepisy w sprawie przedmiotowej z 1969 roku ogłoszone
w Dz. U. — 17/69-125. Pomoc materialną dla studentów stanowią sty
pendia zwyczajne, fundowane oraz premie zwyczajne i specjalne pre
mie naukowe, ponadto nagrody okresowe i za uzyskanie .dyplomu z wy
różnieniem, a także zasiłki losowe, rzeczowe i zwrotne dla dyploman
tów. Specjalną formą pomocy materialnej są uprawnienia do korzy
stania z domów i stołówek studenckich.
Zebrał i ułożył: mgr inż. Władysław Barafiski

ZIELIŃSKI A.: Scalanie gruntów w
prawie polskim. Uniwersytet im. Ada
ma Mickiewicza w Poznaniu, Prace
Wydziału Prawa, nr 55. Poznań 1972

Wyaniieniony skrypt jest jedną z naj
nowszych pozycji omawiających zagad
nienie scaleń grantów w sposób kom
pleksowy.
W pierwszej części Autor przedsta
wia przyczyny historyczne i prawno-ekonomiczne, które doprowadziły do
obecnej struktury rolnej na terenie
Polski. Omawia również ujemne skut
ki wadliwej struktury przestrzennej
gospodarstw, które ograniczają możli
wości nowoczesnego rozwoju produkcji
rolnej.
Część druga skryptu dotyczy sposo
bów poprawy niewłaściwej struktury
gospodarstw rolnych. Prócz definicji i
omówienia prac urządzeniowo-rolnych
stosowanych w tym celu w Polsce, Au
tor podaj e przykłady podobnych prac
wykonywanych w NRF, Austrii, Fran
cji, Szwajcarii i Holandii. Poza typo
wymi postępowaniami scaleniowymi
zostały omówione inne rozwiązania
prawne umożliwiające poprawę struk
tury gospodarstw rolnych. W dalszym
ciągu Autor przedstawia problem sca
lania gruntów w świetle obowiązują
cych w Polsce przepisów prawnych.
Zostały tutaj omówione szczegółowo
wszystkie etapy postępowania scalenio
wego. Poszczególne etapy prac tech
nicznych są powiązane przez Autora
ze skutkami prawnymi, jakie ¡pociąga
ją za sobą wyżej wspomniane prace.
Takie potraktowanie zagadnienia czyni
skryp przydatny dla wykonawców
prac scaleniowych. Jednocześnie przej
rzystość i postępowość trudnego ję
zyka prawniczego, jakim posłużył się
Autor, kwalifikuje to wydawnictwo
jako pomoc dla studentów wydziałów
geodezyjnych wyższych uczelni, stu
diujących prawo urządzeniowo-rolne.

Mgr inż. Jerzy Kozłowski
Politechnika Warszawska
MAZURKIEWICZ Μ.: Zmiany w na
zewnictwie miejscowości Pomorza Za
chodniego po 1945 roku. Prace Insty
tutu Zachodniopomorskiego. Tom 56.
Z prac Sekcji Przestrzenno-Geograficznej. Zeszyt 5. Szczecin 1972. Str. 313.

Pierwsza część tego wydawnictwa,
■nosząca tytuł: Zmiany w nazewnictwie
topograficznym na terenie wojewódz
twa szczecińskiego... (Szczecin 1966)
odnotowana jest w Przeglądzie Geo
dezyjnym R. 40: 1968, s. 39. Obecny
tom, mający podtytuł: Część 2: woje
wództwo koszalińskie wraz z indeksem
nazw przejściowych dla całego Pomo
rza Zachodniego, ułożony jest tak sa
mo, jak poprzedni.

Zygmunt Brocki

Geodezja i Kartografia (Moskwa)
Nr 3 — marzec 1973 r.: Z. W’.
Ostroumow — Załoga przedsię
biorstwa na warcie pracowniczej. —
Ju. Μ. Kisielów — Kwestia pracy
¡politycznej w zespole. — A. A. Sin
di j e w — Opracowanie perspekty

∖⅛3E0P esiazeić
OLJL i UytiawHittu
wicznego planu wykonawstwa topograficzno-geodezyjnego. — Ju. P. An
drejew — Próba zastosowania ana
lizy automatycznej przy opracowaniu
sieci ¡niwelacji trygonometrycznej za
pomocą elektronowych maszyn liczą
cych. — K. A. Lapiing — Obliczenie
prostokątnych współrzędnych geocenIrycznych punktu w oparciu o odleg
łości mierzone od trzech punktów wyj
ściowych. — N. P. Czaban, W. P.
Golubcow — Polowy Chronograf
elektronowy. — Ju. G. Batrakow —
Wyrównanie i ocena dokładności poło
żenia punktów czworoboku geodezyj
nego trilateraeji. — G. S. Kriukow
— Dalmierz świetlny EOK '2000 i wy
niki jego badań. — L. I. Pik — Za
kładanie osnowy poziomej metodą
czworoboków z zastosowaniem dalmie
rza świetlnego EOK 2000. — W. N. B ał an dim — Doświadczenie zastosowa
nia liczących maszyn elektronowych
Compucorp 155 Surveyor (USA). — F.
Calek (Czechosłowacja) — Pomiary
miast i uzbrojenia podziemnego w
CSRS. — Μ. D. Komszyn, W. K.
Orłów — Deformacja filmu lotni
czego o specjalnym podłożu. — N. N.
O b o 1 en s k i j — Próba opracowania
przekrojów podłużnych rzek. — P. G.
Dobrowolskijj P. Μ. Szewczuk
— Próba .zdjęcia topograficznego w
skali 1:10 000 z wysokością cięcia 1 m
na terenach leśnych i bagnistych. —
N. W. Suchotko — Entropia kon
turu przy kartowaniu rolniczym. — P.
A. Iwankow — Renowacja oraz
doskonalenie mąp topograficznych. —
G. P. Wieniewcewa — Atlas ZSRR
w dziewiątej pięciolatce”. — A. A.
Bogdanow i inni — Recenzje. —
Kronika. — Nasz kalendarz. — Biblio
grafia.
Mikołaj Modrynski
Vermessungstechnik

Nr 8 — sierpień 1972 r.: E. Busch
mann — Zadania i problemy badań
geodezyjnych. — E. Deumlich —
Geodezyjne i kartograficzne badania
w NRD. — K. Naser — Automatycz
ne kartowanie zdjęć tachimetrycznych.
— H. Hennig — Katastralne i admi
nistracyjne napisy na obiektach tery
torialnych. — H. Milkner — Teoria
i praktyka wypłukiwanej grawiury. —
H. Rehse — Triangulacja ortogonal
na. — K. H. Marek — Wykorzysta
nie i stopień dokładności obserwacji
satelitarnych za pomocą SGB (auto
matycznych kamer astrogeodezyjnych).
— P. Bonitz — Komputerowe pro
gramy do rachunku wyrównania R-300
i BESM 6-ALGOL. — G. Mahr —
Wpływ rozmaitych punktów łączniko
wych na dokładność triangulacji blo
kowej. — U. Franke — Zagadnienia
związane z tworzeniem banków da
nych. — E. Engel — Narzędzie dzie
lące koło na sektory — nowy przyrząd
kartograficzny. — H. Müller — Po
miary zniekształceń w porcie Rostock.

Zeitschrift für Vermessungswesen

Nr 5 — maj 1972 r.: H. Wolf —
Rozwiązanie Helmerta zagadnienia nie
zależnych siatek. — R. Finsterwal
de r — Określenie profili z warstwie
dla celów różniczkowego przetwarza
nia uzyskanych danych. — E. Gott
hardt — Obliczenie błędów z grup
spostrzeżeń. — E. Link i G.-Wald
bau e r — Doświadczenia związane z
oceną a posteriori wariacji i kowariacji fotogrametrycznych współrzędnych
modeli. — Μ. Bonatz i S. Schulz
— Wahania sygnału czasu z Nauen
przy obserwacjach satelitarnych na
Szpicbergenie w zimie 1969/70. — J.
Kohr — Dokładność pomiaru kątów
mierzonych seryjnie i repetycyjnie, wy
rażona jako funkcja czasu obserwacji.
— G. Strossner — IVklad urządzeń
rolnych w dziedzinie ochrony krajobra
zu. — K. Gerke — Nadzwyczajny
zeszyt dodatkowy zawiera sprawozda
nie z XV generalnego zebrania Mię
dzynarodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej w Moskwie, lipiec-sierpień
197.1 r.
Nr 6 — czerwiec 1972 r.: L. Hallermann, H. Zetsche — Rozwój odległownic o krótkim zasięgu, poczy
nając od roku 1968. — H. Troeder,
H. Pahl — Zmiany powstające z upływem czasu w arkuszu wzorcowym
niemieckiej mapy podstawowej 1: 5000.
— E. Grafarend — Układy nieli
niowe i związane z nimi przewidywa
nia. — S. Fajnor — Dyskredytujący
błąd i jego znaczenie dla wyników
pomiaru. _
INr 7 — lipiec 1972 r.: W. Hof
mann i inni — Przegląd literatury
geodezyjnej z roku 1971.

Nr 9 — wrzesień 1972 r.: S. Baar
— Wprowadzenie i stosowanie nowo
czesnych metod organizacyjnych w
produkcji kartograficznej. — L. S tei
nie h — Automatyzacja w geodezji
i kartografii. — F. Silar — Dygitalny
model terenu — teoria i praktyka. —
W. Freund — Tachimetr redukcyjny
DAHLTA OlOA — częścią teodolitu ty
pu A. — H. Kretschmar — Auto
matyczne opracowanie geodezyjnych
podstaw map topograficznych. — R.
Lieberasch — Systemy automatów
kartograficznych (plotter) przy opraco
waniu map. — H. Henning — Naoisy na obiektach terytorialnych. —
H. Lang — Racjonalna realizacja li
niowych i powierzchniowych projektów
za pomocą tachimetrów BRT-006
(zmienna baza i stały kąt paralaktyczny). — F. Halmos, J. Kadar —
Wyznaczenie stałej dodawania dla eIektronicznych odległownic. — Μ.
Sommer — Badanie wpływu czasu,
temperatury i ciśnienia ¡powietrza na
pomiar grawimetrem Sharpe.
Mgr inż. W. Chojnicki
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Warunki prenumeraty czasopism WCT NOT
Prenumeratę krajową przyjmuje wyłącznie ZAKŁAD KOLPORTAŻU Wydawnictw
Czasopism Technicznych NOT, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel. 26-80-16.
Konto PKO — I O/M Warszawa, nr 1-9-121697.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje ARS POLONA RUCH,
Warszawa, skrytka pocztowa 1001.

Prenumerata dla zakładów pracy
Instytucje, organizacje społeczne, ośrodki informacji naukowo-technicznej i eko
nomicznej, biblioteki itp. prenumerują czasopisma na okres nie krótszy niż 1 rok,
przesyłając zamówienia w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego
okres prenumeraty. Jednocześnie z zamówieniem należy dokonać wpłaty należnoś
ci za cały rok.

Zamówienia zakładów pracy ważne są w latach następnych aż do odwołania jako
tzw. prenumerata ciągła.
W każdym następnym roku w celu utrzymania prenumeraty ciągłej wystarczy
dokonać (jedynie wpłaty należności na konto Zakładu Kolportażu WCT NOT, bez
nadsyłania osobnego zamówienia.
Zakłady pracy prosi się o zawiadamianie Zakładu Kolportażu WCT NOT o wszel
kich zmianach (tytułów czasopism, liczby zamawianych egzemplarzy) lub o rezyg
nacji z prenumeraty — nie później niż do 31 października, aby zmiany te mogły
być uwzględnione od początku następnego roku. Zmiany zgłaszane po tym terminie
będą uwzględniane od II kwartału.

Prenumerata indywidualna — dotyczy osób fizycznych
Prenumeratorzy indywidualni, mogą zamawiać czasopisma WCT NOT w dwojaki
sposób:

■ w urzędzie pocztowym, na blankiecie PKO, podając na jego odwrocie: tytuły
zamawianych czasopism, liczbę egzemplarzy, okres prenumeraty (roczny, półrocz
ny, kwartalny) oraz adres, pod który należy wysyłać czasopisma. Zamówienia
należy przesyłać nie później niż do każdego pierwszego dnia miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty (do 1.XII.1973 r. na I kwartał 1974 r.);
■ u kolportera czasopism WCT NOT na terenie zakładu pracy lub szkoły. Kolpor
terzy przyjmują zamówienia i wpłaty w terminach umożliwiających przesłanie
ich do Zakładu Kolportażu WCT NOT, a więc nie później niż na 2 miesiące
przed rozpoczęciem okresu prenumeraty (do dnia 1.XI.1973 r. na rok 1974).

Prenumerata ulgowa w wysokości 33% rabatu przysługuje indywidualnym członkom
stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, studentom oraz nauczycielom i uczniom
szkół zawodowych.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład Kolportażu Wydawnictw Czaso
pism Technicznych NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żądanie kata
logi oraz cenniki czasopism, a ponadto prowadzi sprzedaż egzemplarzy archiwal
nych.

Terminowe zamawianie i opłacanie prenumeraty — gwarancją systematycznego
otrzymywania czasopism technicznych!
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INDEKS 3774

PRZEGLĄD

GEODEZYJNY

Miesięcznik
Oigan Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Rok XLV

Warszawa - wrzesień 1973

Nr 9

UKD 528.482:622.1
SZPETKOWSKI St.: O opracowaniu wyników pomiarów deformacji
przeprowadzonych na terenach górniczych. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 9,
s. 363
Aby porównywanie wyników pomiarów deformacji było możliwe, konieczne
jest przeprowadzenie odpowiednich redukcji w celu znormalizowania wyników.
Autor podaje prosty sposób wyznaczania odpowiednich parametrów, oparty na
wynikach niwelacji.

UKD 002:528:681.3.01

ECKES K., HYCNER R.: Urządzenia i metody automatycznego prze
twarzania danych graficzno-cyfrowych w procesach geodezyjnych sy
stemów informatycznych. Część H. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 9, s. 368
Przedstawione są rozwiązania konstrukcyjne największych firm światowych
w dziedzinie automatycznego przetwarzania danych graficzno-cyfrowych. Roz
wiązania te mają na celu: osiągnięcie coraz wyższych dokładności, a także
zwiększenie szybkości kreślenia oraz digitalizacji.

UKD 528.414.02 ΪΑΠ
CACON St.: Zastosowanie dalmierzy Clektrooptycznych i dwuobrazowych do rozwiązania osnowy szczegółowej. Część II. Prz. Geod. R. 45:
1973 nr 9, s. 372
Zastosowanie dalmierzy elektrooptycznych i dwuobrazowych do rozwiązania
osnowy szczegółowej daje następujące korzyści:
— zmniejszenie liczby punktów poligonowych wobec możliwości stosowania
dłuższych boków;
— rezygnacja z trwałej stabilizacji osnowy sytuacyjnej;
— jednoczesny pomiar osnowy sytuacyjnej i szczegółów terenowych.

UKD 528.021.061.3:518.3(083.57)
SZUMSKI Z.: Nomogram do redukcji długości pochylonej. Prz. Geod.
R. 45: 1973 ni’ 9, s. 375
Przedstawiono dwa nomogramy do redukcji długości przy pochyleniach od
0« 00e do ∙lg 50° (θo—1°) oraz od 46 do 10≡ Go—9°). Błąd średni redukcji dla pier
wszego nomogramu wynosi od ± 1,0 mm do + 2 mm, zaś ‘dla drugiego nomogramu od .+ 1,5 mm do ± S,0 mm.

UKD 528(669)
JAROÑSKI a.: Prace geodezyjne i kartograficzne w północnej Nigerii.
Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 9, s. 378
Omówione są przepisy techniczne obowiązujące w północnej Nigerii i doty
czące: triangulaeji pierwszego i niższych rzędów, niwelacji, poligonizacji tech
nicznej, pomiaru szczegółów, a także przyjętego odwzorowania kartograficz
nego. Zestawiono również czynniki lokalne wpływające na przebieg prac
geodezyjnych.

UKD 528.521.83

FRÖSS R.: ’ Okapomierz z teleskopowym pionem punktującym. Prz.
Geod. R. 45: 1973 nr 9, s. 382
W pracach geodezyjnych w budownictwie piony drążkowe są bardzo niewy
godne. Przedstawiony jest pomysł pionu teleskopowego, który opada pod wpły
wem ciężaru własnego po zwolnieniu zacisku.

YAK 528.482:622.1

IUΠETKOBCKH C.: Oδ o6paδoτκe pe3yjibτaτoβ H3Mcpej∏ι∏ μeφopMaHHii HCnOJIHeHHbix Ha Mecτax ropHo⅛ Bbipaδoτκιι. Prz. Geod. P. 45 : 1973
Na 9 cτp. 363
A,jih CpaBHeiiMH pe3y∏bτaτ0B M3MepeHMii aeφopMauMii πeo6xoa∏Mθ BBecτπ HaaJiexiamMe peayκu∏n c ue∏bκ> HopMa∏M3MpoBaιiMH pe3y∏bτaτ0B. Abtop aaeτ
npocrbiü cπoco6 OnpeaeaeHMH cooτBeτcτByκ)iUMX πapaMeτpθB, onupaiouinncH Ha
pe3y∏bτaτax ημβθλμροβκμ.

YAK 002:528:681.3.01

3IIKEC K., X14U,HEP P.: YcτpoiicτBa h mctojjbi aBτθMaτnHecκoii 06pa6otkh μπφpoBθ-rpaφHHecκHx jja∏Hi>ιx β *
ιreone3n
ecκnx
πpo∏eccax ηηφopMa∏HθHHbix CHCτeM. Hacτb II. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 J∖⅛ 9 cτp. 368
PaccMOTpeHbi κθHcτpyκ∏noHHbte peιπeHMH KpynHeMUiMX MnpOBbix φπρΜ π oñJiacTM aBτθMaτMHecκoii oδpa6oτκM n∏φpθBo-rpaφn∙ιecκMx ABHHbix. 3tm peuteHMH
cτpeMHτcH πoayH∏τb Bbicoκyιo τo∏Hθcτb μ CKopoeib HepueHiiH μ αμλπτβημββιιμμ.

YAK 528.486:725.35
I1AI1OHL· C.: ΠpnMencHne cBcτona∏bHθMepθB
HbiM H3oδpajκeHHeM HJiH 3aκjιajjκH

Geod. Γ. 45 : 1973 Ks 9 cτp. 372

η

cτ>eM0∙iH0H

μaAbHOMepoB c hbohcení. Hacτb II. Prz.

Πp∏MeHeH∏e CBeτoaa∏biιθMepoB π aa∏bHθMepoπ c ABOitHbiM M30δpaJκeHMCM a∏n
3aκaaaκπ CBeMOHHOü ceτM aaeτ cπeayκ>uiMe no∏b3bi:
— coκpaιueH∏e HMcaa nonnroiiHbix τoueκ, τaκ κaκ m∞kho πpoκπaabiBaτb a∏mhHbie CTOpOHbI xoaoB;
— 0τκa3 οτ 3aκaaaκn yCTOMHMBbix 3HaκθB οβθμοηηογο o5ocHOBaiiMH;
— OaHOBpeMeHHOe M3MepeH∏e cueM0HHC⅛ ceτn π aɛɪaaeii MecτHθcτπ.

YAK 528.021.061.3:518.3(083.57)

IIIYMCKH 3.: HoMorpaMMa Jl Jin πρΗΒβμβΗΐΐΗ naκ.τonno∏ AJiiiHbi. Prz.
Geod. Γ. 45 : 1973 K⅛ 9 cτp. 375
ΠpeacτaB∏eιibi a≡e HOMOrpaMMbi a∏∏ npMBeaeH∏H an∏Hbi πρπ HaKaonax οτ Og
OOc ao 4S 50c (0c-4c) M OT 4g IOS
(4o-9°). CpeaHHH 0IUM5κa ∏pMBeaeHMH a∏H
nepBOM HOMOrpaMMbi 3aκ.τκ>HaeτcH B πpeaeπax οτ ± 1 μμ ao ± 2 mm, hjih APyΓΟΜ — OT ± 1,5 MM ao ± 5,0 MM.

YAK 528(669)
HPOHCK14 A.: ΓeθHe3iιtιecκne η κapτorpaφnlιccκMe paδoτbi
HnrepHH. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 Ks 9 οτρ. 378

β

ceeepnOM

PaccMOTpeHbi τexHMHecκne HacτaππeH∏H ,neiicτByιoιuMe β cesepnoił HnrepMM
μ κacaκ>m∏ecH : τpπaHryjiHH∏M nepBoro μ hm3uimx κJiaccθB, HMBennpoBKM, τexHMHecKOii ∏0∏MΓ0H0Meτp∏M, aeτa∏bHθii CbCMKM μ npnnHTOñ κapτorpaφnHecκofι
πpoeκu∏M. IIpeacraBneHbi τoικe MeeTHbie φaκτopbi oκa3biBr.ιouιne Bhmhiimc na
χοή '..'eoae3MHeeκπx pa6oτ.

YAK 528.521.83
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Wyniki współzawodnictwa pracy geodezyjnej służby urządzeniowo-rolnej
W 1972 roku, tak jak i w latach ubiegłych, załogi wszyst
kich wojewódzkich (17) i powiatowych (314) biur geodezji
i urządzeń rolnych przystąpiły do krajowego i wojewódz
kiego współzawodnictwa pracy, podejmując na ogólnych
zebraniach pracowniczych zbiorowe uchwały w tym za
kresie. Tego rodzaju zbiorowe uchwały zostały podjęte w
1972 roku przez ogół pracowników całej służby geodezyjno-urządzeniowo-rolnej resortu rolnictwa w oparciu o prze
pisy, wytyczne i kryteria zawarte w zarządzeniu nr 96
ministra Rolnictwa i Zarządu Głównego Związku Zawo
dowego Pracowników Rolnych z dnia 1 sierpnia 1967 r.
w sprawie dalszego rozwoju współzawodnictwa pracy w la
tach 1967—1970 (Dz. Urz. nr 15 Ministerstwτa Rolnictwa z
10 października 1967 r., poz. 114), z uwzględnieniem zmian
i uzupełnień zawartych w zarządzeniu nr 32 ministra Rol
nictwa z dnia 16 marca 1971 r. (Dz. Urz. nr 4 Minister
stwa Rolnictwa z 18 czerwca 1971 r., poz. 23) oraz w piś
mie okólnym Departamentu Urządzeń Rolnych MR z dnia
21 lutego 1973 r. zn. URkn. 160/Ws-l/73.
Zgodnie z ustalonym trybem, po otrzymaniu sprawozdań
dotyczących jakości wyników uzyskanych w 1972 roku
przez załogi w WBGiUR we współzawodnictwie pracy De
partament Urządzeń Rolnych dokonał wstępnej analizy
i oceny tych wyników. Podsumowanie analizy wstępnej
i oceny wyników współzawodnictwa pracy przedłożono
ministrowi Rolnictwa i Zarządowi Głównemu ZZPR do
akceptacji i przyznania odpowiednich wyróżnień oraz na
gród pieniężnych.
Ostateczna ocena punktowa jakości wyników uzyskanych
w 1972 roku przez załogi WBGiUR w międzyzakładowym
współzawodnictwie pracy zestawiona w kolejności zaję
tych miejsc przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR

w Warszawie
w Zielonej Górze
w Białymstoku
w Olsztynie
w Opolu
w Poznaniu
w Łodzi
w Gdańsku
we Wrocławiu
w Koszalinie
w Krakowie

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

113,4
109,0
108,2
107,7
106,6
105,0
100,5
96,9
93,0
90,8
89,9

punktu
punktów
punktu
punktu
punktu
punktów
punktu
punktu
punkty
punktu
punktu

12.
13.
14.
15.
16.
17.

WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR
WBGiUR

w Rzeszowie
w Kielcach
w Dublinie
w Katowicach
w Bydgoszczy
w Szczecinie

—
—
—
—
—
—

89,3
88,5
85,8
85,7
85,3
71,1

punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu

W globalnym podsumowaniu całości wyników wypraco
wanych w międzyzakładowym współzawodnictwie pracy
przez załogi WBGiUR uzyskano w 1972 roku następujące
korzyści materialne i społeczne:
— wykonano roczny plan produkcji w 113,8%;
— zaoszczędzono dla Skarbu Państwa wskutek obniżki
kosztów produkcji 38 438 029 złotych;
— wykonano w drodze czynów społecznych dodatkową
pracę wartości 5 047 268 złotych;
— dwa nowe WBGiUR uzyskały w 1972 roku zaszczytne
tytuły „Zakładu Pracy Socjalistycznej”, obok trzech do
tychczasowych;
— podniosło kwalifikacje zawodowe przez ukończenie w
1972 r. średnich lub wyższych studiów zaocznych albo wie
czorowych — 146 osób;
— oraz studiów podyplomowych — 6 osób;
— w ramach centralnego i wojewódzkiego szkolenia za
kładowego organizowanego dla rozszerzenia lub pogłębienia
wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie róż
nego rodzaju prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych prze
szkolono w 1972 roku ogółem 3887 pracowników;
— kontynuuje średnie studia zaoczne lub wieczorowe —
95 pracowników;
— wyższe studia zaoczne lub wieczorowe — 155 pracow
ników;
— studia podyplomowe — 7 pracowników.
Do międzyzakładowego współzawodnictwa pracy w 1973
roku przystąpiły załogi wszystkich WBGiUR.
Decyzją ministra Rolnictwa i Zarządu Głównego ZZPR
z dnia 14 czerwca 1973 r. zostały przyznane wymienione
niżej wyróżnienia i nagrody pieniężne załogom WBGiUR,
które w 1972 r. uzyskały czołowe lub stosunkowo wysokie
wyniki w międzyzakładowym współzawodnictwie pracy.
■ Pierwsze miejsce — sztandar przechodni, dyplom uzna
nia i nagrodę pieniężną w wysokości 25 000 złotych — za
łodze WBGiUR w Warszawie.
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■ Drugie miejsce — dyplom uznania i nagrodę pieniężną
w wysokości 15 000 złotych — załodze WBGiUR w Zielonej
Górze.
■ Trzecie miejsce — dyplom uznania i nagrodę pienięż
ną w wysokości 10 000 złotych — załodze WBGiUR w Bia
łymstoku.
Poza tym za uzyskanie dobrych wyników w międzyza
kładowym współzawodnictwie pracy wyróżniono — IV, V,
VI, VII i VIII miejsce oraz przyznano dyplomy uznania
załogom WBGiUR w Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Łodzi i
Gdańsku.
Poza wymienionymi wyróżnieniami załóg WBGiUR mi
nister Rolnictwa i Zarząd Główny Związku Zawodowego
Pracowników Rolnych na wniosek poszczególnych WBGiUR,
przyznali dyplomy uznania 52 załogom powiatowych biur
geodezji i urządzeń rolnych, które w międzyzakładowym
współzawodnictwie pracy swojego województwa uzyskały
kolejno I, II i III miejsce. Do załóg tych, uszeregowanych
w kolejności alfabetycznej nazw poszczególnych woje
wództw, należą:
1) województwo białostockie — PBGiUR w: Bielsku Pod
laskim, Grajewie, Zambrowie;
2) województwo bydgoskie — PBGiUR w: Swieciu, Byd
goszczy, Szubinie;
3) województwo gdańskie — PBGiUR w: Pruszczu Gdań
skim, Kwidzyniu, Elblągu i Tczewie;
4) województwo katowickie — PBGiUR w: Wodzisławiu
Śląskim, Cieszynie, Będzinie;
5) województwo kieleckie — PBGiUR w: Sandomierzu,
Opatowie, Radomiu;
6) województwo koszalińskie — PBGiUR w: Kołobrzegu,
Szczecinku, Świdwinie;

Mgr inż. TADEUSZ LIPIEC
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Podając wymienione wyżej dane do ogólnej wiadomości,
dyrekcja Departamentu Urządzeń Rolnych, XII Oddziałowa
Organizacja Partyjna PZPR, Rada Oddziałowa ZZPR i Za
rząd Koła Zakładowego Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich oraz Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacyjnego
Ministerstwa Rolnictwa serdecznie gratulują wszystkim
wyróżnionym załogom wojewódzkich i powiatowych biur
geodezji i urządzeń rolnych z okazji osiągnięcia w 1972
roku przodujących wyników w :międzyzakładowym współ
zawodnictwie pracy, życząc jednocześnie następnych jeszcze
większych sukcesów w tym masowym, twórczym ruchu
ludzi pracy resortu rolnictwa.

Geodeci Kielecczyzny z gospodarki komunalnej najlepsi w kraju

Załoga Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
Gospodarki Komunalnej w Kielcach uzyskała za rok 1972
pierwsze miejsce we współzawodnictwie międzyzakładowym
przedsiębiorstw podległych wojewódzkim radom narodo
wym. Na rezultat ten wpłynęło wykonanie wielu ważnych
zadań dobrze i terminowo, wprowadzenie współzawodni
ctwa o jakość DO-RO, czyli dobrej roboty, jak również
wykonanie wielu cennych dodatkowych zobowiązań pro
dukcyjnych i społecznych. Duży wpływ na uzyskanie tych
osiągnięć miała wytrwała i sumienna praca oraz społecz
na postawa załogi pod kierunkiem mgr inż. Stefana Ma
tuszczyka.
W dniu 12 maja 1973 roku w Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Kielcach odbyło się uroczyste spotka
nie z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej, ob
chodzonego przez geodetów pracujących w przedsiębior
stwie, w którym udział wzięli: prezes Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii — mgr inż. Borys Szmielew,
wiceprzewodniczący WRN — mgr Ryszard Dziekan,
przewodniczący Zarządu Oddziału Związków Zawodowych
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Te
renowej — Stefan Sikora, przewodniczący Zarządu
Oddziału SGP w Kielcach — mgr inż Feliks Banaśkiew i c z, przedstawiciele przedsiębiorstw geodezyjnych z Ka
towic, Kielc, Opola, Poznania i Warszawy, kierownicy wy
działów PWRN.
Wszystkich zebranych w serdecznych słowach powitał
dyrektor przedsiębiorstwa — mgr inż. Stefan Matuszczyk,
który jednocześnie omówił działalność Przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo zostało utworzone w 1958 roku zamiast
Zamiejscowego Wydziału Produkcyjnego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego Gospodarki Komunalnej CENTRUM w Ło
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7) województwo krakowskie — PGBiUR w: Żywcu, No
wym Sączu, Limanowej;
8) województwo lubelskie — PBGiUR w: Chełmie, Bia
łej Podlaskiej, Hrubieszowie;
9) województwo łódzkie — PBGiUR w: Sieradzu, Wie
luniu, Radomsku;
10) województwo olsztyńskie — PBGiUR w: Nowym Mie
ście, Morągu, Działdowie;
11) województwo opolskie — PBGiUR w: Namysłowie,
Nysie, Brzegu;
12) województwo poznańskie — PBGiUR w: Chodzieży,
Wrześni, Kościanie;
13) województwo rzeszowskie — PBGiUR w: Lubaczo
wie, Leżajsku, Łańcucie;
14) województwo szczecińskie — PBGiUR w: Gryficach,
Łobzie, Goleniowie;
15) województwo warszawskie — PBGiUR w: Mławie,
Sierpcu, Mińsku Mazowieckim;
16) województwo wrocławskie — PBGiUR w: Ząbkowi
cach Śląskich, Złotoryi, Lubaniu;
17) województwo zielonogórskie — PBGiUR w: Słubi
cach, Lubsku, Nowej Soli.

dzi. Początkowo wartość prac wykonanych przez przedsię
biorstwo wynosiła około 3 min złotych, obecnie wynosi
ponad 21 min złotych. Załoga Przedsiębstwa składa się w
większości z ludzi młodych, pracujących z całym poświęce
niem i zrozumieniem ogromu zadań i obowiązków. Przed
siębiorstwo poza Kielcami posiada stałe grupy w Radomiu
i Ostrowcu, które obsługują te miasta wraz z terenami
sąsiednimi.
Olbrzymie nakłady inwestycyjne na rozwój Kielecczyzny
spowodowały niesłychany wzrost zapotrzebowania na pra
ce geodezyjne. Większość robót wykonuje Przedsiębior
stwo w skróconym cyklu produkcyjnym. Realizuje się w
skróconym cyklu takie prace, jak: obsługa budowy naj
większej w kraju cementowni w Ożarowie, Fabryki Ko
tłów Centralnego Ogrzewania w Sędziszowie, Odlewni Że
liwa Niekłań w Stąporkowie, Kieleckiej Fabryki Wyrobów
Papierniczych w Niewachlowie, budowa gazociągu z Ra
domia do Kozienic i wiele innych. Jednocześnie realizo
wanych jest wiele prac związanych z inwestycjami ko
munalnymi i mieszkaniowymi, mapą zasadniczą i ewiden
cją gruntów. Bardzo duży nacisk kładzie się na poprawę
jakości wykonywanych prac. W tym celu wprowadzono
metodę DO-RO. Przedsiębiorstwo przystąpiło w 1973 roku
do III Ogólnopolskiego Konkursu Dobrej Roboty.
Z kolei mgr inż. Franciszek P i 1 u ś z GUGiK zapoznał
zebranych z uchwałą nr 22 Kolegium Ministerstwa Gospo
darki Terenowej i Ochrony Środowiska i Prezydium Za
rządu Głównego ZZ PGKiGT z dnia 13 kwietnia 1973 roku
w sprawie oceny współzawodnictwa pracy za rok 1972, w
której podano, że podstawową formę współzawodnictwa
stanowiło zespołowe i indywidualne współzawodnictwo we
wnątrzzakładowe, w ramach którego załogi przedsiębiorstw

ubiegały się o tytuły brygad i oddziałów pracy socjali
stycznej oraz Przodovznika pracy. Wyrazem zaangażowania
załóg były podejmowane zobowiązania produkcyjne i czy
ny społeczne.
Szczególnie ważne jest rozwijanie współzawodnictwa o
tytuł brygad i oddziałów pracy socjalistycznej, a także in
dywidualnego współzawodnictwa pracy. Przewiduje się i
uznaje za celowe przyznawanie tytułów i odznak zasłużo
nego pracownika pracy socjalistycznej przez przewodni
czącego PWRN. Uchwała zobowiązuje dyrekcje przedsię
biorstw do ustalania kierunków rozwoju współzawodni
ctwa w 1973 roku.
Przedsiębiorstwa
wyróżnione w międzyzakładowym
współzawodnictwie pracy za rok 1972 w branży geode
zyjnej:
■ pierwsze miejsce — Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Kielcach — nagro
da 20 000 złotych;
■ drugie miejsce — Warszawskie Przedsiębiorstwo Geo
dezyjne — nagroda 37 000 złotych;
■ trzecie miejsce — wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geo
dezyjne Gospodarki Komunalnej w Opolu — wyróżnienie.
Z przedsiębiorstw nie objętych międzyzakładowym współ
zawodnictwem pracy i ocenianych dodatkowo za osiągnięte
wyniki w 1972 roku w całokształcie działalności gospodar
czej, ekonomicznej i społecznej wyróżniono:
■ Katowickie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze —
nagroda 40 000 złotych;
■ Krakowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze —
dyplom uznania;
■ Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze —
dyplom uznania.
Sztandar Przechodni ministra Gospodarki Komunalnej
zdobyło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospo

BRONISŁAW LIPINSKI
Warszawa

darki Komunalnej w Kielcach. Sztandar został uroczyście
przekazany przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyj
ne Gospodarki Komunalnej w Katowicach.
Prezes GUGiK — mgr inż. Borys Szmielew wręczył dy
plomy uznania:
■ za zajęcie pierwszego miejsca — WPGGK w Kielcach,
■ za osiągnięcia gospodarcze, ekonomiczne i społeczne —
OPM w Katowicach, OPM w Krakowie i OPM w Poznaniu.
Dyplomy uznania dla Warszawskiego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego i WPGGK w Opolu zostały wręczone na lo
kalnych uroczystościach w tych przedsiębiorstwach.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
decyzją z dnia 19 maja 1973 roku nadał pracownikom na
szego Przedsiębiorstwa złote i srebrne odznaki „Za zasługi
w dziedzinie geodezji i kartografii”.
Złotą Odznakę otrzymali: Romuald Kompf, Stefan
Kwiatkowski, Stefan
Matuszczyk, Kazimierz
Moulis.
Srebrną Odznakę otrzymali: Halina Dydak, Janusz
Gałkowski, Wacław Korczak, Konrad Pirwitz,
Jerzy Polewski, Jerzy Raducki, Zbigniew Śliwiń
ski, Teofil Wieczorek, Kazimierz Wiśniewski.
Odznaki wręczył prezes GUGiK — mgr inż. Borys
Szmielew.
Następnie w wystąpieniach okolicznościowych prezes
GUGiK — mgr inż. Borys Szmielew, wiceprzewodni
czący PWRN w Kielcach — mgr Ryszard Dziekan,
przewodniczący Zarządu Oddziału Związków Zawodowych
— Stefan Sikora, dyrektor WPG — mgr inż. Wacław
Kłopociński i dyrektor Katowickiego OPM — mgr
inż. Jaromir Granieczny przekazali gratulacje nagro
dzonym i wyróżnionym załogom przedsiębiorstw oraz pod
kreślili znaczenie opracowań geodezyjnych dla gospodarki
narodowej, regionu i ochrony środowiska naturalnego
człowieka.

Uwagi o projekcie prawa budowlanego
(Artykuł dyskusyjny)

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Tereno
wej i Ochrony Środowiska — mgr inż. arch. Czesław Kotela — zaprosił do dyskusji na temat projektu prawa bu
dowlanego, ogłoszonego na łamach pisma Fundamenty.
Autor podkreśla w swym wystąpieniu walory nowej pro
pozycji ustawodawczej i dodaje: liczymy na jego wnikliwą
ocenę w zainteresowanym środowisku i zgłoszenie konkret
nych uwag. Po uwzględnieniu poprawek, które okażą się
niezbędne, projekt prawa zostanie przedstawiony rządowi,
ɑ następnie będzie wniesiony na Sejm. Nowe prawo bu
dowlane powinno lepiej służyć przestrzennemu kształtowa
niu naszych miast i wsi, ochronie środowiska i postępowi
w budownictwie i równocześnie rozwijaniu inicjatywy i
odpowiedzialności wszystkich osób związanych z procesem
budowlanym.
Projekt jest śmiałym krokiem ku uproszczeniom, zaufa
niu do wiedzy i solidności zawodowej budowlanych, jest
również wielką syntezą Wielotematycznego zagadnienia.
Otwarcie publicznej dyskusji nad ważną dla całego spo
łeczeństwa ustawą jest jednocześnie zobowiązaniem przed
stawienia przez dyskutantów najistotniejszych uwag, na ty
le ważkich w całokształcie procesu inwestycyjnego i bu
dowlanego, aby mogły być przyjęte przez projektodawcę
ustawy.
Na wstępie należy podkreślić, iż kompleksowe ujęcie w
Jednym projekcie ustawy — zagadnień budowlanych, pla
nowania przestrzennego, ochrony środowiska, spraw pro
jektowych, postępowych metod budowy itd. przeszła już
okres doświadczeń historycznych. Zmodyfikowana treść,

forma, a przede wszystkim organizacja i technologia pra
cy stwarzają nowy klimat i szanse w projekcie zabudowy
i budowy. Prawda, że projekt ustawy adoptuje i adaptuje
w zakres swego działania jedynie rozdziały ustawy o pla
nowaniu przestrzennym, obejmujące nadzór urbanistyczny
— zmodyfikowaną właściwość organów planowania prze
strzennego, plany realizacyjne, które stanowią, jak to utar
ło się mówić, wyodrębnione ogniwo najbardziej samodziel
ne w łańcuchu miejscowego planowania przestrzennego. I
jednocześnie wiemy, że plany realizacyjne zamykały jed
nostkowe rozwiązania urbanistyczne — decyzją służby
miejscowego planowania przestrzennego.
Istnieje zatem potencjalne niebezpieczeństwo supremacji
zagadnień architektoniczno-budowlanych w rozwiązaniach
planów realizacyjnych na niekorzyść układów wielobran
żowych Ogolnomiejskich, ogólnospołecznych i nowo narasta
jących funkcji miasta.
Obawy pogłębiają się przez fakt jednostronnego trakto
wania spraw zagospodarowania i projektowania inwesty
cyjnego, gdyż w zapowiedzi ustawodawczej nie widać spre
cyzowanej roli innych branż, innych fachowców, a faktycz
nie nie znika ich wpływ na dyscyplinę i wyniki całej ope
racji budowlanej.
W wyniku działalności realizacyjnej inwestycyjno-budo
wlanej znane są powszechnie następstwa rozproszenia na
obszarze miasta — wysypisk, gruzowisk, odpadów budow
lanych, zniszczenia warstwy uprawnej, nieuporządkowania
osiedli oddanych do użytku mieszkańców. Słuszne jest za
tem opracowanie obligatoryjnego przepisu precyzującego
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istotę organizacji procesu ochrony środowiska w toku pro
jektowania, wyboru miejsca, usuwania warstwy gleby rol
niczej, zagospodarowania zniszczeń krajobrazowych itp.
W okresie ubiegłym organizatorzy procesu realizacyjnego
inwestycji budowlanej nie wykorzystywali w pełni właści
wości dokumentacji i techniki geodezyjno-kartograficznej.
Zjawisko to w pewnym stopniu powtarza się w dyskuto
wanym projekcie ustawy.
Fakt ten wpływał i wpływa na zahamowania procesu in
westycyjnego, realizację budowy, jak również kontrolę wy
konania ustaleń szczegółowych i realizacyjnych planów za
gospodarowania przestrzennego.
Projekt ustawy postuluje jedynie dokumentację geode
zyjno-kartograficzną i czynności geodezyjne poprzedzają
ce budowę, w toku budowy i po jej zakończeniu. Artykuł
ten powinien być przeredagowany, gdyż nie obejmuje całośai procesu inwestycyjnego budowli i następstw wywoła
nych jego realizacją.
Zmiany zagospodarowania wniesione na mapę miasta,
do ewidencji gruntów i budynków, do katastru uzbrojenia
terenu umożliwią dalsze bezkolizyjne projektowanie i
budowę urządzeń nad- i podziemnych, ustalenia zmian
w dokumentacji terenowo-prawnej, w rozliczeniu adiacenckim itd.
Przyjęta w projekcie zasada nadzoru urbanistycznego
wprowadza obowiązek zabezpieczenia jej dokumentacyjne
go działania, nie budzącego jakichkolwiek wątpliwości. Moż
na to osiągnąć przez geodezyjne opracowanie planów za
gospodarowania przestrzennego, planów generalnych i wy
znaczenie ich elementów na gruncie w Ogolnomiejskim układzie odniesienia, opartym na sieci punktów geodezyj
nych w terenie.
Proponuję, aby w projekcie ustawy ujęte zostały poda
ne niżej zagadnienia.
1. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do celów
przygotowania inwestycji budowlanej, a w tym do ustale
nia miejsca realizacji projektowanej inwestycji, jej strefy
ochronnej, sporządzenia projektów obiektów budowlanych,

JERZY ZIELIŃSKI
Bydgoszcz

Narada na temat: „Przygotowanie terenów pod budownictwo”

W dniach 18 i 19 maja 1973 roku odbyła się w Bydgosz
czy narada informacyjno-szkoleniowa, przygotowana przez
Sekcję Geodezji Miejskiej Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich. Celem narady było przedyskutowanie zagadnień
związanych z fizycznym i prawnym wydzieleniem terenów
przyszłych inwestycji. Wzrost zapotrzebowania na roboty
geodezyjne związane z przygotowaniem terenów jest nie
wątpliwy i zwiększa się dynamicznie. Natomiast służba
geodezyjna nie jest należycie przygotowana organizacyjnie
i technicznie do takiego wzrostu zadań, tym bardziej, że
przyspieszenie terminów realizacji wielu inwestycji wiąże
się z szybszym przygotowaniem materiałów geodezyjnych
i projektów oraz przejęciem terenów.
Odnośnie optymalnej organizacji służb geodezyjnych i
niezbędnych zmian w tym zakresie środowisko geodezyjne
wypowiadało się już niejednokrotnie i dlatego na naradzie
w Bydgoszczy organizatorzy zaproponowali dyskusję na te
mat zagadnień technicznych.
Zainteresowanie naradą było bardzo duże i zamiast
przewidywanych 200 uczestników w naradzie udział wzięło
ponad 300 osób. Na naradę zostali zaproszeni urbaniści,
architekci, pracownicy wydziałów gospodarki komunalnej
i inwestorzy.
Podstawą do dyskusji były materiały rozesłane uczestni
kom, obejmujące następujące referaty:
— Współdziałanie organów planowania przestrzennego i
służb geodezyjnych miasta w etapie opracowania i reali
zacji szczegółowych planów zagospodarowania — Henryk
Musiatowicz
— Realizacja ustawy z dnia 6 Iipca 1972 r. o terenach
budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o po
dziale nieruchomości w miastach i osiedlach — Bogdan
Grzechnik
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opracowania planu realizacyjnego inwestycji zawiera nie
zbędne dane typograficzne, zagospodarowania, struktury
własnościowej, uzbrojenia terenu i inne wynikające ze spe
cjalnych warunków technicznych inwestycji.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona jest
w układach, formach i skalach dostosowanych do potrzeb
projektowych i planów realizacyjnych.
2. Przed przystąpieniem do budowy, w toku budowy oraz
-po jej zakończeniu należy wykonać Opracqwania geodezyj
no-kartograficzne i czynności geodezyjne.
3. Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji bu
dowlanych służą jako kontrola ustaleń urbanistycznych,
projektowych; należy je wkartować na podstawową doku
mentację geodezyjno-kartograficzną miasta w ciągu mie
siąca od daty odbioru inwestycji.
4. Jednostki organizacyjne służby geodezyjno-kartografi
cznej powinny mieć operatywną i wszechstronną kontrolę
fachową prac geodezyjnych i kartograficznych.
5. Prace geodezyjno-kartograficzne podane w punktach
1—3 wykonuje służba geodezyjno-kartograficzna na koszt
inwestora.
6. Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
określi zasady, tryb i zakres opracowań wymienionych w
punktach 1—4, w oparciu o co prezes Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii wyda szczegółowe instrukcje tech
niczno-organizacyjne i opracuje system rozliczeń dokumen
tacji i czynności geodezyjno-kartograficznych.
Redakcja projektu ustawy w części dotyczącej nadzoru
urbanistyczno-budowlanego wymaga rozszerzenia o działal
ność branżową — geodezyjną, o niej tylko w tym miej
scu -piszę.
Służba geodezyjno-kartograficzna bierze udział w pro
cesach: inwestycyjnym i budowlanym — we wszystkich
ich fazach i etapach warunkuje prawidłowość postępu prac.
Nie znalazło to swego wyrazu w uprawnieniach tej służby
do wstępu na budowę, do wpisu do dziennika budowy. Stąd
oczywisty wniosek o uzupełnienie redakcji rozdziału 7 pro
jektu ustawy — prawo budowlane.

— Dokumentacja geodezyjna dla celów wywłaszczenia
i sprawa odszkodowań — Andrzej Wysocki
— Tryb wydawania lokalizacji pod budownictwo miesz
kaniowe, wielorodzinne i towarzyszące na terenie m.st.
Warszawy na tle przepisów ogólnych — Tomasz Rybicki
i Antoni Wróblewski
— Dokumentacja geodezyjno-prawna w świetle uwag
inwestora budownictwa spółdzielczego — Wojciech R aniecki.
Kolega Musiatowicz w swoim wystąpieniu omówił pro
pozycje współpracy na co dzień jako drogę prowadzącą nie
tylko do urealnienia opracowanych planów zagospodaro
wania, ale również do utrzymania ich bieżącej aktualności
w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
wszystkich obiektów budowlanych.
Zarówno referent jak i dyskutanci wskazywali na po
trzebę zrewidowania dotychczasowych praktyk w zakresie
aktualizacji map, ich udostępniania użytkownikom oraz
przedstawiania na mapach niektórych szczegółów sytuacyj
nych, między innymi drzew i zieleni. Pełna rejestracja
zmian przestrzennych na mapach będzie możliwa dopiero
po ustaleniu optymalnych powiązań organizacyjno-tech
nicznych w dziedzinach urbanistyki, geodezji i nadzoru bu
dowlanego.
Żywe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie kol. Grzechnika, który na podstawie opracowanego operatu podziału
terenów budownictwa jednorodzinnego omówił tok postę
powania związanego z pracą geodety przy przygotowaniu
planu podziału tych terenów. Czynności techniczne i for
malne, które towarzyszą temu procesowi zobrazowano na
planszach. Miejskie Biuro Geodezji w Żyrardowie, które
przygotowało omawiane opracowanie, w każdym etapie
konsultowało swoje projekty z obywatelami i uzgadniało
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włączenie lub wyłączenie nieruchomości z obszaru terenów
budowlanych jeszcze przed opracowaniem projektu samej
uchwały. Geodeta w sposób bardzo przekonywający reali
zował wspólny interes rady narodowej i obywateli polega
jący na uporządkowaniu struktury własności i dostosowa
niu jej do aktualnych planów zagospodarowania.
W obecnej chwili realizacja prac według przepisów no
wej ustawy nastręcza szereg wątpliwości, na które geodeci
pracujący w radach narodowych nie potrafią dać odpowie
dzi. Dotyczy to między innymi zwrotu kosztów poniesio
nych przez zainteresowanych podziałem według ustawy z
1958 roku, wyjaśnienia innych praw do działek przysługu
jących dzieciom właściciela i dzieciom współwłaścicieli.
Sprawa budownictwa jednorodzinnego i społeczna ranga
zagadnienia zupełnie inaczej przedstawia się na obszarach
miast dużych i inaczej na terenie małych miast, gdzie nie
ma w ogóle innego budownictwa jak jednorodzinne.
Okres przejściowy, jakiego wymagają sprawy rozpoczęte
a nie zakończone według poprzednich przepisów oraz po
trzeba dostosowania istniejących planów zagospodarowania
do przepisów ustawy, jak również brak w terenie właści
wych organów upoważnionych do prowadzenia spraw po
działu terenów stwarzają dodatkowe trudności, a niekiedy
nawet uniemożliwiają przygotowanie projektów podziału
przez geodetów.
Sprawy związane z dokumentacją geodezyjną dla celów
wywłaszczeń zostały szczegółowo omówione przez kol. Wy
sockiego na tle doświadczeń z terenu Siedlec. Przygotowa
nie mapy wywłaszczeniowej przebiega w bardzo różny spo
sób, w zależności od regionu i doświadczeń, których dopra
cowali się geodeci na tym terenie. Dla uniknięcia częstych
uchybień lub zbędnych robót celowe będzie opracowanie
wzorów i przykładów tego typu prac. W chwili opracowa
nia mapy wywłaszczeniowej wykonawca jeszcze nie wie
czy dana nieruchomość lub jej część będzie nabywana w
drodze dobrowolnej umowy czy też w drodze wywłaszcze
nia, stąd też przygotowywany materiał powinien być uni
wersalny, przypominający plan podziału.
Zastrzeżenia budzi stosowanie dekretu z dnia 21 wrześ
nia 1950 roku o rozgraniczeniu nieruchomości Skarbu Pań
stwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji planów
gospodarczych. W myśl art. 3 dekretu rozgraniczenie prze
prowadza instytucja lub jednostka gospodarki uspołecznio
nej na podstawie upoważnienia właściwego ministra. Przej
mujący teren najczęściej reprezentuje pogląd, że zgoda na
zajęcie terenu jest wystarczająca i nie stara się o upo
ważnienie wymagane dekretem, ze względu na uchybienia
formalne rozgraniczenie nie następuje, a geodeta przepro
wadza jedynie czynności techniczne towarzyszące rozgrani
czeniu.
Głosów z terenu o konieczności zmodyfikowania przepi
sów o rozgraniczeniu było już bardzo wiele, chodzi o za
sygnalizowanie potrzeby dostosowania ich również do po
stępowania przy wywłaszczeniu.
Interesującą wypowiedź na temat trybu przyznawania
lokalizacji pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
i towarzyszące na terenie miasta stołecznego Warszawy
Przygotowali koledzy ze Stołecznego Zjednoczenia Projek
towania Budownictwa Komunalnego. Zastosowane rozwią
zania organizacyjne pozwalają na odpowiednie postępowa
nie wyprzedzające w celu przygotowania dokumentacji
geodezyjnej i pozyskania terenów (poza terenami skomu
nalizowanymi). Na podstawie zatwierdzonego programu bu
downictwa mieszkaniowego na lata 1976—1980 i planu roz
mieszczenia budownictwa przygotowuje się szkice terenu,
na podstawie których Biuro Głównego Geodety m.st. War
szawy zleca wykonanie:
— aktualizacji mapy zasadniczej miasta;
— aktualizacji ewidencji gruntów;
— wykonanie map tras układu komunikacyjnego;
— studiów planów szczegółowych;
— przeprowadzenia ogólnych i szczegółowych studiów
tras drogowych do osiedli;
— opracowanie ogólnych koncepcji rozwiązań układów
uzbrojenia magistralnego w zakresie wodociągów, kanali
zacji i ciepłownictwa.
Podjęta przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warsza
wy uchwała nr 132/848 z dnia 11.11.1972 roku traktuje te
reny osiedla jako całość i pozwala na przyznanie lokali
zacji największemu inwestorowi, co umożliwia przyspie
szenie prac związanych z przejęciem terenów od aktual
nych właścicieli, przyspieszenie prac geodezyjnych, a tym
samym terminów realizacji inwestycji.

W obecnym systemie organizacyjnym koordynacja pro
jektowania budownictwa na terenie miasta stołecznego
Warszawy prowadzona jest w Biurze Głównego Geodety.
Taka organizacja jest niewątpliwie wynikiem sprawnejdziałalności służby geodezyjnej Warszawy i dowodem jej
wysokiej rangi.
W imieniu inwestorów na naradzie wystąpił przedstawi
ciel spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, znający
potrzeby w zakresie map i terenów w skali ogólnokra
jowej.
Już w etapie uzyskiwania informacji o terenie inwestor
powinien mieć rozeznanie co do stanu własności i zagospo
darowania terenu proponowanej lokalizacji (rozporządzenie
ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z
dnia 20 stycznia 1973 roku w sprawie ustalania miejsca
realizacji inwestycji budowlanych oraz państwowego nad
zoru budowlanego nad budownictwem powszechnym. Zatem
potrzebna jest aktualna mapa zasadnicza i mapa ewidencji
gruntów całego miasta, przy czym istotne jest wyelimino
wanie szczegółów, które nadają mapie charakter zastrze
żony. Dla inwestora cenne są również dane dotyczące bu
dynków (ewidencja budynków). Po wybraniu optymalnego
terenu pod budownictwo należy opracować mapę stanu
prawnego (względnie nakładkę) oraz mapę do planu realiza
cyjnego w skali 1 :500. Istotnym usprawnieniem byłoby
przystąpienie do opracowania wymienionych map nie
zwłocznie po zatwierdzeniu szczegółowych planów zago
spodarowania przestrzennego według kolejności przewi
dzianej do realizacji obiektów. Nie wyklucza to oczywiście
możliwości obciążenia w przyszłości inwestora kosztami
wykonania tych map.
Na podstawie wygłoszonych referatów oraz dyskusji na
ich temat nasuwają się pewne spostrzeżenia, które Sekcja
Geodezji Miejskiej SGP uwzględni w swojej dalszej pracy.
W zakresie współpracy geodetów i urbanistów przy opra
cowaniu i realizacji planów zagospodarowania, najwłaściw
sze wydaje się współdziałanie już w etapie opracowania
planów pracy. Ustalenie skali mapy zasadniczej i map po
chodnych powinno uwzględniać potrzeby służby planowa
nia przestrzennego, które są najpoważniejszym użytków-,
nikiem map miejskich. Według opinii uczestników narady
mapy miejskie nie uwzględniające stanu własności (nie
mające numerów ewidencyjnych działek) są niepełnowartościowe i wymagają dalszego opracowania.
Geodeci w swej pracy spotykają się z planami zagospo
darowania opracowanymi przez biuro projektów różnych
resortów i uwagi na temat wielu mankamentów tych opra-λ
cowań odnoszą się głównie do pracy biur projektowych nié
współpracujących z radami narodowymi i operujących
przypadkowymi podkładami geodezyjnymi, często niewia
domego pochodzenia.
Kontynuowanie roboczych spotkań urbanistów i geode- '
tów w ośrodkach wojewódzkich prowadzi do lepszego po
znania wzajemnych zamierzeń, potrzeb i trudności, pozwoli^
na lepszą koordynację robót, przyspieszenie wielu opraco
wań i umożliwi owocną współpracę w dziedzinie ochrony';
środowiska naturalnego.
Doc. dr inż. Wiktor Richert, prowadzący naradę w
sposób ciekawy i sprawny, w podsumowaniu obrad pod- .
kreślił potrzebę i celowość spotkania, które nie tylko ujaw
niło nasze trudności, ale wskazało również wiele interesu
jących rozwiązań i propozycji nie znanych dotychczas
szerszemu ogółowi.
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Sympozjum na temat: „Rozwój fotogrametrii Wielkoskalowej w Polsce”
W dniach 13—14 kwietnia 1973 roku odbyło się w gma
chu NOT w Warszawie Sympozjum naukowo-szkoleniowe
na temat: Rozwój fotogrametrii Wielkoskalowej w Polsce,
zorganizowane staraniem
Warszawskiego Okręgowego
Przedsiębiorstwa Mierniczego i Zarządu Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
Sympozjum miało na celu:
— przedstawienie dotychczasowego dorobku fotograme
trii Wielkoskalowej;
— wymianę doświadczeń w zakresie zastosowania, or
ganizacji produkcji i rozwiązań technologicznych;
— zaznajomienie z najnowszymi osiągnięciami fotogra
metrii Wielkoskalowej, kierunkami rozwoju postępu tech
nicznego oraz prognozami rozwoju myśli naukowo-tech
nicznej;
— przedstawienie perspektyw dalszego rozwoju fotogra
metrii w dostosowaniu do potrzeb gospodarki narodowej.
Sympozjum zorganizowano w 15-lecie rozpoczęcia produk
cji fotogrametrycznych opracowań Wielkoskalowych w
WOPM. Staraniem Komitetu Organizacyjnego, Zakładowe
go Ośrodka Informacji Technicznej i Ekonomicznej oraz
Koła Zakładowego SGP przy WOPM opracowano i wyda
no drukiem biuletyn zawierający zbiór artykułów i refe
ratów przygotowanych na Sympozjum. Na treść biuletynu
składają się opracowania:
— Rys historyczny fotogrametrii Wielkoskalowej w War
szawskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym —
Stanisław Różanka
— Technologia opracowań Wielkoskalowych w WOPM —
Andrzej Kowalczyk, Zbigniew Kondrat, Andrzej
Szymczak
— Potrzeby i perspektywy rozwoju fotogrametrii nietoPograficznej — Marian Zabicki
— Doświadczenia Katowickiego Okręgowego Przedsię
biorstwa Mierniczego w opracowaniu map Wielkoskalowych
metodami fotogrametrycznymi — Andrzej Wolniewicz
— Mapa Stereometryczna w skali 1 : 1000 jako materiał
źródłowy dla opracowań mapy sytuacyjnej w skali 1 :500
— Z. Suchodola
— Niektóre problemy fotogrametrycznego pomiaru od
kształceń w Warszawie — Czesław Lipianin
— Stan aktualny i perspektywy nowych rozwiązań tech
nologicznych w fotogrametrycznych opracowaniach wielkoSkalowych — Wacław Sztompke.
Obrady Sympozjum, w których uczestniczyło około 120
zaproszonych gości — specjalistów fotogrametrów z całego
kraju, otworzył dyrektor WOPM — mgr inż. Leon Szym
kiewicz, serdecznie witając przybyłych i powierzając

Robocze Prezydium Sympozjum.
żanka, A. Kowalczyk

Od lewej:

Z.

Kondrat,

S.

robocze prowadzenie Sympozjum kolegom Stanisławowi Ró
żance, Zbigniewowi Kondratowi i Andrzejowi Kowalczy
kowi,
Następnie głos zabrał prezes Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii — mgr inż. Borys Szmielew. Powiedział
on między innymi: Jesteśmy obecnie w okresie, w którym
cały nasz naród realizuje bardzo ambitne zadania społe
czno-gospodarczego rozwoju kraju. Zadania, które posta
wiła przed narodem nasza partia wymagają przede wszy
stkim poważnego wkładu nauki i techniki. Dla wykona
nia tych zadań musimy wprowadzać coraz nowszą i coraz
lepszą technikę we wszystkie dziedziny naszego życia. Do
tyczy to i geodezji. A co decyduje dzisiaj o postępie w
geodezji? Przede wszystkim szerokie zastosowanie fotogra
metrii, elektronicznej techniki obliczeniowej, automatyzacji
kartowania i stosowania nowoczesnych dalmierzy w po
miarach geodezyjnych.
Następnie omawiając trudne początki wdrażania fotogra
metrii prezes GUGiK powiedział: ...Następnym etapem by
ło przejście do opracowań Wielkoskalowych wykonywanych
metodą fotogrametryczną. Wtedy postawiliśmy na War
szawskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze i nie za
wiedliśmy się. Właśnie w tym przedsiębiorstwie młoda,
prężna inteligentna, wykształcona i naprawdę ofiarnie pra
cująca kadra opanowała tę technikę i zaczęła oddziaływać
na inne ośrodki.
Na zakończenie prezes podziękował za dotychczasowe osiągnięcia, życzył owocnych obrad, licząc na to, że efekty
Sympozjum pozwolą na lepsze i szybsze opanowanie no
wych technik.
Następnym mówcą był inż. Mieczysław Małek — na
czelny inżynier WOPM. Swoją uwagę skoncentrował na
pierwszych doświadczeniach WOPM w zakresie fotograme
trycznych opracowań Wielkoskalowych. Mówił o pierw
szych pracach doświadczalnych i produkcyjnych, o osią
ganych dokładnościach, o kłopotach i decyzjach organiza
cyjnych, a wreszcie o sukcesach i efektach 15-letniego do
robku. Niech miarą osiągnięć WOPM w zakresie fotogra
metrycznych opracowań Wielkoskalowych będzie tylko kil
ka liczb. W ciągu 15 lat wykonano metodą fotogrametrycz
ną mapy dla 13∩ 000 ha, co odpowiada powierzchni około
40 miast średniej wielkości. Zaoszczędzono w tym czasie
około 25 000 000 złotych, a czas opracowania skrócono o
5 lat.
Dalsze obrady koncentrowały się wokół zagadnień tech
nologicznych. Skróty referatów umieszczonych w tekście
biuletynu wygłosili koledzy: Andrzej Szymczak, Andrzej
Wolniewicz, Czesław Lipianin, Z. Suchodola.

Ró
Przemawia mgr inż. A. Szymczak
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Wystawa zorganizowana z okazji Sympozjum

Ciekawy wykład dr inż. Andrzeja Cioikosza pt. Te
ledetekcja powierzchni Ziemi bardzo wzbogacił obrady.
Wykład ilustrowany był barwnymi przeźroczami.
Drugi dzień obrad poświęcony był zagadnieniom eko
nomicznym oraz potrzebom i perspektywom rozwoju fo
togrametrii Wielkoskalowej w Polsce. Wygłoszono nastę
pujące referaty nie objęte materiałami przygotowanymi na
Sympozjum.

Podstawowym dorobkiem obrad były wnioski, których
zebrano ogółem dwadzieścia. Wnioski podzielono na czte
ry grupy tematyczne dotyczące:
— procesu produkcyjnego, prac naukowo-badawczych i
postępu techniczno-ekonomicznego;
— zdjęć lotniczych;
— zleceń, koordynacji i kooperacji;
— problemów ogólnych.
Należy sądzić, że najistotniejsze spośród zgłoszonych
wniosków są te, które mówią o potrzebie:
— koncentracji prac naukowo-badawczych nad rozszerze
niem stosowania fotogrametrii i fotointerpretacji;
— rozważenia możliwości utworzenia samodzielnego cen
tralnego ośrodka wykonywania, zdjęć lotniczych dla po
trzeb wszystkich resortów; ośrodka o takiej operatywności
działania, która pozwoliłaby na wykonywanie dobrych
zdjęć szybko, we właściwej porze doby i roku, za pomo
cą nowoczesnego sprzętu i na nowoczesnych materiałach fo
tograficznych;
— zabezpieczenia nieprzerwanego toku produkcji dla peł
nego, 'Wielozmianowego wykorzystania sprzętu;
— takiego ustalenia ceny za opracowanie mapy, aby by
ła ona bodźcem i stymulatorem postępu technicznego.
Pełny zestaw wniosków i postulatów organizatorzy Sym
pozjum zamierzają przekazać zainteresowanym instytucjom
do wykorzystania.
Równolegle z obradami Sympozjum czynna była wystawa
opracowań fotogrametrycznych wykonanych w Warszaw
skim, Katowickim i Krakowskim Okręgowych Przedsiębior
stwach Mierniczych oraz w Warszawskim Przedsiębiorst
wie Geodezyjnym.
Organizatorzy Sympozjum zamierzają także wydać do
datkowe materiały zawierające referaty, których nie wy
drukowano w biuletynie, wystąpienia dyskutantów oraz
wnioski. Materiały te przesłane będą uczestnikom Sym
pozjum.
S.R.

— Ekonomiczne aspekty fotogrametrii Wielkoskalowej —
J. Dereziński
— Perspektywy rozwoju fotogrametrii Wielkoskalowej w
Polsce — Paweł Niemczyk.
..__
Skróty i dodatkowe komentarze do własnych referatów
umieszczonych w biuletynie wygłosili koledzy: Μ. Żabicki
i W. Sztompke.
Po wygłoszeniu referatów wywiązała się ciekawa i oży
wiona dyskusja. Dyskutanci podkreślili szereg zagadnień
nie dość jasno zarysowanych w referatach oraz wnieśli no
we, ciekawe elementy, wnioski i uwagi.
W oparciu o przygotowane materiały i wystąpienia w
dyskusji, przewodniczący obrad — kol. Stanisław Różan
ka dokonał podsumowania wyników Sympozjum.
Przebieg Sympozjum daje podstawy do stwierdzenia, że
metoda fotogrametryczna jest ekonomiczniejsza i szybsza
od metody pomiaru bezpośredniego, przy czym ilość ucią
żliwych prac polowych jest znacznie mniejsza. Metoda fo
togrametryczna daje pełniejszą i bogatszą treść, jest bar
dziej obiektywna i uniwersalna, pozwalająca badać wszy
stkie zjawiska związane z działalnością gospodarczą czło
wieka, jak również zjawiska przyrody. Dokładności map
sporządzonych tą metodą są równorzędne dokładnościom
map opracowanych metodą pomiarów bezpośrednich. Istnie
je konieczność dalszego działania w kierunku szerokiego
stosowania fotogrametrii zarówno w opracowaniach map
Wielkoskalowych, jak i do celów nietopograficznych oraz
wprowadzenia do fotogrametrii metod informatycznych.

Informacja Główne] Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za czerwiec 1973 roku
fundusz pomocy koleżeńskiej

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w czerwcu 1973 roku wy
niosły 40 916 złotych.
W czerwcu 1973 roku wypłacono 7
zapomóg pośmiertnych na sumę 70 000
złotych.
W okresie objętym niniejszą infor
macją zmarli
następujący koledzy:

Helgard Edward Fritz z Oddziału SGP
w Warszawie, lat 60, zmarł 30.V.1973
r., zawiadomienie nr 1023; Edward
Krzywdzmski z Oddziału SGP w Ło
dzi, lat 65, zmarł 28.V.1973 r., zawia
domienie nr 1024; Mieczysław Stani
sław Latawiec z Oddziału SGP w
Warszawie, lat 69, zmarł 9.V.1973 r.,
zawiadomienie 1025; Karol Płaczek z
Oddziału SGP w Katowicach, lat 61,
zmarł 4.VI.1973 r., zawiadomienie nr
1026; Antoni Hryckiewicz z Oddziału

SGP w Opolu, lat 66, zmarł 25.V.1973
r., zawiadomienie 1027; Marian Ma
riański z Oddziału SGP w Kielcach,
lat 79, zmarł 28.V.1973 r., zawiadomie
nie 1028; Włodzimierz Ginko z Od
działu SGP w Lublinie, lat 64, zmarł
24.V.1973 r., zawiadomienie 1029.
KASA ZAPOMOGOWA

W czerwcu 1973 roku zapomóg bez
zwrotnych nie udzielono.
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RYSZARD CYMERMAN, ANDRZEJ HOPFER
Akademia Rolniczo-Techniczna — Olsztyn

Konferencja naukowo-techniczna na temat: „Ochrona gruntów rolnych
i rekultywacja obszarów zdewastowanych w północno-wschodnim regionie Polski”
W ramach programu obchodów Roku Nauki Polskiej w
olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej odbyła się w
dniu 12 maja 1973 roku Konferencja naukowo-techniczna
poświęcona ochronie gruntów rolnych i rekultywacji
obszarów zdewastowanych rw północno-wschodnim regionie
Polski. Została cna zorganizowana przez Katedrę Planowa
nia i Geodezyjnego Urządzania Terenów Rolnych Wydziału
Geodeizji i Urządzeń Rolnych oraz przez Zakład Upowsze
chniania Postępu w Rolnictwie ART w Olsztynie.
W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, głównie
przedstawiciele województw: białostockiego, bydgoskiego,
gdańskiego i olsztyńskiego. W większości byli to geodeci
urządzeniowcy rolni, pracownicy wojewódzkich i powiato
wych biur geodezji i urządzeń rolnych zajmujących się ochroną gruntów rolnych, a także przedstawiciele admini
stracji państwowej, zakładów prowadzących eksploatację
kopalin, Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska, Ligi Ochrony Przyrody oraz dość li
czna grupa pracowników nauki reprezentujących olsztyń
ską ART (geodeci urządzeniowcy .rodni, gleboznawcy, rol
nicy), Politechnikę Warszawską (Instytut Geodezji Gospo
darczej) i Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w
Puławach.
Zaproszenie na konferencję przedstawicieli branż, od
działalności których zależy prowadzenie aktywnej ochrany
gruntów rolnych, gwarantowało kompleksowe podejście do
zagadnienia i nadawało spotkaniu charakter roboczy, co
było jednym z głównych zamierzeń organizatorów.
Było to zatem spotkanie ludzi, których łączy wspólna
troska o zapewnienie przyszłym pokoleniom odpowiednich
obszarów do produkcji środków żywnościowych .i terenów
rekreacyjnych, bowiem egzystencja człowieka na Ziemi jest
uzależniona w równej niemal mierze od zapewnienia mu
odpowiedniej ilości pożywienia, jak i czystego powietrza
i wody.
Otwarcia konferencji dokonał przewodniczący Uczelnia
nego Komitetu Obchodów Roku Nauki Polskiej w ART w
Olsztynie, dziekan Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych
— dcc. dτ hab. Włodzimierz Baran, wskazując między
innymi na wagę zagadnień związanych z ochraną gruntów
rolnych w północno-wschodnim regionie Polski. Stwierdził
on, że choć nie występuje w tym regionie poważniejsze za
grożenie ze strony przemysłu, a przyszłość regionu wyni
kająca z naturalnych jego predyspozycji związana jest z
rozwojem rolnictwa i turystyki, niezbędne jest tu szcze
gólne wyczulenie na każdy nawet nadrobniejszy przejaw
nie przemyślanego gospodarowania ziemią i zakłócania
haromnii krajobrazu.
Obrady Konferencji zapoczątkowano wygłoszeniem refe
ratów przez doc. dr A. Hopfera i mgr taż. R. C y mer
ma n a, dotyczących roli służby geodezyjno-urządzeniowej
w ochronie gruntów rolnych .i praktyki rekultywacyjnej w
omawianym regionie. Zadania wynikające z ustawy o ochro
nie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji grun
tów i z przepisów wykonawczych do tej ustawy są bardzo
obszerne i spoczywają głównie na służbie geodezyjnej po
wiatowych i wojewódzkich biur geodezji Ii urządzeń rol
nych, to jest na pracownikach referatów i działów ochro
ny użytków rolnych i organizacji terenów rolnych tych
biur. Obsada osobowa tych jednostek jest jednak niewspół
miernie mała w stosunku do zakresu Wyikanywanych za
dań. W omawianym regiente w referatach oddział urządzeń
rolnych i oddział terenów rolnych powiatowych biur geo
dezji i urządzeń rolnych pracuje najczęściej tylko jedna, a
rzadifco dwie esoby. Mała liczba zaangażowanej kadry, zaj
mująca się zresztą często szeregiem innych zlecanych do
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datkowo czynności, nie jest najlepszą gwarancją prawidło
wej realizacji zadań związanych z ochroną rolniczej prze
strzeni produkcyjnej. Od faktu, że pewne obszary ziemi są
i będą przekazywane dalej na cele nie związane z rolnic
twem nie można się całkowicie uchronić. W omawianym
regionie w samym tylko roku 1970 przekazano na różne
pozarolnicze cele i tym samym wyłączono z produkcji rol
nej obszar równy 3724 ha użytków rolnych. Były to w
większości wyłączenia trwałe, to znaczy takie, przy któ
rych z uwagi na cel wyłączenia nie istnieją szanse powro
tu do produkcji pierwotnej. Możliwości zwiększenia roz
miarów produkcji rolnej należy więc szukać w lepszym
zagospodarowaniu obszarów ziemi stanowiących obecnie
użytki rolne i w podniesieniu wydajności z jednostki po
wierzchni. Dodatkowe szanse zwiększenia produkcji rolnej
tkwią w rekultywacji sztucznie stworzonych terenów nie
produktywnych, powstałych wskutek działalności pozarol
niczych gałęzi produkcji, a także w przystosowaniu do pro
dukcji naturalnie powstałych obszarów nieproduktywnych.
W województwach białostockim, gdańskim i olsztyńskim
powierzchnia gruntów, które wymagają lub w najbliższym
czasie będą wymagały przeprowadzenia zabiegów rekulty
wacyjnych wynosi około 5500 ha. Liczba ta nie uwzględ
nia gruntów własności indywidualnej wymagających rekul
tywacji i zdewastowanych terenów torfowych, których ob
szar tylko w województwie olsztyńskim wynosi ponad 6300
ha. Powierzchnia zdewastowanych obszarów, którym przy
wrócono właściwości produkcyjne w tych trzech woje
wództwach do końca 1971 roku wynosiła około 400 ha, a
więc niewiele.
Referenci kolejnych trzech opracowań to przedstawiciele
działów ochrony użytków rolnych i organizacji terenów
rolnych w wojewódzkich biurach geodezji i urządzeń rol
nych z trzech zainteresowanych województw, a więc: mgr
inż. J. Gerasimiuk z Białegostoku, mgr inż. J. Mo
de 1 s k i z Gdańska i inż. Μ. Packi z Olsztyna. Przed
stawili oni zagadnienia ochrony gruntów rolnych, rekul
tywacji terenów zdewastowanych, współpracy z innymi
jednostkami organów administracji państwowej i współ
pracy z jednostkami prowadzącymi rekultywację na tere
nie poszczególnych województw. Z wypowiedzi ich wyni
kało między innymi, iż często przy opracowaniu planów
zagospodarowania przestrzennego nie są uwzględniane
aspekty ochrony gruntów rolnych i z tego tytułu plany te
w końcowej fazie uzgodnień bywają odrzucane do ponow
nego opracowania. Również inne płaszczyzny współpracy
organów planowania przestrzennego i służb inwestycyj
nych z jednostkami OUR i OTR są przyczyną wielu nie
porozumień, zakłócenia cyklów budowlanych, zbędnego
wzrostu kosztów itp. Niedomagania te można usunąć lub
poważnie zmniejszyć w wyniku zastosowania innych niż
dotychczas układów organizacyjnych.
Referat prof. J. Siuty na temat: Rekultywacja grun
tów bezglebowyćh, wygłoszony przez dr Sz. Lekana po
dawał możliwości rekultywacji zdewastowanych gruntów,
które najczęściej w wyniku eksploatacji kopalin zostały
pozbawione wierzchniej warstwy gleby. Możliwości te są
uzależnione od szeregu czynników, a głównie od toksycz
ności utworów rekultywowanych, ich składu ¡mechaniczne
go, zasobności w składniki pokarmowe, odczynu utworu i
stosunków wodnych. Jeżeli stosunki wodne mogą być re
gulowane poziomem wyrobiska lub przeprowadzeniem od
rębnych zabiegów melioracyjnych, to gliny, utwory pyło
we oraz piaski gliniaste zawierające na ogół znaczne ilości
fosforu, potasu, magnezu i mikroelementów, mimo braku
próchnicy można stosunkowo łatwo przystosować do pro

W dyskusji, w której głos zabrało kilkanaście osób, pod
dukcji. Często wystarczy odpowiednie nawożenie azotem
i w mniejszym stopniu innymi składnikami, by móc wpro jęto wiele tematów, które były albo uzupełnieniem zagad
nień przedstawionych w referatach, albo też ich rozwi
wadzić rośliny próchnicotwórcze. Trudniej jest przeprowa
nięciem. Szczególną uwagę zwrócono na celowość i moż
dzić zabiegi rekultywacyjne na piaskach luźnych i słabo
liwość zmniejszenia kosztów wykonania zabiegów rekulty
gliniastych oraz żwirach, które są pozbawione nie tylko
wacyjnych, wskazując na występowanie pewnych niepra
azotu, ale i innych składników pokarmowych, a ponadto
widłowości tak w etapie opracowywania dokumentacji re
nie zawierają cząstek zdolnych do zatrzymania i przecho
kultywacyjnej, jak i w etapie przeprowadzania samego
wywania składników pokarmowych wprowadzonych z na
zabiegu, w wyniku których koszty tego przedsięwzięcia są
wozami. Jednak przy odpowiednio ukształtowanych sto
za wysokie — jak się szacuje przekraczają dwukrotnie nie
sunkach wodnych mogą być one zrekultywowane. Może
zbędne nakłady finansowe.
się to odbywać przez nawiezienie warstwy próchnicy
Dużo uwagi poświęcono także trudnościom, jakie poko
(10—20 cm), użyźnienie osadami ściekowymi i odpadami
nuje służba geodezyjno-urządzeniowa realizująca przepisy
miejskimi, glinowanie i przez inne zabiegi.
o ochronie gruntów rolnych i rekultywacji, gdyż pozarol
Ostatnie dwa referaty dotyczące technologii opracowy
nicze gałęzie gospodarki narodowej często nie przykłada
wania dokumentacji rekultywacyjnej i wykonywania za
ją większej wagi do racjonalnej gospodarki zasobami zie
biegów rekultywacyjnych, przedstawione przez mgr inż.
mi rolniczej.
B. Małkowską z Przedsiębiorstwa Technologiczno-GeoW wyniku obrak Konferencji i prac Komisji Wniosko
Iogicznego Ceramiki Budowlanej CERGEO w Warszawie i
wej postanowiono wydać materiały pokonferencyjne zawie
mgr inż. A. Owczarek z Olsztyńskich Zakładów Cera
rające omówienie dyskutowanych zagadnień i szczegóło
miki Budowlanej, omawiały szereg istotnych zagadnień z
wo opracowane wnioski. Materiały te zostaną dostarczone
punktu widzenia jednostek wykonujących zabiegi przy
wszystkim uczestnikom Konferencji i adresatom poszcze
wracające właściwości produkcyjne terenom wyeksploato
gólnych wniosków.
wanym.
Uczestnicy Konferencji obejrzeli także trzy krótkometrażowe filmy z dziedziny ochrony środowiska. Były to:
Przedsiębiorstwa prowadzące wspomniane wyżej prace
nie tylko nie mają odpowiednich do tego specjalistów, ale Rekultywacja Piasków — film reżyserowany przez W. P oi właściwego sprzętu. Dlatego też większość prac wyko w a d ę; Chrońmy Przyrodę — zrealizowany przez Μ. M atraszka; Woda — produkcji UNESCO.
nywanych jest systemem zlecania ich innym jednostkom.
Aktualność zagadnień omawianych na konferencji i ko
Wzrastające koszty wykonania tych zabiegów bardzo czę
nieczność dalszego ich dyskutowania i rozwiązywania wy
sto rzutują na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, co jest
jednym z czynników powodujących uchylanie się od obo daj e się potwierdzać potrzebę organizowania następnych
spotkań tego typu.
wiązku wykonywania tych prac.

Inż. JERZY TYRA
Lublin

Po wielu staraniach i zabiegach władz terenowych szcze
bla miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego, przy czyn
nym udziale Wojewódzkiego Biura Geodezji Gospodarki
Komunalnej, decyzją wiceministra Gospodarki Komunalnej
i za wiedzą prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii stworzono warunki do zorganizowania służby geo
dezyjnej resortu gospodarki komunalnej w Puławach. Pre
zydium Miejskiej Rady Narodowej uchwałą z dnia 30.IX.
1971 r., opartą o uchwałę Prezydium Powiatowej Rady Na
rodowej w Puławach, powołało Miejską Pracownię Geode
zyjną ,podporządkowaną Wydziałowi Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej PMRN.
Merytoryczny zakres działania Pracowni obejmuje mię
dzy innymi:
— wykonywanie prac geodezyjnych wynikających z rea
lizacji zadań resortu, z wyjątkiem spraw wymienionych w
art. 18 dekretu z dnia 13.VI.1956 r. o państwowej służbie
geodezyjnej i kartograficznej;
— prowadzenie resortowej składnicy map i dokumen
tów geodezyjnych, aktualizacja tych materiałów, prowadze
nie mapy rejestracyjno-przeglądowej, dostarczanie zainte
resowanych danych geodezyjnych oraz sporządzanie i wy
dawanie odpisów i wyciągów;
— prowadzenie spraw dotyczących lokalnych sieci geo
dezyjnych oraz wykonywanie nadzoru nad ochroną zna
ków geodezyjnych, a w szczególności:
inwentaryzacja
punktów osnowy geodezyjnej w terenie (przeglądy i kon
serwacja), uzupełnianie i odtwarzanie punktów, prowadze
nie mapy ewidencyjno-przeglądowej osnowy geodezyjnej,
sporządzanie opisów topograficznych w terenie, prowadze
nie wykazu współrzędnych oraz wysokości reperów w za
kresie uzgodnionym z powiatowym organem państwowej
służby geodezyjnej;
— bieżąca aktualizacja map Wielkoskalowych dla zaspo
kojenia potrzeb związanych z projektowaniem urządzeń
komunalnych i budownictwa mieszkaniowego oraz potrzeb
związanych z opracowaniem planów zagospodarowania
przestrzennego i planów realizacyjnych oraz map pochod
nych;

Dotychczasowe wyniki eksperymentu puławskiego
— wytyczanie na gruncie, geodezyjna inwentaryzacja urządzeń nad- i podziemnych przed ich zasypaniem ziemią,
aktualizacja map tras ulic i placów oraz zakładanie i pro
wadzenie ewidencji tych urządzeń;
— geodezyjne opracowywania projektów podziału tere
nów budownictwa jednorodzinnego i wytyczanie ich na
gruncie;
— prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości i
budynków oraz ewidencji nazw ulic i placów;
— sporządzanie rocznych preliminarzy budżetowych w
zakresie wydatków i dochodów oraz przedkładanie ich do
zatwierdzenia, po uprzednim uzgodnieniu z wojewódzką
służbą geodezyjną;
— wykonywanie drobnych prac geodezyjnych i karto
graficznych na wniosek i koszt stron (jednostek gospodarki
uspołecznionej i osób fizycznych) w ramach prowadzonej
książki zamówień;
— opracowywanie projektów opinii dla PMRN dotyczą
cych prawa pierwokupu przez państwo nieruchomości na
bywanych przez osoby fizyczne;
— prowadzenie w pierwszej instancji postępowania ad
ministracyjnego i przygotowanie decyzji w zakresie pokry
wania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów oraz
innych urządzeń komunalnych, zaliczania na poczet opłat
wieczystego użytkowania nakładów poniesionych przez
wieczystych użytkowników, stosowanie ulg w opłatach
uiszczanych za użytkowanie terenów przez jednostki uspo
łecznione;
— prowadzenie opiniowania spraw w zakresie przeka
zywania terenów w użytkowanie jednostek gospodarki uspołecznionej, sprzedaży budynków mieszkalnych, przeka
zywania terenów w użytkowanie wieczyste;
— prowadzenie ewidencji terenów państwowych położo
nych w granicach administracyjnych miasta Puławy;
— dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości będących
w zarządzie organów i jednostek podległych PMRN oraz
nabywanych przez te organa lub jednostki na cele realiza
cji narodowych planów gospodarczych.
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Zakres działania terenowego dotyczy w zasadzie obszaru
miasta Puławy w jego graniacch administracyjnych. Jed
nakże w wyjątkowych przypadkach Delegatura Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii wyrażała zgodę na wyko
nywanie prac geodezyjnych w pozostałych miastach po
wiatu, to jest w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie.
Kadra techniczna i administracyjna Pracowni jest kom
pletowana zgodnie z sugestiami GUGiK z jednostek spoza
resortu rolnictwa, a trzon jej stanowią byli pracownicy
inżynieryjno-techniczni MPG w Zamościu i Chełmie Lu
belskim. Pracownia zatrudnia ostatnio 2 magistrów inży
nierów, 1 inżyniera, 2 techników oraz jednego pracowni
ka administracyjnego. Struktura organizacyjna Pracowni
ustalona wymienioną uchwałą PMRN przewiduje samo
dzielne stanowiska pracy do spraw:
a) administracji geodezyjnej;
b) składnicy map i dokumentów geodezyjnych;
c) wykonawstwa robót geodezyjnych i kartograficznych;
d) geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń nad- i podziem
nych;
e) bieżącej aktualizacji map;
f) gospodarki terenami;
g) kancelaryjnych i likwidacji należności.
Z uwagi na szczupłość przydzielonych środków finanso
wych, obsadzono dotychczas stanowiska wymienione pod
literami a, d oraz e. Pozostałe zadania są mimo to reali
zowane w zakresie możliwym do wykonania. Utrzymanie
Pracowni zapewnia oddzielny budżet tworzony ze środków
przyznawanych na szczeblu wojewódzkim na utrzymanie
resortowej służby geodezyjnej. Budżet ten w roku 1971 (IV
kwartał) po stronie wydatków zamykał się kwotą 21240
złotych, w roku 1972 — 335 000 złotych, a w roku 1973 —
482 000 złotych. Jednocześnie w 1972 roku wypracowano do
chody z książki zamówień na kwotę 294 901 złotych, a we
dług przewidywań w 1973 roku osiągną one około 400 000
złotych.
Dzięki przychylności miejscowych władz Pracownia otrzymała doskonale wyposażony lokal o powierzchni 70 m2.
Wyposażenie w sprzęt geodezyjny, aczkolwiek skromne,
jest na razie wystarczające i pochodzi z WPGGK w Lubli
nie oraz zakupów poczynionych we własnym zakresie przez
Pracownię. Z uwagi na duże perspektywy rozwojowe wy
nikające z dynamicznego rozwoju miasta, zapewnione zo
stały dalsze środki na zakup sprzętu i wyposażenia Pra
cowni.
Celowe jest także podanie ważniejszych zadań progra
mowych wykonanych dotychczas przez MPG w Puławach.
■ W zakresie administracji geodezyjnej i gospodarki te
renowej
— wprowadzono numerację porządkową nieruchomości
na obszarze całego miasta oraz prowadzi się jej bieżącą
aktualizację dotyczącą 3600 nieruchomości;
— opracowano mapę podziału sekcyjnego pokrycia ma
powego dla obszaru 5097 ha;
— uporządkowano materiały geodezyjno-kartograficzne
oraz ewidencję gruntów Skarbu Państwa;
— opracowano mapę przeglądową pokrycia mapowego i
osnów geodezyjnych;
— załatwiono 43 sprawy dotyczące zezwolenia instytu
cjom państwowym, spółdzielczym i osobom prywatnym na
wykonanie przekopów pasów ulicznych w ich liniach roz
graniczających oraz 246 innych spraw zleconych przez te
instytucje;
— w oparciu o pisemną zgodę GUGiK przejęto z Powia
towego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Puławach
wszystkie materiały geodezyjne i kartograficzne dotyczące
uzbrojenia terenu w urządzenia nad- i podziemne miasta
Puławy;
— urządzono składnicę map i dokumentów geodezyjnych
oraz zaprowadzono ich ewidencję;
— w zakresie naliczania kosztów za pierwsze urządze
nie komunalne ulic i placów opracowano i wydano 261 de
cyzji administracyjnych na kwotę 1 384 262 złote (w sto
sunku do planowanych 200 decyzji). Nadmienić tutaj trze
ba, że MPG zlikwidowała w tym zakresie olbrzymie zale
głości, jakie występowały w PMRN.
■ W zakresie wykonawstwa robót geodezyjnych
— zaktualizowano mapę zasadniczą miasta na obszarze
410 ha, które to czynności stanowią wartość 103 000 zło
tych i zostały wykonane w ramach obowiązków służbo
wych;
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— zaktualizowano mapy 11 km tras ulic wartości 44 000
złotych — także w ramach obowiązków służbowych;
— wykonano 67 zleceń na sumę 294 901 złotych, co sta
nowi 147,5% zaplanowanych dochodów.
Zapotrzebowanie na roboty geodezyjne jest bardzo du
że i dotyczy głównie wykonywania dokumentacji dla wy
właszczeń pod inwestycje mieszkaniowe i komunalne, po
działu terenów pod budownictwo jednorodzinne, regulacji
stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa, przekazywania
terenów, ich uzbrojenia itp. Zbyt mała obsada Pracowni
uniemożliwiła zrealizowanie wszystkich zamówień.
Dla
zorientowania jak wielkie jest zapotrzebowanie na opra
cowania geodezyjne i kartograficzne w miastach całego po
wiatu puławskiego podam, że wysokość środków wydat
kowanych z budżetu terenowego corocznie oscyluje między
1—1,5 min złotych i oczywiście nie pokrywa zapotrze
bowań.
Warto zaznaczyć, że w stadium końcowym jest komplek
sowo przeprowadzana powierzchniowa inwentaryzacja geo
dezyjna urządzeń nad- i podziemnych na mapach w skali
1 :500 w układzie sekcyjnym, wykonywana przez WPGGK
w Lublinie. Całe miasto ma pełne pokrycie mapami w ska
li 1 : 1000, 1:2000 i 1:5000. W tej sytuacji przed Miejską
Pracownią Geodezyjną stoi poważne zadanie bieżącej ak
tualizacji map.
Wyrazem uznania dla dotychczasowej działalności MPG
w Puławach jest pozytywna ocena pracy dokonana przez
PMRN.
Na tle przytoczonych faktów nasuwają się wnioski, któ
re można by również odnieść do pozostałych większych
miast województwa lubelskiego nie stanowiących powia
tów, a nawet do innych województw.
1. Eksperyment czy też precedens puławski jest spraw
dzonym przykładem prawidłowego uregulowania zagadnie
nia bieżącej obsługi geodezyjnej miast nie stanowiących co
prawda powiatów, lecz niejednokrotnie przewyższających
dynamikę rozwoju miasta powiatowe.
A zatem żadne inne rozwiązania nie zabezpieczą po
trzeb resortu Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowi
ska. Zakres działania GUGiK został obecnie rozszerzony
o sprawy dotyczące bieżącej aktualizacji map miejskich,
ewidencji gruntów, budynków i urządzeń podziemnych,
sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla budownictwa
jednorodzinnego i zagrodowego, wyznaczania na gruncie i
inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu, pomia
rów realizacyjnych w miastach i innych zadań. Znaczy
to, że za realizację tych zadań odpowiadać będą nie geo
dezyjne służby resortowe rolnictwa i gospodarki komu
nalnej, ale służba geodezyjna resortu Gospodarki Tereno
wej i Ochrony Środowiska. Zadania mogą być realizowane
przez organa terenowe tej służby, to jest miejskie biura
geodezji i kartografii, wyposażone w środki materialne i
prawne odpowiednie dla swej działalności. Zwłaszcza bie
żąca aktualizacja mapy zasadniczej miasta oraz map pro
blemowych może być realizowana tylko w tych formach
organizacyjnych; aktualizacje okresowe wykonywane przez
przedsiębiorstwa geodezyjne (przydatne na przykład do
planowania przestrzennego, których aktualizację przepro
wadza się także okresowo) nie rozwiązują problemu dy
sponowania aktualną mapą od zaraz, co jest powszechnym
wymogiem przy stale usprawnianym i skracanym procesie
inwestycyjnym.
2. Miasta Chełm Lubelski, Zamość, Puławy, Kraśnik i
Biała Podlaska są w województwie lubelskim (obok aglo
meracji lubelskiej) przewidywane na ośrodki Subregionalne. W ośrodkach tych nastąpi intensywny rozwój przemy
słu, budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, usług,
handlu, szkolnictwa itp. W grupie miast stanowiących ośrodki powiatowe będą się rozwijać w przyspieszonym tem
pie miasta Biłgoraj, Łuków, Lubartów. Z wymienionych
dziewięciu miast w czterech jest zorganizowana służba geo
dezyjna resortu gospodarki teernowej i ochrony środowi
ska. Należy więc w pozostałych pięciu miastach, a więc
w Kraśniku, Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Łukowie i Lu
bartowie zorganizować tę służbę.
3. Wydaje się celowe objęcie zakresem działania tereno
wego istniejących i tworzonych organów resortowej służ
by geodezyjnej w miejskich biurach geodezji i kartografii
we wszystkich miastach danego powiatu.

Doc, dr hab, ini. STANISŁAW SZPETKOWSKI
Kraków

1. Wstęp
IW opracowaniach [1], [2] poświęconych mierzeniu defor
macji zachodzących na powierzchni terenu w wyniku pod
ziemnych robót górniczych przedstawione zostały między
innymi zasady, sposoby i zakresy prowadzenia tych po
miarów, z uwzględnieniem bardzo różnorodnych ich ce
lów. Spośród wszystkich rodzajów pomiarów deformacji
prowadzonych na terenach górniczych można wyróżnić po
miary usługowe przeznaczone do uzyskiwania bieżących
informacji o stanie deformacji terenu lub obiektów po
wierzchniowych oraz pomiary służące do poznania skut
ków eksploatacji, czyli pomiary o charakterze naukowo-ba
dawczym.
Pomiary usługowe po bezpośrednim wykorzystaniu ich
wyników w każdym cyklu obserwacyjnym są dalej w za
sadzie już ∣nieprzydatne. Do takich pomiarów należą na
przykład okresowe niwelacje szlaków komunikacyjnych (li
nii kolejowych) doraźnie informujące o potrzebie dokona
nia odpowiednich regulacji spadków torów przez podnie
sienie pewnych partii nasypów. Wyniki tych pomiarów
dokumentuje się w postaci zestawień danych obserwacyj
nych w odpowiednich formularzach i ilustracji graficznych
(uzupełnianych w cyklach pomiarowych), na przykład wy
kresów obniżeń, nachyleń itp. Pomiary usługowe mogą speł
niać dużą, a niekiedy nawet doniosłą rolę dla gospodarki
narodowej (na przykład obserwacje na terenach czynnych
obiektów przemysłowych, pod którymi prowadzona jest
uwarunkowana eksploatacja górnicza). Doświadczenia uzy
skane na podstawie tych pomiarów mogą być pomocne
przy wdrażaniu eksploatacji górniczej w podobnych wa
runkach geologicznych i górniczych oraz pomocne w usta
leniach z zakresu profilaktyki budowlano-technicznej na
powierzchni i profilaktyki górniczej.
'Przedmiotem obecnego opracowania są uwagi na temat
opracowywania wyników pomiarów o charakterze nauko
wo-badawczym. Pomiary o takim charakterze prowadzane
były na terenie Górnego Śląska przez kopalnie węgla ka
miennego od około 20 lat. Cechuje je zresztą różny stopień
przydatności do celów badawczych. W przeważającej czę
ści pomiary te obejmują bowiem same tylko niwelacje
punktów linii obserwacyjnych (niwelacje techniczne, rza
dziej precyzyjne), a tylko mała ich część ma charakter
pełniejszych obserwacji, na przykład obserwacji obejmu
jących pomiary przemieszczeń poziomych i obniżeń punk
tów powierzchni.
'Wyniki pomiarów o charakterze naukowo-badawczym są
odpowiednio dokumentowane, to jest zakłada się doku
mentację archiwalną (dzienniki pomiarowe, obliczeniowe),
dokumentację zbiorczą wyników w cyklach pomiarowych
oraz odnośną dokumentację graficzną. Materiały dokumen
tacyjne zakończonych obserwacji mogą być następnie od
powiednio opracowane i służyć do bardziej ogólnych usta
leń (syntetycznych), nowych opracowań problemowych itp.
Wyrażany czasem pogląd, że celem pomiarów naukowo-badawczych jest ustalenie — w wyniku opracowania da
nych obserwacyjnych — wartości parametrów stosowanych
teorii obliczeniowych z dziedziny szkód górniczych, jest
błędny, jakkolwiek obserwacje te stanowią również ma
teriał dla takich ustaleń.
Obserwacje (pomiary) skutków eksploatacji górniczych
prowadzone były dla różnych (w tym bardzo złożonych)
sytuacji górniczych. Dlatego wydaje się słuszne, aby opra
cowaniami wyników tych obserwacji w pierwszej kolej
ności obejmować przypadki proste, jednoznaczne i nie bu
dzące zastrzeżeń zarówno ze względu na przedmiot badań,
jak i sposób wykonania pomiarów, a następnie włączać
opracowania bardziej złożone (na przykład wpływy 2 po
kładów, wpływy uskoków itp.).

0 opracowaniu wyników pomiarów deformacji
prowadzonych na terenach górniczych

2. Wyznaczanie wielkości deformacji na podstawie wyni
ków obserwacji
Podziemna eksploatacja górnicza wywołuje przemieszcze
nia punktów górotworu w pewnym otoczeniu robót gór
niczych: nad eksploatacją obserwuje się obniżenia punktów,
a w obszarze nad krawędziami pól eksploatacji występują
przemieszczenia poziome. Typowy rozkład deformacji po
wierzchni w przypadku wybrania dużego pola pokładu
przedstawiony został na rysunku 1 (w linii prostopadłej
do krawędzi pola). Jest to wykres obniżeń punktów w
i przesunięć poziomych u oraz zmian tych wielkości przy
padających na jednostkę długości, to jest pochyleń krzy
wej przekroju niecki obniżenia T i odkształceń właści
wych poziomych ε. Z pomiarów prowadzonych na po
wierzchni staramy się wyznaczać dla danych warunków
geologicznych i górniczych głównie następujące wielkości
charakteryzujące rozkład i wielkości deformacji:
a) największe obniżenia wmax;
b) największe przesunięcia umaχ',
c) największe nachylenia ɪ max>
d) największe krzywizny Kmax lub najmniejsze promie
nie krzywizn Kmin;
e) największe odkształcenia rmax;
Umα>c

u

I

Rys. 1. Schematyczny rozkład wielkości deformacji na
chni przy krawędzi wybranego dużego pola pokładu

powierz
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f) miejsce występowania punktu przegięcia krzywej
osiadania;
g) miejsce występowania największych przesunięć;
h) miejsce występowania największych odkształceń (rozciągań i ściskań);
i) miejsce występowania największych krzywizn, (naj
mniejszych ich promieni);
j) miejsce występowania najbliższego punktu o obniżęΠ!U. ^maxj
k) miejsce na zewnątrz pola eksploatacji, gdzie deformacje mogą być uznane za znikome małe (zerowe).
!Położenie punktów, o których mowa w punktach f—k
wyznacza się za pomocą odległości mierzonej od krawędzi
pola pokładu.
Inny rozkład deformacji, typowy dla wybrania wąskiego
pasa pokładu, przedstawiony został na rysunku 2. Powstaje
wówczas niecka niepełna, która charakteryzuje się wystę
powaniem w swej części środkowej obniżej mniejszych od
Wmax w niecce pełnej i występowaniem dużych ściskań
przewyższających największe rozciąganie. W takich przy
padkach charakterystyczne są przede wszystkim wartości
wskaźników deformacji dla określonych warunków geolo
gicznych i górniczych, w których dokonana została dana
eksploatacja.
Jeszcze inaczej kształtuje się rozkład deformacji przy
podkładach nachylonych (po nachyleniu). Występuje tu
przemieszczenie wpływów (dewiacja) w stironę nachylenia
pokładu, a ponadto obserwuje się asymetrię w rozkładach
poszczególnych wielkości deformacji (rys. 3).
Oprócz tych wielkości, jakie należy wyznaczać przy opracowywaniu wyników obserwacji skutków eksploatacji na
terenach górniczych, określa się cały szereg innych wiel
kości, zależnie od rodzaju, charakteru i przeznaczenia ba
dań. Między innymi wyznacza się:
— przebieg deformacji w fazie dynamicznej;
— prędkości przemieszczeń punktów obserwacyjnych;
— rozkład przemieszczeń punktów w czasie.
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Obliczenia wyników niwelacji

Obniżenia punktu obserwacyjnego w określa się z róż
nicy jego wysokości w n-tym cyklu obserwacyjnym Hn
i wysokości w jakimś innym cyklu, na przykład poprzed
nim Hn-ι. Jeżeli punkt obserwacyjny nie wykazuje zmian
wyników w cyklu k, to jego całkowite obniżenie wyniesie:
¾ax —

Uq

Krz

którym

punkt

Średnią prędkość obniżania wyraża wzór:
Wmax

”śr
Imax

gdzie:

czas trwania procesu osiadania.

Bardziej interesujące są jednak wartości średnich pręd
kości obniżeń punktu w okresach miçdîy cyklami n
i (n + il)
W⅛(n+1)

Vn (n+i) — ~~
tn (λ-Vi)

Niezależnie od tych wyliczeń sporządza się wykresy roz
kładu prędkości v obniżenia poszczególnych aunktów cha
rakterystycznych (jak wyżej), za pośrednictwem których
wyznacza się położenie i wartości punktów ekstremalnych.
Nachylenia przekroju niecki osiadania oblicza się z osia
dań sąsiednich punktów obserwacyjnych. Na przykład dla
boku 2—3 (rys. 4) nachylenia wynoszą:
dw2, i

2,3 “TT

gdzie:
Jw2.3 — różnica obniżeń punktów 2 i 3,
Z2,3 — odległość pomiędzy tymi punktani wyrażona
w metrach.
Podając różnicę obniżeń punktów w milimetrach, otrzy
mamy nachylenie w [mm∕m(%o)].
(Dokładny przebieg nachyleń, pozwalający wyznaczyć po
łożenie punktu Tmax i jego wartość, możnsi uzyskać na
wykresie sporządzonym w odpowiedniej skali.
Krzywizny przekroju niecki osiadania wyznacza się jako
zmiany nachyleń z osiadań trzech kolejnych punktów ob
serwacyjnych (rys. 4):
AT
K =---1
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gdz:
J

Hfc

gdzie:
H0 — wyjściowa wysokość punktu,
Hr — wysokość
punktu w cyklu, w
osiągnął największe obniżenie.
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3. Niektóre przypadki opracowania wyników obserwacji
Aby umożliwić porównywanie wyników pomiarów de
formacji, które — jak wiadomo — są prowadzone w róż
nych warunkach na liniach obserwacyjnych różnych ko
palni, należy przyjmować przypadki odnoszące się do po
dobnych warunków geologicznych i zbliżonych warunków
eksploatacyjnych (na przykład dla niecek pełnych). Wiel
kości charakteryzujące deformacje powinny być przy tym
wyznaczane w sposób jednakowy dla wszystkich przypad
ków. Podstawσw>∙ym sposobem znormalizowania wyników
są redukcje na kierunki normalne do .krawędzi pola eks
ploatacji, a nadto — z uwzględnieniem prostego sumowa
nia wpływów (superpozycji) — przeliczanie wartości defor
macji na przykład dla wmax = Im.
Redukcje, wartości na kierunek prostopadły do brzegu pola eksPloatacji [3]

Rys. 4. Schemat przemieszczeń
wem eksploatacji górniczej

punktów

powierzchni

pod

wpły

gdzie:
JT — różnica nachyleń dwóch odcinków (boków),
1 — średnia długość boków linii obserwacyjnej.
Krzywizny wyznacza się w [km-'].

Należy pamiętać, że powyższe wzory na nachylenia i
krzywizny podają średnie wartości na bokach. Zbliżenie
się do rzeczywistych wartości wymaga stosowania krótkich
baz i wysokich dokładności obserwacji. Gdy I → 0, we wzo
rze na krzywizny będziemy określać lokalny przebieg proce
su (w granicy: w punkcie), który może znaczniej odbiegać
od średniego rozkładu wobec możliwych odskoków poje
dynczych punktów od łagodnego (opływowego) przebiegu
krzywej obniżeń. Badaczy interesuje w większości przy
padków właśnie taki obraz średniego rozkładu. Jest on
również najbardziej istotny w opracowaniach dla praktyki.
Uwagi te odnoszą się także do omawianych dalej wielkości
poziomych odkształceń właściwych.
W praktyce zamiast krzywizn używa się ich odwrotności,
to jest promieni krzywizn, i wyraża je w kilometrach.
Obliczenia wyników

pomiarów

przemieszczeń

poziomych

Pomiary długości boków linii obserwacyjnych lub inne
pomiary (na przykład triangulacyjne) prowadzone w celu
ustalania wielkości ruchów poziomych — w przypadku
ich nawiązania do stałych punktów odniesienia, to jest
leżących za zasięgiem oddziaływania eksploatacji górni
czej — umożliwiają wyznaczanie bezwzględnych wartości
przemieszczeń u poszczególnych punktów
*
pomiarowych
[1], [2],
Pomiary długości boków służą również do określania po
ziomych odkształceń właściwych. Wyznacza się je ze zmian
(różnic) długości boków w* poszczególnych cyklach pomia
rowych. Poziome odkształcenia, czyli jednostkowe wydłu
żenia (przy rozciąganiu) lub skrócenia (przy ściskaniach)
oblicza się ze wzoru:
dl
ε~ 1
gdzie:

Przy obserwacjach wpływów eksploatacji dużych pól
pokładów (rys. 5) lub pola w kształcie wydłużonego pro
stokąta (rys. 6), można sporządzić wykres obniżeń punktów
obserwacyjnych dla kierunku normalnego do kra-wędzi pola
eksploatacji. W tym celu odmierza się odległości od granic
pola do poszczególnych punktów obserwacyjnych i odcina
je (w sikali) na wykresach osiadań. Z tak sporządzonego
wykresu można wprost odczytywać osiadania w jako funk
cje odległości x od granic pola, a także wyznaczać gra
ficznie nachylenia T i krzywizny K, a w szczególności
Tmax ɪ Kmax. Jeżeli wykresy osiadań, nachyleń i krzywizn
są sporządzone w kierunkach zgodnych z liniami obserwa
cyjnymi, wówczas w celu otrzymania wartości normalnych
należy stosować następujące przybliżone wzory przelicze
niowe:
1— odległości:
I0 = I ∙ COS φ
— nachylenia:
Tep
T0 = -ɪ
COS φ
— krzywizny:
Kcp
Kt
COS2 ffi
gdzie:
φ — kąt zawarty między normalną do krawędzi i kie
runkiem linii obserwacyjnej.

Wartości przesunięć poziomych u i poziomych odkształceń
właściwych ε, jakie wyznaczane były *w liniach obserwa
cyjnych pod kątem φ, należy przeliczać stosując do tego
celu następujące wzory przybliżone:

%

Jl — zmiana długości boku l.

Poziome odkształcenia właściwe wyraża się w [mm/m, %o].
Przy tym sposobie są to odkształcenia średnie na boku. Przy
odpowiedniej interpretacji (graficznej) można wyznaczać
na ich podstawie również ekstremalne wartości rozkładu
tych wielkości.
Dla otrzymywania wartości porównywalnych z wynika
mi innych obserwacji ,należy wymienione wyżej wielkości
deformacji odpowiednio opracować, między innymi z
uwzględnieniem podanych dalej sposobów.
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Wyeksploatowane
pole pokładu
Rys. 5. Rozmieszczenie linii obserwacyjnej na powierzchni przy
krawędzi wybranego dużego pola pokładu: φ — kąt redukcyjny
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— przesunięcia:
Uφ
U0 =--------COS çp

— odkształcenia właściwe:

eφ

«o =---- —
COS2 φ
Uwagi odnośnie sporządzania wykresów rozkładu nachyleń i od
kształceń i wyznaczania ich największych wartości

!Przy sporządzaniu wykresów funkcji nachyleń T i od
kształceń właściwych ε (pierwszych pochodnych funkcji
obniżeń i przesunięć poziomych) należy zwrócić uwagę na
to, że na podstawie danych obserwacyjnych wyznaczone
są średnie wartości wielkości T i ε na odcinkach długości
boku obserwacyjnego. Dlatego wykresy średnich rozkła
dów tych wielkości (i na ich podstawie ustalenia odnośnie
położenia punktów odpowiadających występowaniu Trnax
i ⅛ax) należy sporządzać według zasady przedstawionej
na rysunku 7, uwzględniającej całkowanie graficzne. Za
uważmy, że wartości ekstremalne Tmax (ɪ ⅛ax) z tak otrzy
manych krzywych rozkładu (średniego) są większe od śred
nich wartości na bokach przyjmowanych niejednokrotnie
do opisania przebiegu wielkości deformacji (przez połą
czenie linią łamaną punktów o średnich deformacjach).
Przedstawione graficzne opracowanie (całkowanie) tych
wielkości deformacji jest najwłaściwszym sposobem przed
stawienia generalnego ich rozkładu i wielkości ekstre
malnych.
Ustalenie przekroju niecki statycznej z obserwacji dynamicznych

Z poprzednich omówień wynika jak ważną rolę dla
ustalenia szeregu istotnych wielkości w procesie deforma
cji odgrywa krzywa końcowego osiadania powierzchni.

/

7—7------

Kierunek robót —— (V)
Rys. 8. Określanie rozkładu obniżeń punktów powierzchni w fazie
statycznej (końcowej) na podstawie zmierzonych prędkości osia
dania punktów obserwacyjnych w krótkim odstępie czasu: v —
krzywa prędkości osiadania, w — krzywa obniżeń powierzchni
w fazie statycznej

Można z niej bowiem wyznaczać szereg parametrów,
wskaźników i wielkości charakterystycznych dla danych
warunków geologicznych i górniczych.
Prowadząc obserwacje w nieckach dynamicznych przy
długim, postępującym, prostoliniowym froncie eksploatacji,
dla otrzymania ostatecznego przekroju niecki należałoby
w zasadzie czekać na zakończenie robót i ustalenie ruchów
punktów górotworu.
Dla szybkiego uzyskania ostatecznego przekroju niecki
można posłużyć się sposobem zastosowanym ,przez prof.
Awierszina i przyjętym w radzieckich zagłębiach
węglowych [4]. Sposób ten polega na krótkotrwałych ob
serwacjach wysokościowych prowadzonych w Linii punk
tów rozmieszczonych w osi postępującego frontu robót
górniczych. Obserwacje prowadzone są w 2 seriach w
odstępie kilkudniowym, a ich wyniki służą do wykreślenia
krzywej rozkładu średnich szybkości v (mm/dobę) obniżeń
punktów powierzchni (rys. 8). Stosując całkowanie krzy
wej szybkości obniżeń można otrzymać krzywą obniżeń w
w fazie statycznej i wartości Wmax.
Jeżeli front eksploatacji przesuwa się ze stałą prędkością
równą V (m/dobę), to odległość poziomą pomiędzy rzutem
linii frontu a dowolnym punktem obserwacyjnym można
wyrazić jako iloczyn czasu t i tej prędkości.
Przyjmując, że każdy punkt obserwacyjny (n + 1) prze
biega drogą punktu n (poprzedniego) można będzie krzywą
obniżeń wyrażoną za pomocą funkcji f(x), przedstawić
jako funkcję czasu

,<t,-'(v)∙

/
/ Wybrone pole
//. pokładu

Obniżenia punktu n można otrzymać ze wzoru:

_n
≠n —r xy"
lr
Wii = -J f(x)dx = J
f (t) dt

vO

0

W praktyce wartość Wn oblicza się jako sumę:

i--n
wn = ∑ v ∙ At

n=l

Rys. 6. Przykład Hnii obserwacyjnej (załamanej) nad
polem wybranego pokładu: φi, <∣r — kąty redukcyjne

wąskim

gdzie:
v — średnia szybkość na odcinku 1 (pomiędzy punktami
obserwacyjnymi),
∆t — czas potrzebny do przejścia frontu eksploatacji na
odległość l.
Obniżenia punktu można także zapisać w postaci:

Rys. 7. Zasada wyznaczania średniego przebiegu krzywych de
formacji pierwszych pochodnych funkcji przemieszczeń, wartości
ekstremów i ich położenia
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1 i=n
w^ = | Σ » '1
1=1
W ten sposób obniżenie punktu obserwacyjnego jest osta
tecznie równe iloczynowi pola zawartego między osią x
i krzywą v (od punktu 0 do punktu n) i prędkości V po
stępu frontu robót górniczych. Wartość Wmax otrzymuje
się, dokonując obliczenia dla ostatniego punktu po stronie
eksploatacji.
Podany sposób zapewnia — jak to wynika z literatury —
dobrą zgodność wyników, zwłaszcza jeżeli chodzi o obli
czanie wartości największych obniżeń.

Wyznaczanie parametru wyrażającego mechaniczne własności skał

Do przewidywania wpływów podziemnej eksploatacji
górniczej na powierzchnię, a także na wyrobiska kopal
niane są u nas stosowane różne teorie. We wzorach obli
czeniowych tych teorii występują pewne wielkości charak
teryzujące własności ośrodka przenoszącego wpływy eks
ploatacji, czyli górotworu (masywu skalnego). Są to tak
zwane parametry.
Wyznaczanie parametrów stosowanych teorii obliczenio
wych z dziedziny tak zwanych szkód górniczych nie
stanowi wprawdzie przedmiotu opracowania wyników ob
serwacji do celów badawczych, jednakże ze względu na
doniosłe znaczenie tych parametrów w obliczeniach prze
mysłowych przy każdej okazji, a nawet w pierwszej ko
lejności wyznacza się je dla potrzeb praktyki.
Poniżej podano prosty sposób wyznaczania parametru
własności mechanicznych górotworu dla teorii: teorii sto
chastycznej przemieszczeń górotworu (J. Litwiniszyna)
i dla teorii St. Knothe. Są to parametry Jc i tg ß. Spo
sób wyznaczania parametrów jest oparty na wynikach ni
welacji zespołów punktów obserwacyjnych na powierzchni,
tworzących zwykle linie [5], (6j.
Aby otrzymać poprawne wartości parametrów k i tg β,
należy opierać się na wynikach zakończonych obserwacji
geodezyjnych prowadzonych na powierzchni nad polami
eksploatacji dużych partii pokładów (półpłaszczyzny) za
legających pod małymi kątami nachylenia. Można także
przyjmować wyniki z linii obserwacyjnych o kierunkach
zgodnych z rozległością pokładów nachylonych. Do tych
obliczeń należy przyjmować odległości od krawędzi eks
ploatacji w kierunku normalnym do krawędzi pola pokła
du, a w przypadkach przechodzenia linii obserwacyjnych
pod pewnym kątem do krawędzi należy stosować opisane
wyżej redukcje długości. Przy pokładach nachylonych
i stromych można korzystać z danych linii obserwacyjnych
założonych w kierunku rozciągłości pokładu. Z danych po
miarowych wyznacza się:
— wartość największego obniżenia powierzchni tθmax,
jako średnią z obniżeń kilku punktów znad środkowej
(płaskiej) części niecki;

— wartość największego nachylenia Tmax linii przekroju
niecki osiadania w przekroju normalnym do krawędzi pola
pokładu;
— głębokość Ji w punkcie przecięcia linii obserwacyjnej
z krawędzią pokładu.
Na ich podstawie można obliczyć:
— parametr górotworu Jc ze wzoru:
k=⅛

h7.

^max

— wartość tg/? ze wzoru:

tg∕J = 10-3-^≡i-H
ldmax
Zauważmy, że wartość tg β można wyrazić za pomocą
parametru Jc.tg/S = IO-3JcHa
Wzory powyższe zapewniają wysoką dokładność wyzna
czenia parametrów obliczeniowych· (kilka procent), inne
sposoby wyznaczania są mniej dokładne.
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stąpi poszukującym w cenie po 24
złote za rocznik.
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Mgr inż. KONRAD ECKES
Mgr inż. RYSZARD HYCNER_______________________
Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH
Kraków

Urządzenia i metody automatycznego przetwarzania danych giaficzno-cyfrowych
w procesach geodezyjnych systemów informatycznych
(Część II)

W opracowaniu niniejszym zamieszczono przegląd naj
nowszych osiągnięć światowych w dziedzinie konstrukcji
urządzeń automatycznego przetwarzania danych graficzno-cyfrowych, omawiając jednocześnie osiągnięcia poszcze
gólnych firm produkujących digimetry i plottery. W prze
glądzie tym podano krótką charakterystykę urządzeń, z
podkreśleniem oryginalnych rozwiązaniach i specyficznych
zastosowań.
Firmy w krajach europejskich
■ ARISTO-WERKE DENNERT and PAPE KG (NRF).
Firma ta produkuje system rysująco-digitalizujący ARISTOMAT-ARISTOMETER. Steruje tym systemem kompu
ter GEAGRAPH 1000, 2000, 3800 lub 4000. Zapewniona jest
możliwość pracy on-line i off-line, a także praca syste
mu w połączeniu on-line z komputerami: IBM 360/40,
360/50, 1800, 1130 i Honeywell DDP 516. Dokładność ryso
wania plottera wynosi od ± 0,10 do ± 0,05 mm, dokładność
reprodukcyjna ± 0,02 mm. Oprócz wspomnianego systemu
firma produkuje jeszcze plotter ARISTOGRAPH i digimetr ARISTOGRID. Ten ostatni działa na zasadzie wol
nej głowicy i zapewnia dokładność + 0,12 mm.
■ BENSON (Francja). Spośród wielu urządzeń do prze
twarzania danych typu SERIES 100, 200, 300, 400, 600 i
800 uwagę skupimy na plotterze SERIES 200 i digimetrze
SERIES 600. W grupach tych istnieje wiele urządzeń o
zbliżonych parametrach, różniących się nieznacznie mię

Rys. 2. Digimetr firmy CONTRAVES AG

CODIMAt

typ ZL

dzy sobą. Digimetry SERIES 600 wyposażone są w półauto
matyczne czytniki krzywych, a ich dokładność wynosi
± 0,15 mm.

■ CONTRAVES AG (Szwajcaria). Firma skonstruowała
digimetr CODIMAT (ryś. 2) oraz plotter CORAGRAPH
DC2 SYSTEM (rys. 3). Wspomniany digimetr produkowa
ny jest w kilku wersjach, zależnie od dokładności. CODI
MAT HF wyposażony jest w monitor do obserwacji opra
cowywanego miejsca. Plotter CORAGRAPH DC2 (można
wykorzystywać jako digimetr) sterowany ,jest komputerem
trzeciej generacji CORA II. Dokładność tego plottera cha
rakteryzowana jest wstęgą wahań o szerokości mniejszej
niż 0,06 mm. Plotter ma bogate wyposażenie pomocnicze,
między innymi: display, głowicę CLS-72 do kreślenia stru
mieniem świetlnym oraz zestaw urządzeń do kreślenia i
rytowania.
■ CORADI (Szwajcaria). Z urządzeń tej firmy wymienić
należy plotter CORADOMAT i digimetry typ DMC, DMB
i DMR (rys. 4 i 5). Digimetr DMB to unikalne urządzenie
biegunowe o dokładności promienia + 0,03 mm i kąta
± 0,01 o (36"). Digimetr ten ma program do automatyczne
go obliczania pola ze współrzędnych biegunowych.
■ D-MAC LIMITED (Wielka Brytania). Oryginalne kon
strukcje digimetrów tej firmy przedstawione zostały w pu
blikacji [UJ. Firma ta jako pierwsza zastosowała koncep
cję wolnej głowicy do digitalizacji rysunków systemem li
ne following (śledzenia linii). Do prac kartograficznych
produkowany jest specjalistyczny digimetr PF SYSTEM
2CF (CARTOGRAPHIC DIGITISER) dający dokładność
± 0,1 mm (rys. 6).
■ FERRANTI LIMITED (Wielka Brytania). Wytwórnia
dostarcza digimetry FREESCAN DRAWING READER EP
210 i DRAWING READER EP 211 i plottery EP 230, EP
240, EP 140. W digimetrze EP 210 zastosowano koncepcję
wolnej głowicy. Jednym z ciekawych zastosowań digime
trów i plotterów tej firmy jest opracowywanie map dla
rybołówstwa, na których przedstawia się aktualne dane o
rozmieszczeniu ławic rybnych. Urządzenia te działają w
połączeniu z systemem radarowym DECCA.

■ HAGEN SYSTEMS (Holandia). W wytwórni tej skon
struowano digimetry HAROMAT i HAROPEN, natomiast
plotter GRAPHOMAT produkowany jest na licencji fir
my SIEMENS (ZUSE) — NRF. Digimetr HAROMAT rr,a
znaczny zakres zastosowań, w tym także możliwość obli
czania pola. Digimetr HAROPEN działa na zasadzie wol
nej głowicy.
■ KONGSBERG VÄPENFABRIKK (Norwegia). Jest to
jedna z najbardziej znanych firm na świecie specjalizu
jąca się w konstrukcji plotterów dużych formatów dla
przemysłu okrętowego. Wiele dużych stoczni europejskich
eksploatuje systemy wytwórni KONGSBERG. Do celów
geodezyjno-kartograficznych zaleca się plotter DM 1215
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produkowany w dwóch wersjach HS (high speed — duża
szybkość) i HA (high accuracy — wysoika dokładność). Ten
ostatni plotter zapewnia dokładność wyższą niż ± 0,05 mm.
Do kontroli i korektury danych można zastosować urzą
dzenie kontrolne VERIFAST (rys. 7). Plottery firmy
KONGSBERG można sterować komputerem LC 300. Pozo
stałe plottery DM 1600, DM 1800 i DM 2637 mają znaczne
wymiary powierzchni roboczej. Mimo stosowania dużych
szybkości rysowania sięgających nawet 500 mm/s, dokład
ność tych plotterów jest stosunkowo wysoka i wynosi
± 0,1 mm.
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■ SIEMENS (NRF). Firma ta przejęła na krótki okres
produkcję plotterów dawnej wytwórni ZUSE, która na
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych jako jed
na z pierwszych na świecie skonstruowała plotter stoło
wy. Firma SIEMENS nie produkuje już także seryjnie
przejętych rozwiązań: GRAPHOMAT Z64, Z91, Z92, które
wymieniamy ze względu na duże tradycje firmy ZUSE w
badaniach nad systemami do automatycznego przetwarza
nia danych graficzno-cyfrowych. Jak już wspominaliśmy,
jedynie plotter Z90 produkowany jest przez holenderską
firmę HAGEN SYSTEMS.

■ VEB CARL ZEISS (NRD). Zakłady Zeissa produkują
system przetwarzania danych CARTIMAT I, II i III. Sy
stemy te zawierają przyrząd kombinowany — digimetr i
Plotter. Plotter w systemie CARTIMAT III charakteryzuje
się niezbyt dużą szybkością rysowania, przy stosunkowo
wysokiej dokładności ± 0,05 mm.

Rys. 3. System CORAGRAPH DC2 firmy CONTRAVES AG

Firmy w Stanach Zjednoczonych
(ɛɑɪɑrado). Firma produkuje digimetr
MODEL 3990 i plotter MODEL 6030. Plotter MODEL 6030
charakteryzuje się dokładnością około ± 0,1 mm i jest sto
sowany między innymi w pracach geodezyjnych.

■ BROOMALL INDUSTRIES INC (Pensylwania). Wy
twórnia specjalizuje się w produkcji digimetrów (LARR-M,
LARR-V, MODEL 099D i MODEL 55-R). Digimetry te sto
sowane są głównie w przemyśle elektronicznym.
® CALCCMp (California). Jest to światowej sławy wy
twórnia systemów do przetwarzania danych. Plotter tej
wytwórni MODEL 745 PRECISION zapewnia jedną z naj
wyższych dokładności wśród tego typu urządzeń, wynoszą
cą około ± 0,02 mm. W plotterze tym zastosowano unikal
ne rozwiązanie płaszczyzny roboczej w postaci płyty gra
nitowej (ciężar plottera wynosi około 3800 kG). Jest on
Powszechnie stosowany w laboratoriach amerykańskich do
Precyzyjnych kreśleń. Z pozostałych plotterów można wynvrɪɪð- MODEL 7800, MODEL 7900 i plotter bębnowy MO
DEL 1136 oraz urządzenie, które wydaje dane na mikroHLmie 1675 GRAPHIC COM SYSTEM. Firma produkuje
także wyposażenie pomocnicze.
. Przykład fragmentu mapy miasta wykreślonego przez
Jeden z plotterów firmy CALCOMP przedstawiono na ry
sunku 9.

Rys. 4. Plotter CORADOMAT z komputerem typ 21 firmy CORADI
Rys. 5. Digimetr
CORADI

biegunowy

POLAR-DIGIMETER

DMB

firmy

. ® CALMA COMPANY (Virginia). W jednym z digimetrow produkowanych przez tę firmę (MODEL 885) zasto
sowane zostało automatyczne śledzenie linii.

** CONCORD CONTROL INC (Massachusetts). Firma
specjalizuje się w produkcji plotterów i digimetrów do ce
lów geograficznych i nawigacji morskiej. Plottery E-51 i
E-99 stosowane są do kreślenia siatek kartograficznych i
rastrowych. Z digimetrów produkowanych przez tę firmę
^-66, E-75, E-107 i E-100) godny uwagi jest typ ostatni,
Kfory służy do zbierania informacji o zjawiskach jonosfery z pomiaru danych na filmach.
® FAUL-CORADI INC (New York). Plotter tej firmy typ
CORADOMAT 21 zapewnia bardzo wysoką dokładność,
wynoszącą około ± 0,02 mm. Oprócz tego wytwórnia pro
dukuje jeszcze plotter CODAMATIC CORADOGRAPH SY
STEM oraz digimetr CODAMATIC DIGIRALL. Podobień
stwo konstrukcji tych przyrządów z urządzeniami szwaj
carskiej wytwórni CORADI jest niewątpliwe.

■ GEO SPACE (Texas). Jedynie plotter tej wytwórni
LP-203 charakteryzuje się tym, że w swoim wyposaże-
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Rys. 6. Digimetr PENCIL FOLLOWER SYSTEM 2 firmy D-MAC
LIMITED

Rys. 8. Plotter MODEL 7500 o bardzo wysokiej dokładności, fir
my CALCOMP

niu posiada display. W urządzeniu tym istnieje możliwość
odtwarzania rysunków z lampy katodowej -na powierzchni
rysunkowej plottera.

Superprecyzyjny plotter MODEL 33 o dokładności od
± 0,0125 do ± 0,0025 mm. Z innych ciekawszych urządzeń
należy wymienić digimetr GERBER-DERIVIMETER, za
pomocą którego można automatycznie wyznaczać wartość
pochodnej dla funkcji przedstawionej w postaci graficznej.

■ GERBER SCIENTIFIC INSTRUMENT COMPAN
(Connecticut). Firma produkuje znaczną liczbę modeli o
oryginalnym zastosowaniu. Spośród nich godny uwagi jest

Rys. 7. Urządzenie kontrolne VERIFAST firmy KONGSBERG

B HOUSTON INSTRUMENT (Texas). Firma specjalizuje
się w produkcji plotterów bębnowych. Tego typy plottery
nie mają większego zastosowania w geodezji i kartografii,
jeden z nich COMPLOT DP-3 ma zastosowanie między in
nymi w prezentacji wyników produkcji i analizach finan
sowych oraz w architekturze i meteorologii.
B IMAGE INFORMATION INC (Connecticut). W jednym
plotterze produkowanym przez tę wytwórnię
(MODEL
LGP-2000, rys. 10) zastosowany został laserowy system
optyczny do wytworzenia rysunku na filmie z informacji
wyprowadzonej z pamięci komputera. Przy wykorzystaniu
tej koncepcji uzyskuje się dużą szybkość opracowania.
B MILGO ELECTRONIC CORPORATION (Florida). Spo
śród systemów automatycznego przetwarzania danych pro
dukowanych przez wytwórnię MILGO wymieniamy system
DPS-8 — digimetr i plotter. System ten był stosowany W
programach kosmicznych Mercury, Gemini i Apollo przez
placówki NASA rozmieszczone w różnych miejscach kuli
ziemskiej.

W dziedzinie konstrukcji urządzeń automatycznego prze
twarzania danych graficzno-cyfrowych mamy w kraju też
pewne osiągnięcia. W Instytucie Geodezji i Kartografii w
Warszawie prowadzone są od kilku lat badania w tej dzie
dzinie, w wyniku których powstały automaty KART 1 ɪ
KART 2, o czym donoszono w literaturze. W Instytucie
Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH znajduje się sy
stem przetwarzania CARTIMAT III. W ostatnim czasie
prowadzone były rozmowy z firmą KONGSBERG (Nor
wegia), CONTRAVES (Szwajcaria) i BENSON (Francja) W
sprawie ewentualnego zakupu systemów do automatyczne
go przetwarzania danych graficzno-cyfrowych, produkowa
nych przez te firmy. Możliwe, że w chwili ukazania się
niniejszego opracowania systemy te będą już u nas uru
chomione.
Z analizy rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów urzą
dzeń do automatycznego przetwarzania danych graficzno
-cyfrowych różnych firm światowych można wywniosko
wać o aktualnych tendencjach w konstrukcji przyrządów
najwyższej klasy. Rozwiązania konstrukcyjne dążą do za
pewnienia urządzeniom coraz wyższej dokładności i więk
szych szybkości kreślenia oraz digitalizacji. W precyzyj
nych plotterach dokładność kreślenia sięga granic rzędu
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± 0,0025 mm (MODEL 33 firmy GERBER). Dzięki zastoso
waniu wolnej głowicy szybkość Plottera kalifornijskiej fir
my XYNETICS (1000 mm/s) dwukrotnie przewyższa makRys. 10. Laserowy plotter MODEL
FORMATIONS INC

LGP-2000 firmy

IMAGE
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symalne szybkości kreślenia dotychczasowych rozwiązań
mechanicznych. Jako urządzenie kreślące pojawia się la
ser, który zapewnia znaczną szybkość opracowania i du
żą dokładność. W procesie digitalizacji olbrzymią wagę
przywiązuje się do zastąpienia śledzenia rysunku przez operatora śledzeniem automatycznym. Olbrzymi i niezwy
kle ważny problem stanowi dalsza automatyzacja procesów
w systemie geodezyjno-kartograficznym. Zagadnienia te są
badane w wielu placówkach naukowych świata. O donio
słym znaczeniu zautomatyzowania tradycyjnej linii tech
nologicznej w pracy geodety i kartografa może świadczyć
fakt, że na przykład w Stanach Zjednoczonych można dzię
ki temu wydawać rocznie około kilkaset milionów map
[12], przy czym zapotrzebowanie ciągle wzrasta.
W dobie szybkiego rozwoju informatyki i stosowania jej
w wielu dziedzinach nauki i techniki niezbędne jest kon
tynuowanie prac nad upowszechnieniem aktualnej wiedzy
światowej o automatycznym przetwarzaniu danych. W
przypadku geodezji i kartografii nabiera to szczególnego
znaczenia w obliczu projektowania Państwowego Systemu
Informatycznego TEREN. W pracach projektowych nie
zbędne jest dokładne zbadanie aparatury przewidzianej do
zastosowania w Systemie, która po uzupełnieniu czynnikiem
pracy analityka programisty i specjalistów Zainteresowanych dziedzin zapewni wysoką sprawność Systemu.
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Zastosowanie dalmierzy elektrooptycznych i dwuobrazowych
do rozwiązania osnowy szczegółowej
Część Il

III. Praktyczna ocena dokładności proponowanego sposobu
1. Podstawowa baza doświadczalna

Praktyczną ocenę dokładności przedstawionego sposobu
rozwiązania osnowy szczegółowej przeprowadzono w opar
ciu o pomiary doświadczalne wykonane w bazie doświad
czalnej Katedry Geodezji Azkademii Rolniczej we Wrocła
wiu (rys. 1). Podstawę jej stanowi czworobok geodezyjny
o bokach około 1,5 km i przekątnych 1,6 km i 2,6 km.
Do punktów czworoboku dowiązano pięć ciągów poligono
wych o bokach od 2∣5O do 500 m. Wierzchołki czworoboku
i punkty poligonowe utrwalono typowymi słupkami beto
nowymi z bolcem żelaznym.
Elementy długościowe L bazy doświadczalnej pomierzo
no dalmierzem elektrooptycznym EOS ∣nr 191396 produkcji
Zeissa (NRD), będącego własnością Instytutu Geodezji Wyż
szej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej,
o błędzie standardowym
n⅛ = + [5 mm -j- 2 ∙ 10-, L]

Pomiary kątów w czworoboku geodezyjnym wykonano
teodolitem THEO 010 metodą trzech statywów, w 4 se
riach, a w ciągach poligonowych w 3 seriach. Charakte
rystykę dokładności pomiaru bazy doświadczalnej przed
stawiono w tablicy 6.
Błąd średni ppmiarów kątowych m0 obliczono na pod
stawie błędów pozornych. Średni błąd pomiaru elementów
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liniowych mi uwzględnia błędy: stałej dodawania, ,popra
wek fazomierza, częstotliwości wzorcowej, prędkości fali
elektrooptycznej w próżni, określenia warunków atmo
sferycznych.
Obliczenia sieci doświadczalnej, jako osnowy lokalnej,
w której oś y pokrywa się z bokiem I-III (rys. 1), prze
prowadzono na podstawie ścisłego wyrównania metodą po
średniczącą w dwóch etapach:
— obliczenie współrzędnych punktów czworoboku geo
dezyjnego;
— obliczenie współrzędnych punktów poligonowych w
dowiązaniu do wierzchołków czworoboku.
Równania błędów kątowych i liniowych ułożono według
wzorów (1), a następnie rozwiązano na maszynie cyfrowej.
Spostrzeżenia liniowe Ln i kątowe an przyjęto za jedna
kowo dokładne. Zrównoważenie równań błędów uzyskano
w wyniku podzielenia ich przez błąd średni mi lub m0∙
Czworobok geodezyjny rozwiązano dwukrotnie — jako
sieć liniową oraz jako pełną sieć kątowo-liniową. Wyniki
Obliczeń obu sieci wraz z oceną dokładności przedstawiono
w tablicy 7.
Do dalszych obliczeń przyjęto współrzędne czworoboku
obliczone z dokładniejszej sieci liniowej. Ze względu na
małą wartość błędu położenia punktu.
mpmax = ±4.2 mm

współrzędne te przyjęto za bezbłędne.

t

'ùobrjijkofiise

do JelcitJ

Rys. 2. Wykres poprawek do mierzonych odległości dalmierzem
BRT-006. Instrument nr 164790, obserwator A, pochmurno, t = 14 0C

Rys. ɪ. Baza doświadczalna Katedry Geodezji Akademii Rolniczej
we Wrocławiu. Oznaczenia: Δ — punkty czworoboku geodezyj
nego, A — punkt triangulacyjny, · — punkt poligonowy adapto
wany, O — punkty poligonowe złożone

W wyniku ścisłego wyrównania ciągów poligonowych ob
liczono współrzędne prostokątne 20 punktów poligonowych.
Sredni błąd mP położenia punktów poligonowych zawiera
się w granicach ±<6,1 — 29,6 mm).
Tablica 6. Tharakterystyka dokładności pomiaru bazy doświadczalnej

Ciągi poligonowe

Czworoliok geodezyjny
Charakterjstyka

pomiar>·
Jiniowe

Błąd średni nι∣ i M0

±3.7 min

l>omiary
kątowe

IMiniiary
kątowe

pomiary
liniowe

3

4

5

±4.0r,

±2.2 mm

±10™

2

1

Średnia długość

1710 m

_

331 m

—

Błąd względny

1 : 470 000

—

1 : 150 000

—

Tablica 7. Wyniki ścisłego wyrównania czworoboku geodezyjnego
Współrzędne

Nr
punktu

ɪ
w [m]

1’
w [m]

Ocena dokładności
średnie błę
dy Mp poło
żenia
punktu
w (mm]

1

2

4

3

średnie błędy po wy
równaniu

»7
w [mm]

»’o
w [“]

5

6

Sieć liniowa

I
Il
HI
IV

2000,000
3304.678
2000.000
729.462

1000.000
1854.447
2608.455
1810.811

0.0
±4,2
±2.5
±4,2

2000,000
3304,671
2000.000
729.448

1000.000
1854.446
2608,452
1810.811

0,0
±11.6
±7,2
±11.6

2. Terenowe pomiary doświadczalne

Przedstawiona baza doświadczalna stanowiła podstawę
do założenia oraz pomierzenia mikrociągów sytuacyjnych
o konstrukcjach analizowanych w punkcie II w celu prak
tycznego zbadania ciągów. I tak, w punkty ciągów poli
gonowych wpisano (dowiązano dwustronnie) 61 ciągów pro
stoliniowych i nieprostoliniowych. Punkty tych ciągów
oznaczono palikami z gwoździem. Długości boków w gra
nicach 75—120 m pomierzono trzykrotnie skomparowaną
taśmą 20 m. Różnica pomiędzy pomiarami nie przekraczała
2 cm. Kąty w ciągach sytuacyjnych pomierzono teodoli
tami THEO 020 (ciągi prostoliniowe) i THEO 010 (ciągi
nieprostoliniowe) w dwóch seriach, celując na szpilki. Tak
pomierzone ciągi wyrównano i obliczono metodą przybli
żoną (najpierw wyrównano kąty, a następnie przyrosty
współrzędnych). Wszystkie ciągi były dowiązane dwustron
nie do punktów poligonowych. Pomiary tych samych cią
gów wykonano dwukrotnie, raz dalmierzem Redta, a na
stępnie BRT. Kąty załamania w ciągach mierzono w jed
nym położeniu lunety, boki natomiast w 8 koincyden
cjach — po 4 z każdego końca boku. Średnie z poszczegól
nych koincydencji redukowano następnie o odczytaną z od
powiedniego wykresu poprawkę uwzględniającą błędy sy
stematyczne — instrumentalne, osobowe i zewnętrzne po
miaru.
*

±2,7

Sieć kątowo-liniowa

I
II
III
IV

Rys. 3. Wykres poprawek do mierzonych odległości dalmierzem
Redta 002. Instrument nr 137594, obserwator A, słonecznie, t =
= 16 oC

±2,7

±3,4

Wykresy poprawek (rys. 2 i 3) sporządzane zostały na
podstawie testowania danego egzemplarza dalmierza. W tym
celu zakłada się bazę testową — linię prostą (w terenie
płaskim) podzieloną na odcinki, na przykład 5 m. Odcinki
te należy pomierzyć z odpowiednią dokładnością (w gra
nicach o jeden rząd dokładniej od dokładności używanego
dalmierza). Porównanie następnie poszczególnych odcin
ków (Ln) przyjętych za prawdziwe z wynikami otrzyma
nymi z pomiaru danym dalmierzem (Ln∙) pozwala na okreś
lenie prawdziwych różnic odległości Rn, które obarczone
są błędami systematycznymi
oraz przypadkowymi pi<·
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1 i 2). W odpowiednich pozycjach tablicy 8 przedstawiono

Ogólnie można zapisać:
i

Rn = Ln--Ln = ∑si+ ∑pk
i=l

I mP \

k

(2)

Jc=I

¡Wartości Rn (kropki) dla poszczególnych odległości n na

nosi się na wykres w skali na przykład 1 : -—(rys. 2 i 3).
500
Jeżeli dalmierz jest starannie sprawdzony i zrektyfikowany, wówczas wartości Rn, szczególnie w niskich tempe
raturach pomiaru, są niewielkie. Pomiary wykonywane
w okresie lata, w wysokich temperaturach, dają dość znacz
ny rozrzut wyników. Wpływ na to mają przede wszystkim
błędy przypadkowe, wynikające ze zmieniających się szyb
ko warunków pomiaru (dynamicznych), których nie można
opisać matematycznie, w odróżnieniu od zmian statycznych
(laboratorium). Niemniej jednak, w sposób przybliżony
można oddzielić błędy systematyczne od przypadkowych.
Sposób ten polega na wygładzeniu drgań wyników Rn
metodą średniej ruchomej [19] z parametrem na przykład
N = 5. Przedstawiona na rysunkach 2 i 3 linia ciągła cha
rakteryzuje wielkości poprawek (błędy systematyczne) do
mierzonych odległości, natomiast linie przerywane ograni
czają wstęgę błędów średnich mɪ obliczoną na podstawie
wzoru:
I -l ' [dn d∏]

w postaci ułamka ----- rezultaty analizy praktycznej (licz∖mpt∣

nik) i teoretycznej (mianownik). Osiągnięte wyniki prak
tyczne są zbliżone do teoretycznych, choć w większości
wypadków przekraczają je, jednakże nie w takim stopniu,
aby nie korelowały z przeprowadzoną klasyfikacją w ta
blicy 2. Wszystkie więc z badanych ciągów, mierzonych
tak dalmierzem Redta, jak i BRT, pod względem dokład
ności odpowiadają I klasie ciągów sytuacyjnych (mp max =
= .±15 cm) w terenie kategorii A.
Praktycznej analizy dokładności wyznaczenia szczegółów
sytuacyjnych mierzonych z punktów osnowy sytuacyjnej
(patrz analizy teoretyczne) nie wykonywano. Osiągnięte re
zultaty z badania osnowy sytuacyjnej upoważniają do
stwierdzenia, że dokładność ta kształtować się będzie na
poziomie wyników analizy teoretycznej (tabl. 3). Należy
jeszcze zastrzec, że osiągnięte wyniki badań terenowych
ciągów sytuacyjnych mają charakter przybliżony i orien
tacyjny z uwagi na to, że dokładności pomiarów liniowych
(taśma — 3×) uznane za prawdziwe nie zachowały różnicy
jednego rzędu dokładności. Odnosi się to zwłaszcza do
pomiarów dalmierzem Redta. Ponadto liczba badanych cią
gów jest również niewielka, aby można wyciągnąć daleko
idące wnioski. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że celem
tych pomiarów było jedynie sprawdzenie przeprowadzo
nych analiz teoretycznych.

gdzie:
n=N
Tablica

Odstępy dn poszczególnych (punktów) wartości Rn od
uśrednionej krzywej uważane są za sumę
^dn = ∑

ex, εy

i

Redta-002

BRT—006

Ciągi prostoliniowe

300 m

3,0

6,4

1,7

5,0

2,9

6.7

400 m

2,1

6,1

3,1

7,4

500 m

2,3

6,8

4,6

11,5

600 m

2,7

7,7

Ciągi nieprostoliniowe
3001100 m

300 1 200 m

4001100 m

400 L200 m

4,1

6,7

2,3

6,1

3,8

6,1

2,9

8,2

3,0

7,6

2,6

7,6

2,7

8,5

3,1

8,9

I
5001100 n>

1,2

8,8

2,8

8,2

3,6

7,3

3,3

9,4

⅛ = (4÷iy)2

Wartości błędów εp pogrupowano dla poszczególnych dłu
gości i kształtów ciągów, obliczając z nich błędy średnie
mp ze wzoru:

5001200 ni

600 L100 m

Te właśnie rezultaty dają możność porównania ich (z pew
nym przybliżeniem z wynikami analiz teoretycznych (tabl.
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Wn
-ɪ- w [cm]
™pt

Charakterj-Styka ciągu
(długość)

błędów przypadkowych pomiaru danej odległości n.
Na rysunku 2 dość duże wartości poprawek dla odleg
łości 60—120 m spowodowane są wpływem systematycz
nych błędów instrumentalnych (między innymi błąd po
działu dodatkowej łaty dla BRT-006 wykonanej systemem
gospodarczym, błąd komparacji itp.).
Niewątpliwą zaletą omawianego sposobu jest to, że oprócz
eliminacji błędów systematycznych instrumentalnych (mię
dzy innymi mniej dokładna komparacja) i zewnętrznych,
głównie termicznych, pozwala na uchwycenie i wyelimi
nowanie systematycznych błędów osobowych [20], które w
praktyce często są pomijane. Można to uzyskać, ponieważ
pomiary testowe dalmierza oraz pomiary ciągów sytuacyj
nych wykonuje ten sam obserwator, tym samym narzę
dziem i łatami. Argumentem decydującym o wyborze da
nego wykresu jest temperatura pomiaru, która nie powinna
się różnić więcej niż ±2 0C od temperatury pomiarów te
stowych wykonanych w odpowiednich kilku temperaturach.
W wyniku przeprowadzonych badań [6] stwierdzono, że
zastosowany soosób podniesienia realnej dokładności po
miaru odległości dalmierzami dwuobrazowymi w przecięt
nych warunkach atmosferycznych pomiaru przyniósł spo
dziewane rezultaty. Pozwolił on na osiągnięcie dokładności
w granicach określanych przez producenta dla BRT-006
i Redta 002.
♦
W ten sposób pomierzone dalmierzami Redta i BRT ciąg;
sytuacyjne rozwiązano (wyrównano) metodą przybliżoną,
obliczając współrzędne punktów tych ciągów. Z kolei po
równano te współrzędne z wartościami odpowiadających
im współrzędnych, otrzymując w wyniku błędy położenia
punktów, które przyjęto za prawdziwe

8. Wyniki praktycznej oceny dokładności mikrociągów sytuacyjnych

6001200 m

3,9

7,3

3,7

8,9

4,2

11,3

3,6

10,1

IV. Wnioski

l

)

1. Przeppofwadzone badania pozwalają na wyciągnięcie
ogólnego wniosku, że proponowany sposób rozwiązania
osnowy szczegółowej oprócz niewątpliwych korzyści eko
nomicznych i technicznych ma swe uzasadnienie dokładnośtciowe.
¡
2. Zastosowanie dalmierzy elektrooptycznych przystoso
wanych do pomiaru krótkich odcinków podnosi znacznie
dokładność położenia punktów sieci poligonowych. Wysoka
dokładność tych sieci spełniać może rolę osnowy nie tylko
w pomiarach inwentaryzacyjnych, lecz również w pracach
realizacyjnych.
3. Dalmierze elektrooptyczne pozwalają na zakładanie
Poligonizacji o bokach dłuższych niż 300 m, na przykład
500—600 τn. Ta okoliczność stworzyła podstawę do pełniej
szego wykorzystania dalmierzy dwuobrazowych, które moż
na stosować do pomiarów mikroosnowy sytuacyjnej do
wiązanej do najbliższych punktów poligonowych, z jednoczesnym pomiarem szczegółów terenowych.
4. Przedstawiony sposób rozwiązania osnowy szczegóło
wej pod względem dokładności odpowiada wymogom in
strukcji technicznych B-III i C-I odnośnie stosowania go
do opracowania ma∣p terenu w kategoriach A i B. Dotyczy
to dalmierza Redta 002, jak również BRT-006.
5. Warunkiem uzyskania najwyższych możliwych dokład
ności pomiaru odległości BRT-006 jest wprowadzenie po
prawek uwzględniających wpływ błędów systematycznych,
to jest osobowych, instrumentalnych i błędów zewnętrz
nych — przede wszystkim termicznych. Sumaryczną war
tość błędów można określić sposobem analityczno-graficznym [6].
6. Pomiar szczegółów terenowych dalmierzem BRT-006
z punktów mikroosnowy sytuacyjnej pod względem do
kładności można zakwalifikować do pomiaru terenu kate
gorii A, B lub C (dokładność szczegółów7 określona jest w
stosunku do punktu poligonowego a nie sytuacyjnego).
Związane jest to z kształtem i długością ciągu sytuacyj
nego. Dalmierz Red∣ta spełnia najwyższe wymogi ‘instrukcji
C-(I.
7. Zbadany sposób rozwiązania osnowy szczegółowej jest
bardziej ekonomiczny od tradycyjnego, ponieważ:
a) liczba punktów poligonowych jest zmniejszona, z uwagi na wydłużenie boków;

Mgr inż. ZYGMUNT SZUMSKI
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Szerokie zastosowanie elektronicznej techniki obliczenio
wej nie wyeliminowało i chyba nieprędko wyeliminuje z ge
odezji klasyczne metody obliczeń oparte na arytmometrach
i nomogramach. Przeciwnie, obserwuje się nawet w nie
których przypadkach odradzanie się tych metod, spowodo
wane wpływem rozwoju nowych technik. Przykładem może
być szerokie stosowanie w geodezyjnych pracowniach ETO
wszelkich sumatorów. Wyrovtmanie ciągu poligonowego wy
maga podania maszynie sum kątów i długości, stanowiących
wielkości kontrolujące przygotowanie i wprowadzenie da
nych. Związane ze znaczną szybkością pracy maszyny duże
zapotrzebowanie na sumy kontrolne spowodowało pozorny
paradoks — konieczność używania sumatora elektrycznego
od dawna uznanego za nieprzydatny w geodezji (z wy
jątkiem niwelacji). Identyczne zjawisko wystąpiło przy re
dukcji długości. Znaczna wydajność obliczeniowa otworzyła
możliwości wykonywania większych niż dotąd prac, w któ
rych każda z czynności powtarzana wielokrotnie wiąże się
z odpowiednio dużym nakładem pracy. Jedną ze żmudnych
czynności jest określenie redukcji: komparacyjnej, termicz
nej i pochylenia.
Redukcje te mogą być wykonywane przez maszynę, wy

b) rezygnuje, się z trwałej stabilizacji osnowy sytuacyj
nej;
c) pomiar osnowy sytuacyjnej i szczegółów terenowych
odbywa się jednocześnie tym samym dalmierzem.
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Nomogram do redukcji długości pochylonej

maga to jednak obciążenia jej pamięci większą ilością da
nych (250% w porównaniu ze stosowanym wariantem wy
równania w oparciu o boki zredukowane) oraz bardzo zna
cznego wydłużenia czasu obliczeń, a ponadto pozbawia teτenowca możliwości wykorzystania dni deszczowych do
prac kameralnych. Ten ostatni fakt spowodować może tak
zwany postój, ą więc zwiększenie kosztów roboty.
Ostatecznie więc pozostawianie redukcji w dzienniku po
miaru długości i wykonywanie ich, jak dotychczas, przez
pracownika terenowego nie jest tak bardzo bezsensowne,
jak by się to na pierwszy rzut oka wydawało.
Przy sposoibie tradycyjnym wielkość redukcji kompara
cyjnej oblicza się w pamięci, zaś określenie redukcji termi
cznej wykonuje się na podstawie tabel lub bardzo prostych,
ogólnie dostępnych (wkładka do terminarza technika) nomogramów.
Trzecia redukcja — ze względu na pochylenie linii podle
gającej pomiarowi — przy osnowach poligonowych jest
najczęściej określana formułą:

4!0t = SLsin2 —
o
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R ys.

1.

R e d u k c ja d łu g o ści p o c h y lo n e j.
C z ę ść

I
—

p o c h y le n ie

0⅞0o — 4⅞0c

(0 ° ___4°)
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R ys.

2.

R < ∙d u k cja d łu g o śc i p o c h y lo n e j.

C z ę ść II

-

p o c h y le n ie

4g

IOg (4*—9·)

Ze względu na nieliniową postać, stwarza ona kłopoty przy
korzystaniu z tabel, ,ponieważ jest zawsze czasochłonna albo
ze względu na konieczność interpolacji, gdy gęstość argu
mentów tabel jest mała, albo z powodu poszukiwania w
dużych tabelach o gęstych argumentach
Najwygodniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z nomogramu, bowiem sprowadza się do mniej męczącej inter
polacji graficznej, na ogół na jednej kartce nomogramu.
Nomogram niniejszy opracowałem w pierwotnej wersji
w zakresie kątów pochylenia 08 — 3S50c, zmuszony koniecz
nością ręcznego wykonywania znacznej liczby redukcji przed
wyrównaniem na EMC dużej sieci poligonowej I klasy, li
czącej ponad 1500 boków. Nomogram ten nie jest pierwszym
ze służących do redukcji długości, jednakże niemożność
uzyskania nomogramów opracowanych (z czym — jak się
zorientowałem — mają kłopoty także koledzy w innych
regionach) spowodowała, że zdecydowałem się na jego pu
blikację w Przeglądzie Geodezyjnym. Publikowany nomo
gram jest rozszerzony do 10≡00c, co w praktyce pokrywa
przedział spotykany w osnowach poligonowych terenów
równinnych, falistych i pagórkowatych.
Nomogram podzielony jest na dwie części (0—4,5 grada
oraz 4—10 gradów) i ma dodatkową skalę stopniową. Część
pierwsza pokrywa przedział pochyleń na obszarach równin
nych (na około 4500 boków poligonizacji miasta Łodzi tylko
30 boków miało pochylenie większe) i pozwala na określe
nie redukcji ze stosunkowo niewielkim błedem. Nomogram
może być używany do redukcji pomiarów długości wykony
wanych taśmą, nasadkami, a także dalmierzami elektronicz
nymi o niewielkim zasięgu. Można go również wykorzysty
wać przy mniej dokładnych pracach realizacyjnych, gdy
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Wielkość redukcji

0—300 mm
300—700 mm

Błąd średni redukcji

Poniżej ± 1,0 mm
Poniżej ± 2,0 mm

Tablica 2. Błędy średnie — część II nomogramu
Obszar z izoliniami redukcji

Błąd średni redukcji

Co 10 mm
Co 20 mm
Co 50 mm

±1,5 mm
±2,0 mm
±5,0 mm

możliwość szybkiego określenia redukcji bezpośrednio po
pomiarze kąta pochylenia ma często wielkie znaczenie, szcze
gólnie przy odkładaniu długości.
Wielkości redukcji określone z nomogramu charaktery
zują się błędami średnimi podanymi w tablicach 1 i 2.
Błędy średnie obliczono z porównania 500 wielkości (po
100 dla każdego obszaru określonego w tablicach 1 i 2)
obliczonych analitycznie i zdjętych z nomogramu.

Prace geodezyjne i kartograficzne w północnej Nigerii

1. Wstęp

Podczas projektowania czy wykonywania prac pomiaro
wych w krajach Europy natrafiamy na stare osnowy i pod
kłady mapowe, sporządzane i obliczane w różnych skalach,
układach, latach. Trzeba je badać, analizować i naginać do
nich nowe zamierzenia. Często przychodzi wtedy refleksja,
że dobrze by było pracować w terenie, na którym nie postała
nigdy noga geodety i mieć zupełną swobodę i rozmach w
działaniu. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy na taki właśnie
dziewiczy geodezyjnie, ale zamieszkały przez ludzi teren.
Naszym zadaniem jest stworzenie dokładnej mapy topogra
ficznej i gospodarczej w dużej skali, z .której następnie dro
gą generalizacji uzyskamy dowolne mapy Zagadnieniowe.
Drugim naszym zadaniem jest uzbrojenie terenu w osnowę
pomiarową, ściśle powiązaną z tą mapą i mającą służyć do
realizacji dowolnych projektów inżynierskich.
W latach siedemdziesiętych naszego stulecia, zakładając,
że nie wiąźą nas żadne terminy ukończenia poszczególnych
etapów, kolejność prac prowadzących do naszego celu po
winna wyglądać następująco:
1) osnowa podstawowa:
a) pozioma — sieć astronomiczno-geodezyjna;
b) pionowa — sieć niwelacji precyzyjnej;
2) osnowa szczegółowa:
a) pozioma — sieci kątowo-liniowe, mierzone za pomocą
teodolitów i dalmierzy elektronicznych;
b) pionowa — niwelacja techniczna lub trygonometryczna;
3) kartografia:
a) zdjęcia fotogrametryczne:
b) osnowa fotogrametryczna nawiązana do osnowy pod
stawowej i szczegółowej i pełniąca rolę osnowy niższego
rzędu, pozioma i p’onowa:
c) uczytelnienie fotomapy — sytuacji topograficznej i gra
nic stanu władania;
d) sporządzenie mapy topograficznej;
e) sporządzenie mapy użycia ziemi;
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Tablica 1. Błędy średnie — część I nomogramu

4) ewidencje:
a) ewidencja osnów;
b) ewidencja gruntów.
Znaczna część Afryki przedstawia w przybliżeniu taki
właśnie wymarzony czysty teren dla geodezyjnego działa
nia. Ale bieżące potrzeby kartograficzne i gospodarcze nie
pozwalają na zachowanie przedstawionej powyżej kolejnoś
ci etapów, bowiem prace rozciągnęłyby się na przynajmniej
kilka lat, biorąc pod uwagę obszary dużych jednostek admi
nistracyjnych. Potrzeby te zmuszają więc do szybkiego pro
dukowania map. Otóż mapy takie powinny być wykonywa
ne w taki sposób, aby nie tylko zaspokoiły istniejącą po
trzebę, lecz również stały się elementem przyszłego opraco
wania’dotyczącego całego obszaru państwa. Tymczasem jest
odwrotnie.
Osobą fizycznie reprezentującą zleceniodawcę robot geode
zyjnych czy kartograficznych jest tu zwykle inżynier bu
dowlany, urbanista czy administrator danego obszaru. Po
trzebuje on szybko fotomapę czy mapę dla konkretnego pro
jektu inżynierskiego czy działania administracyjnego. Nie
obchodzi go późniejsza przydatność tej mapy .i powiązanie
jej z terenem trwałą osnową.
Zleceniobiorcą jest towarzystwo zainteresowane w zmniej
szeniu do minimum trudnych prac polowych. Zależy mu na
jak najszybszym zdezaktualizowaniu się fotomapy, bo ma
wtedy szansę otrzymania następnego zlecenia.
Nic więc dziwnego, że pewne obszary fotografuje się po
wtórnie już po upływie jednego roku, co jest oczywistym
nonsensem technicznym i ekonomicznym. A w terenie pozostaje tak mało trwale Zastabilizowanych punktów, na ile
tylko można sobie pozwolić, aby zachować formalne wy
magania techniczno-prawne.
Toteż rola Polski wchodzącej z usługami geodezyjnymi na
teren Afryki powinna przede wszystkim polegać na wyjaś
nianiu potencjalnym zleceniodawcom korzyści prawidłowe
go działania w pracach geodezyjnych na dużą skalę i wy
kazywaniu późniejszych zysków finansowych i technicz
nych, które mogą wyniknąć z niewielkiego zwiększenia na

kładów przy doraźnie podejmowanych pracach. Możemj
wówczas z powodzeniem konkurować w planowaniu robót,
budowaniu osnów, projektowaniu i zakładaniu katastru
i mapy ewidencyjnej.
II. Obowiązujące przepisy techniczne

Podstawowym zbiorem przepisów technicznych dla robót
geodezyjnych jest Stustronicowa instrukcja, obowiązująca w
całej północnej Nigerii. Poszczególne zagadnienia omówio
ne są w dwunastu rozdziałach.
Rozdział pierwszy omawia triangulację pierwszego rzędu.
Przewiduje się pokrywanie kraju łańcuchami trójkątów,
przy czym szczegółowe wymagania nie są sformułowane,
gdyż ten typ triangulacji wykonywany jest przez Federalna
Służbę Geodezyjną.
Rozdziały drugi, trzeci i czwarty mówią o triangulacjach
niższych rzędów. Zasadnicze kryteria techniczne zawiera
tablica 1.
Instrukcja pozostE∣wia dużą swobodę w sposobie stabili
zacji punktów. Najczęściej spotykanym typem jest betono
wy blok z otworem umożliwiającym Centryczne umocowa
nie tyki, zabezpieczony 4 pobocznikami.
Pomiary baz, współrzędnych geograficznych i azymutów
astronomicznych wykonuje się wyłącznie w sieci I rzędu.
Instrukcja nie określa sposobów wyrównania ani dopusz
czalnych średnich błędów po wyrównaniu.
Zasadniczą wadą nigeryjskiej sieci triangulacyjnej jest —
moim zdaniem — brak punktów kierunkowych. Uniemożli
wia to praktycznie w okresie od listopada do marca, to
jest w czasie, kiedy wieje harmatan i widoczność spada
do iednego — dwóch kilometrów, wykonywanie jakichkol
wiek pomiarów z nawiązaniem do sieci triangulacyjnej. Brak
dobrych opisów topograficznych utrudnia odnajdywanie
punktów. Inna rzecz, że wykonanie dobrego opisu tereno
wego w buszu to rzecz bardzo trudna, ze względu na brak
trwałych szczegółów terenowych.
Rozdział piąty instrukcji omawia sposób budowy pozio
mych osnów szczegółowych. Roboczą osnową dla pomiarów
katastralnych, fotogrametrycznych i realizacyjnych jest poliSonizacia techniczna. Instrukcja przewiduje trzv rzędy noIisonizacji. których charakterystykę zawiera tablica 2.
Ciagi sytuacyjne musza snr⅛iac te same warunki dokładnościowe co Poligonizacja III rzędu. Ciagi busolowe, stoso
wane g’ównie przy pomiarach stan”, posiadania, powinny
osiasać dokładność 1 : ɔnn.
Jeżeli w terenie, w którvm je«t zak,=dana osnowa poligo
nowa nie ma sieci triangulacyjnej, orientac,e uzyskuj» s:ę
Tablica 1

TrianguIacja :

Kola

Konstrukcja

DIugoś<· boków
Typowy teodolit
Dopuszczalne niezamkniecie trójkqta
Metoda obserwacji

Liczba serii
Dopuszczalne niezamknięcie stacji
Liczba serii przy pomiarach
kątów pionowych
Dopuszczalna różnica
pomiędzy seriami kątów
pionowych

Drugiego
rzędu

Główna

Trzeciego
rzędu

Wypełnienie pus
Osnowa na tere
Osnowa dla
tych *przestrzeni
nach rozwinię
pomiarów
topo

pomiędzy*łańcutych gospodar
graficznych
i
chami sieci lɪ
czo (sieci miej katastralnych
rzędu
skie)
Sieć
Sie<· Iiowierzchniowa. układy
Powierzcliniowa kilkupunktowe lub punkty po
jedyncze
30 km
13—24 km
Poniżej 13 km
Wild T 3

Wild T 2

±2,5"

±5”

Schreibera —
grupy ɪ)o 2—4
kąty, każdy kąt
w minimum 2
grupach
5
iS”

Kierunkowa

4

±8”

Minimum 3
±3”

Wild T 2
±8”

2
±10”
Minimum 2

4...

±10”

Tablica 2

I rząd

Poligonizacja

Dopuszczalny błąd względ
ny (stosunek odchyłki li
niowej do długości ciągu)

Typowy teodolit
Liczba serii przy pomiarze
kątów załamania
Dopuszczalna różnica po
między półseriami i seria
mi
Sposób pomiarów długości
boków

II rząd

III rząd

1 : 15 000

1 : 8000

1 : 3000

Wild T 2

Wild T 2

Noniuszowy 5”

2

O

1

±10”

±10”

-20”

Taśma 300-stopowa w zwisie

Taśma 300-stopowa na ziemi

lub dalmierze elektroniczne

Poprawka długości taśmy
ze względu na tempera
turę
Sposób pomiarów kątów
nachylenia

Tak

Nie

>∙fc

Teodolitem

Teodolitem

Poziomicą

z pomiarów azymutu astronomicznego. Zazwyczaj stosuje
się wyznaczanie azymutu z pomiarów wysokości Słońca, czte
ry obserwacje przedpołudniowe i cztery popołudniowe przy
wysokościach od 150 do 40°. Różnica pomiędzy średnimi
wartościami azymutów z obserwacji przed- i popołudnio
wych nie powiną przekraczać ±10" dla poligonizacji I i II
rzędu, a ±20" dla poligonizacji III rzędu. Do średniej war
tości azymutu wprowadza się poprawkę na zbieżność połud
ników, aby otrzymać ostateczną wartość zgodną z państwo
wym układem współrzędnych.
W rozdziale szóstym omówione jest przyjęte dla terenu
całej Nigerii odwzorowanie kartograficzne. Jest to poprzecz
ne odwzorowanie Merkatora, zwane inaczej konforemnym
odwzorowaniem Gaussa. Jest ono ortomorficzne, to znaczy
w każdym punkcie skala jest jednakowa we wszystkich
kierunkach. Odwzorowanie to jest szczególnie odpowiednie
dla obszarów rozciągniętych w kierunku południkowym, po
nieważ zniekształcenie skali wzrasta z kwadratem odległośsci od południka osiowego. Zazwyczaj przyjmuje się więc
skale 1 :1 nie na południku osiowym, ale na dwóch połud
nikach głównych, symetrycznie w stosunku do niego położo
nych. Wtedy na południku osiowym odległości w odwzoro
waniu są krótsze, mianownik skali wzrasta aż do osiągnięica jedności na południkach głównych, a na zewnątrz nich
odległości są dłuższe.
Dla Nigerii, przyjęcie jednego tylko pasa odwzorowania
spowodowałoby powstanie zbyt dużych zniekształceń skali
na krańcach wschodnim i zachodnim, a także w środku
kraju. Dlatego też kraj ten został podzielony na trzy pasy
o osiowych południkach 4o30', 8σ30' i 12o30' wschodniej dłu
gości geograficznej. Każdy pas ma wiec cztery stopnie sze
rokości, ich brzegi przecinają się wzdłuż równoleżnika 9°,
przechodzącego mniej więcej przez środek kraju. Współ
rzędna miejsca tych przecięć jest więc jednakowa dla obu
sąsiednich pasów, a współrzędna Y jest z przeciwnym zna
kiem, ale o tej samej wartości bezwzględnej. Aby wyelimi
nować ujemne wartości współrzędnych Y, wynosi ona na
południku osiowym 2 200 000 stón. Skala na południkach
osiowych wynosi 1 : 0.99975. Współrzędne w obiektach PC
miarowych położonych na styku pasów liczy się w tym
układzie, w którym leży większa cześć mierzonego obszaru.
Rozdział siódmy precyzuje sposobv numeracji punktów
osnowy geodezyjnej i katastralnej. Złożony z co n≈",v÷≈>i
czterech liter i czterech cyfr numer jednoznacznie r>Vr»śla
klasę znaku i arkusz mapy 1 :100 000. na którym sie znaj
duje, w wypadku punktów triangulacyjnych, a -<≈≡ion kraju
i klasę znaku — w wypadku osnów poligonowych i kata
stralnych. Ta jednoznaczność numerów nunktðw- w terenie
w operatach i w ewidencji znakomicie u⅛twia nawiązywa
nie do istniejących osnów.
Rozdział ósmy omawia sposoby zakładania osnów fotogra
metrycznych. Przy określaniu współrzędnych fotopunktów
instrukcja pozostawia wykonawcy całkowita swobodę w me
todach pomiarów, pod warunkiem osiągnięcia dokładności
końcowej rzędu 1 : 3000.
Na terenach nie uzbrojonych w sieć triangulacyjną do
puszcza się wyznaczanie długości i szerokości geograficznej
metodami astronomicznymi. Przewiduje się w tym celu po
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miary wysokości co najmniej szesnastu gwiazd, po cztery
w każdej ćwiartce nieba, w azymutach 30°—60°, 120°—150°,
210°—240° i 300°—330°. Wysokości gwiazd powinny mieścić
się w przedziale 35°—55°. Wymagana końcowa dokładność
wyznaczenia współrzędnych wynosi ±3" dla szerokości
i ±4" dla długości geograficznej.
Wysokości punktów osnowy topograficznej określa się ni
welacją geometryczną, trygonometryczną lub barometryczną.
przy czym instrukcja nie formułuje tu szczegółowych wy
magań.
Rozdział dziewiąty omawia sposoby pomiarów i sporządzadzania planów dla terenów, na których przyznano prawo
poszukiwań geologicznych lub eksploatacji górniczej. Prze
pisy te korespondują z obowiązującym w północnej Nigerii
prawem górniczym i są dość skomplikowane pod względem
formalnoprawnym. Nie omawiam ich dokładniej, ponieważ
na pewno nie będą przedmiotem zainteresowania polskiego
czytelnika, jako że ich wykonawstwo zastrzeżone jest dla
stanowej służby geodezyjnej.
Rozdział dziesiąty poświęcony jest pomiarom miejskim.
Dla miast sporządza się plany geodezyjne w skali 1 :2400
lub 1 :4800. Ze względu na wprowadzanie w Nigerii syste
mu metrycznego skale te ulegną na pewno w niedalekiej
przyszłości modyfikacji. Osnową poziomą dla miast powin
na być sieć triangulacyjna lub sieć poligonowa I rzędu.
Przewiduje się pomiary szczegółów metodą rzędnych i od
ciętych w terenach gęsto zabudowanych, a metodą stoliko
wą — w terenach otwartych. Praktycznie nie wykonuje się
już takich pomiarów, a plany miast sporządza się metodami
fotogrametrycznymi.
Rozdziały jedenastj’ i dwunasty omawiają pomiary kata
stralne. Poświęciłem im osobny artykuł, wydrukowany już
w kwietniowym zeszycie Przeglądu Geodezyjnego z 1972
roku.
Jak widać, instrukcja nie mówi nic o podstawowej sieci
niwelacyjnej, jej wykonawstwo zastrzeżone jest bowiem
dla Federalnej Służby Geodezyjnej. Rozróżnia się trzy rzę
dy linii niwelacyjnych. Służba stanowa wykonuje w razie
doraźnych potrzeb niwelację trzeciego rzędu, o dokładności
około ±2 cm/km. Pomiary przeprowadza się w dwóch kie
runkach, dopuszczalne niezamknięcie odcinków n określone
jest wzorem:

Miesięczny zarobek niewykwalifikowanego robotnika-pomiarowego jest rzędu 15 funtów nigeryjskich, starszego po
miarowego — około 20 funtów nigeryjskich, technika geode
ty — około 30 funtów nigeryjskich.
Bardzo wysokie są czynsze — roczna opłata za dom, w
którym można zorganizować biuro i w którym może miesz
kać 2—3 geodetów, wynosi 1000—1200 funtów nigeryjskich,
nie licząc opłat za energię elektryczną i wodę.
IV. Istniejące zasoby geodezyjne i kartograficzne

Dla całego omawianego obszaru wydane są mapy w skali
1 :100 000, jednak część arkuszy nie była Uczytelniana w te
renie, a treść wynika wyłącznie z opracowań autograficznych. Nie wszystkie arkusze obrazują rzeźbę terenu. Mapy
topograficzne w skalach większych istnieją tylko dla nie
których regionów. Mapy wieloskalowe opracowane są dla
kilkunastu większych miast i niektórych obszarów specjal
nie ważnych ze względów gospodarczych.
Państwowa sieć triangulacyjna, bardzo zresztą rzadka, po
krywa niespełna połowę powierzchni stanu. Miejska sieć
triangulacyjna istnieje tylko w Kano. Kilkadziesiąt miej
scowości posiada osnowy poligonowe, są to jednak przeważ
nie osnowy kilkupunktowe i nie nawiązane do państwowe
go układu współrzędnych.
Sieć linii niewlacyjnych jest bardzo rzadka, linie przebie
gają po ważniejszych drogach. Sieć wysokościowa nie jest
dobrze nawiązana do układu państwowego i są pewne roz
bieżności w poziomach odniesienia, przyjętych dla poszcze
gólnych linii.
V. Kierunki rozwoju gospodarczego

gdzie:
L — długość odcinka w milach (1 mila -- 1609 m).
Znaki wysokościowe — wyłącznie ziemne — stabilizuje
się w grupach po trzy, w odległościach 1—3 km pomiędzy
grupami i 30—40 m pomiędzy znakami w grupie. Ten sy
stem ułatwia kontrolę stałości punktów przy nawiązywaniu
pomiarów.

Czteroletni plan rozwoju gospodarczego stanu Kano na
lata 1970—1974 kładzie główny nacisk na następujące prace
publiczne:
— inwestycje w rolnictwie — melioracje i prace urządze
niowe, na które przewiduje się wydanie 32% ogólnej kwoty
budżetu stanowego;
— rozbudowa dróg — odpowiednio 11% środków budżeto
wych;
— gospodarka wodna — głównie inwestycje wodociągowe,
budowa tam i zbiorników pochłonie 9% preliminowanych
nakładów.
Można przewidywać, że i w następnych latach utrzymają
się te kierunki rozwojowe. A zę względów gospodarczych
i fiskalnych będzie się stawać coraz bardziej konieczna
sprawa założenia nowoczesnej ewidencji gruntów. Chcę tu
zaznaczyć, że — jak wynika z moich własnych badań —
około 80% granic stanu użytkowania daje się odczytać bez
pośrednio ze zdjęć lotniczych, jeżeli nie zostały one wyko
nane w okresie wegetacji roślin, to znaczy w czasie pory
deszczowej.

III. Lokalne czynniki wpływające na przebieg prac

VI. Zakończenie

Przy planowaniu prac geodezyjnych w północnej Nigerii
lub też w innym kraju afrykańskim, położonym na południe
od Sahary, w strefie sawanny, należy wziąć pod uwagę
następujące ważniejsze momenty.
W okresie od listopada do marca przez większość dni
niemożliwe jest wykonywanie jakichkolwiek pomiaro,w po
łączonych z obserwacją celów w odległościach większych niż
1—2 kilometrów, gdyż nie pozwala na to zapylenie powie
trza. W okresie pory deszczowej, to jest od czerwca do
września, większa część dróg w buszu jest nieprzejezdna
nawet dla samochodów terenowych. Każdy wyruszający w
pole zespół musi dysponować własnym środkiem transpor
tu, samochodem osobowo-terenowym lub ciężarowo-tereno
wym. Publiczne środki transportu nie mogą być w ogóle
brane pod uwagę.
Ze względu na trudności z zakwaterowaniem w buszu na
leży zakładać co najmniej dwukrotnie większe przebiegi
samochodów niż przy odpowiednich pracach w Polsce.
Wydajność geodety jest mniejsza niż w warunkach kra
jowych. Można tu przyjąć następujące współczynniki:

Podsumowując to, co powiedziano wyżej — zdaniem
■noim — powinniśmy planować nasze możliwości eksporto
we do krajów afrykańskich w następujących kierunkach:
1) zakładanie nowoczesnych osnów geodezyjnych, być mo
że nawet w kooperacji z zagranicznymi towarzystwami fo
togrametrycznymi ;
2) budów osnów szczegółowych przy powiązaniu ich z ist
niejącymi materiałami fotogrametrycznymi;
3) osnowy i podkłady geodezyjne dla robót melioracyj
nych lub też kompleksowe wykonywanie melioracji,
4) zakładanie nowoczesnej ewidencji gruntów w połącze
niu z klasyfikacją gleboznawczą.
Dla osiągnięcia odpowiednich zamówień niezbędna jest
szeroka akcja reklamowa. Powinny ukazać się atrakcyjne
wydawnictwa obrazujące nasze osiągnięcia w dziedzinie geo
dezji i przedstawiające nasze możliwości eksportowe. Po
winny w nich dominować wycinki kolorowych map, fotogra
fie wież triangulacyjnych i tym podobne łatwo rzucające
się w oczy elementy reklamy.
Niepotrzebne są przykłady skomplikowanych obliczeń czy
też suche wyliczanie naszych możliwości. Tak — jak już
bowiem powiedziałem — potencjalnym zleceniodawcą robót
będzie w Afryce nie geodeta, ale inżynier czy specjalista in
nej branży. Dopiero przy konkretnych już rozmowach moż
na próbować forsować prawidłowy z punktu widzenia geo
dezyjnego sposób wykonania pracy.

n = + 3 cm I L

— dla prac polowych wymagających chodzenia
— dla innych prac polowych
— dla prac kameralnych

— 0,5
— 0,7
— 0,8

Przy czym, określając te współczynniki, miałem na uwadze
nie dłuższy niż ośmiogodzinny dzień pracy.
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Wznowienie granic działki we Włoszech
W roku 1972 odwiedziłem swego brata przebywa
jącego stale we Włoszech. Tak się złożyło, że w tym czasie
brat porządkował sprawy hipoteczne swej willi położonej
na wysokości 1380 m nad poziomem morza w jednej z dolin
Alp Wschodnich w Tyrolu. W związku z tym przez zwykłą
ciekawość zawodową uczestniczyłem przy załatwianiu tych
spraw i w urządzie gminnym, i w wydziale katastralnym.
Umożliwiło mi to dokonanie kilku spostrzeżeń i porówna
nie takich prac we Włoszech i u nas.
Były to prace drobne, nie stosowano przy nich nowoczes
ny cn narzędzi i metod pracy, wyda je mi się jednak, że po
winienem poαac polskim geodetom choćby Krótki opis pra
cy icn włoskich kolegów. jakże rzadko się zdarza, aby pod
czas pooytu za granicą uczestniczyć właśnie nie w wielkich,
aie bardzo codziennych pracach zawodowych.
W tej części Włoch obowiązuje kataster austriacki. Mapy
katastralne sporządzane są w skalach 1 :2880 i 1 :1440, przy
czym mapa taka przedstawia graficznie kształt i rozmiar
Zanumerowanej działki, a odpowiednie zestawienia podają
cyirowe jej pole (powierzchnię) w metrach kwadratowych
oraz stawki podatkowe. Brak jest natomiast jakichkolwiek
danych geodezyjnych, które by mogły posłużyć do odtworze
nia granic działki w terenie. W terenie natomiast granice
poszczególnych działek oznaczone są drewnianymi palikami
o przekroju poprzecznym 0,05 X 0,05 m, często pomalowa
nymi czerwoną farbą olejną. Z reguły obok takiego palika
znajdują się ślady poprzednich, przegniłych już pali. Niekie
dy, niektóre załamania granic Zastabilizowane są trwałymi
znakami w postaci słupów granitowych bądź bazaltowych
wystających nad ziemią około 0,30 m. Najczęściej znaki te
są pochylone.
W przypadku zachowania się w terenie znaków granicz
nych i wyraźnej niezgodność, ich położenia w porównaniu
z mapą katastralną, nie uzgadnia się tych rozbieżności,
a prawnie obowiązującym jest stan granicy w terenie.
W przypadku braku w terenie jednego bądź kilku znaków
granicznych, obowiązuje stan aktualnego władania.
Jedynie w przypadkach spornych, gdy brak jest zarówno
znaków granicznych, jak też i wyraźnych śladów stanu wła
dania, na żądanie jednej ze stron mierniczych odtwarza spor
ny fragment granicy działki na podstawie miar graficznych
Wziętych z mapy katastralnej, a następnie sprawdza czy
Pole (powierzchnia) iaκ Odtworzsuej działki nie odbiega
zbytnio od wielkości zanotowanej w księgach katastralnych.
Naturalnie, zainteresowani w przypadku dezaprobaty mają
możność skierowania sprawy na drogę sądową, sądy jed
nak z reguły powołują mierniczego w charakterze rzeczo
znawcy i najczęściej akceptują jego stanowisko.
Podobna procedura postępowania wydała mi się niesłusz
na i przestarzała, mierniczy bowiem decydujący o przebie
gu spornej granicy praktycznie pozbawiony jest ścisłych
danych, na podstawie których mógłby tę granicę odtworzyć,
natomiast przybliżone odtworzenie przebiegu granicy jedy
nie na podstawie danych uzyskanych graficznie z mapy w
stosunkowo drobnej skali 1 :2880 (względnie, co zdarza się
daleko rzadziej, 1 :1440) nie jest zadowalające przy cenie
gruntu rzędu 2 tysięcy lirów na metr kwadratowy.
Zatrudnieni w katastrze mierniczowie z reguły posiadają
średnie zawodowe wykształcenie. Ich pozycja społeczna nie
jest wysoka, a materialna odpowiada mniej więcej pozycji
dobrego rzemieślnika.
Otóż, taki właśnie drobny urzędnik gminnego katastru,
mierniczy, przyjechał do mego brata w celu ustalenia gra
bie jego parceli, składającej się z szeregu przylegających do
siebie działek katastralnych położonych na stromym zboczu
wzniesienia porosłego łąką i kępami drzew. Działka ta, o po
wierzchni 8330 m2, posiadała 30 punktów załamania na swej
obwodnicy.

Mierniczy przystąpił do ustalania niektórych odcinków
i punktów grama działki, bez wzywania zainteresowanych
właścicieli sąsiednich działek, posługując się pierworysem
mapy katastralnej z XIX wieku, naklejonym na tekturę.
Miary brane graficznie z mapy w skali 1 :2880 za pomocą
linijki z podziałą (nietranswersalną) odkładał następnie w
terenie za pomocą ruletki parcianej z dokładnością ±0,5 me
tra. Miejsca poszukiwanych załamań granic wyznaczał me
todą pojedynczych wcięć liniowych, bez dodatkowych po
miarów sprawdzających i bez poszukiwania śladów starych
znaków granicznych.
Mierniczy nie sporządził i nie pozostawił żadnej dokumen
tacji z wykonanych przez siebie czynności ustalenia prze
biegu granic własności, a jedynym śladem jego czynności
były wbite w ziemię kołki drewniane w nowo ustalonych
miejscach załamania granic. Łącznie mierniczy odtworzył
14 punktów załamania na obwodnicy parceli, na podstawie
odszukanych znaków granicznych 16 punktów na tej obwod
nicy, oraz kilku innych pobliskich punktów załamania gra
nic działek katastralnych.

Po odjeździe mierniczego, na miejsce kołków zakopaliśmy
30 trwałych znaków granicznych w postaci słupów bazalto
wych o wymiarach 0,10 m X 0,15 m X 0,60 m — centrycznie w stosunku do uprzednio usuniętych kołków. Przypu
szczalnie, centryczność nowych trwałych znaków w stosun
ku do dotychczasowych zachowana została z błędem nie
przekraczającym wielkości ±0,05 m. Z czysto zawodowej cie
kawości, w celu sprawdzenia zgodności tak ustalonych w
terenie granic z mapą katastralną, dokonałem nowego po
miaru całej parceli. Pomiar oparty został na związku linio
wym składającym się z czterech punktów osnowy, tworzą
cych trzy wzajemnie przylegające do siebie trójkąty. Dłu
gości boków pomierzono dwukrotnie w przeciwnych kierun
kach. Pomiar wykonano ruletką stalową, wprowadzając redukęje ze względu na pochylenie terenu i ze względu na
temperaturę, nie redukując jednak długości do poziomu
morza. Bezpośrednio z boków tej osnowy pomierzono za
łamania granicy działki metodą domiarów, przy czym odle
głość do każdego z mierzonych punktów nie przekroczyło
20 metrów.
Kartowałem za pomocą nanośnika prostokątnego, sporzą
dzając pierworys w skali 1 :500. Graficznie pomierzyłem
współrzędne prostokątne wszystkich punktów załamania
obwodnicy parceli. Następnie obliczyłem dwukrotnie, nieza
leżnie powierzchnię (pole) działki metodą graficzną, rozbi
jając działkę na szereg trójkątów, i uzyskałem w ten spo
sób powierzchnię 8365 m2, ze średnim błędem jej wyzna
czenia wynoszącym ±7 m2.
Na podstawie analizy metod pomiaru, a także stopnia
zgodności obliczonej graficznie powierzchni działki z jej ka
tastralną powierzchnią tabelaryczną (wynoszącą 8330 m2),
oceniam błąd wyznaczenia położenia punktów załamania
granic z nowego pomiaru na około ±0,35 m.

Nie był to jednak wcale koniec moich analiz. Z pierworysu mapy katastralnej sporządziłem powiększenie odpowie
dniego jej fragmentu do skali 1 :500, a następnie pomierzy
łem graficznie współrzędne prostokątne wszystkich punk
tów załamania granic interesującej mnie parceli. Mając
współrzędne punktów załamania granic, uzyskane grafi
cznie z planu otrzymanego z nowego pomiaru parceli oraz
z powiększenia mapy katastralnej, dokonałem transforma
cji współrzędnych metodą Helmerta przy 30 punktach łą
cznych i uzyskałem w wyniku τnτy = ± 1,7 m i mv = 2,4 m,
przy czym niezgodność położenia poszczególnych punktów
wahała się w dość znacznych granicach od 0,4 m ≤ nιp ≤
≤ 4,5 m.
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Jeśli przyjmiemy, że średni błąd wyznaczenia położenia
punktu metodą graficzną z powiększenia mapy katastral
nej (łącznie z błędami pomiarów) nie przekracza ± 1 m,
to niezgodność położenia punktów załamania granic z katastru i z nowego pomiaru powinna być rzędu }/l,002 + 0,352 =
= ±1,06 m, a rozpatrując ściślej — dla około 44%
punktów nie powinna przekraczać wielkości 1,06 m, dla
około 22% punktów: 1,06 ≤ n⅛ ≤ 1,22 m, dla dalszych 22%
punktów: 1,22 ≤ mp ≤ 2,03 m i dla około 12% punktów:
2,03 ≤ mp ≤ 2,20 m. Tymczasem po transformacji niezgoddności te kształtowały się następująco:
— dla 44% punktów mp po transformacji < 1,7 m;
— dla dalszych 22% punktów: 1,7 m ≤ τnp < 2,45 m;

— dla dalszych 22% punktów: 2,45 m ≤ mp < 3,6 m;
— dla 12% punktów: 3,6 m ≤ mp < 4,55 m.
Wynika stąd, że wznowione punkty załamania granic
nie były identyczne z punktami figurującymi w katastrze,
a ich znaki — wskutek wielokrotnego niszczenia i wzna
wiania — z biegiem lat uległy przesunięciu w terenie,
przeciętnie od 1 do 4 metrów, a średnio około + 2 m.
Ciekawe, że punkty odtworzone przez włoskiego mierni
czego w trakcie ustalenia granic wykazują nieco mniejsze
niezgodności położenia od punktów uznanych za pewne
i bezsporne, których znaki istniały już w terenie przed
przystąpieniem do ustalenia granic.

Mgr inż, ROBERT FRÖSS
Kraków

Okapomierz z teleskopowym pionem punktującym
Stosowane obecnie Okapomierze o mniej lub bardziej
nowoczesnych rozwiązaniach układów optycznych są nie
wygodne w pracy, z powodu znacznej długości pionu drąż
kowego. Ponieważ w urządzeniach tych inny pion nie
wchodzi w rachubę, jedyna możliwość usunięcia powyższe
go mankamentu leży w odpowiednim, innym niż dotych
czas rozwiązaniu drążka pionu. Jedną z prób idących w
tym kierunku jest wymieniony w tytule pion teleskopowy
przedstawiony na rysunkach 1 i 2.

Jak widać z rysunków, drążek pionu złożony jest z dwu
rurek metalowych o różnych przekrojach. Rurka o więk
szym przekroju zawieszona przegubowo w uchwycie 2
(rys. 1) jest sztywno sprzęgnięta z układem optycznym 3
i stanowi korpus urządzenia. Wewnątrz korpusu znajduje
się wysuwana rurka f (rys. 2) zakończona połączonym z nią
gwintowo pionem zaopatrzonym w stalową końcówkę
punktującą e. Podczas pracy pion jest złożony, jak na ry
sunku 1. W chwili uchwycenia w układzie optycznym na
rożnika okapu i uspokojenia wahań, co następuje szybko,
ze względu na małą długość drążka pionu w pozycji przed
stawionej na rysunku 1, włącza się urządzenie zwalniające
(rys. 2) za pomocą przycisku a. Wówczas rurka f wysuwa
się z wnętrza korpusu i pion przyjmuje pozycję jak na
rysunku 2, a jednocześnie końcówka pionu zaznacza na
chodniku lub drodze punkt, który można utrwalić za po
mocą farby do późniejszych ewentualnych kontroli, o ile
został on zaznaczony na trwałej nawierzchni. Po zapunktowaniu pion składa się do pozycji przedstawionej na ry
sunku 1. W wypadku gdy drążek pionu jest zbyt krótki w
stosunku do wzrostu obserwatora, można wydłużyć go za
pomocą przedłużacza g (rys. 2).
Opisany pion jest znacznie wygodniejszy w użyciu w
warunkach ruchu ulicznego w porównaniu z dotychczas
stosowanymi. Ze względu na oryginalne rozwiązanie zo
stał zgłoszony w Urzędzie Patentowym.
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Rys. 1. Oznaczenia:
1 — urządzenie op
tyczne,
2 —
uchwyt, 3 — korpus

►

Rys. 2. Oznaczenia: a) — przycisk urządze
nia zwalniającego, b — urządzenie zwalnia
jące, c — tuleja łącząca i blokująca dolną
część drążka /, d — połączenie z pionem e
lub przedłużaczem g, e — pion z końców
ką punktującą, f — dolna wysuwana część
pionu, g — przedłużacz
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Sesja Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu
W dniach 17—18 marca 1973 roku
z okazji Roku Kopernikowskiego od
była się uroczysta Ogólnopolska Sesja
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Otwarcia Sesji dokonał przewodni
czący Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich — mgr inż. Marian Szymański,
który w krótkim przemówieniu pod
kreślił rolę, jaką odgrywa dzieło Ko
pernika dla rozwoju współczesnej
geodezji oraz serdecznie powitał przy
byłych na Sesję: mgr inż. arch. Cze
sława K o t e 1 ę — wiceministra Go
spodarki Terenowej i Ochrony Śro
dowiska, inż. Kazimierza Wój to wi
eź a — wiceprezesa Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, głównych geo
detów resortów oraz pozostałych ucze
stników Sesji.
Profesor Henryk Lesniok wygło
sił referat — Mikołaj Kopernik w 500-Iecie urodzin. W sposób bardzo przy
stępny, a zarazem obrazowy, omówił
kierunki badań Kopernika oraz zna
czenie jego teorii dla podstaw współ
czesnej geodezji i programów pozna
nia wszeci?świata.
Wiceminister Czesław Kotela doko
nał otwarcia wystawy Geodezja i
astronomia geodezyjna w służbie go
spodarki i obronności kraju. Na wy
stawie zgromadzono liczne opracowa
nia geodezyjne i kartograficzne, pre

zentowano mapy zasadnicze, mapy to
pograficzne, mapy miejskie, mapy
problemowe i tematyczne, w tym
również mapy glebowo-rolnicze; nowe
techniki kopiowania map, przodujące
metody pomiarów i nowoczesne in
strumenty geodezyjne, a także pierw
sze instrumenty laserowe konstruowa
ne w kraju.
Następnie przy dźwiękach orkiestry
delegacja Stowarzyszenia złożyła wie
niec pod pomnikiem Mikołaja Ko
pernika.
Część oficjalną uroczystości zakoń
czył koncert w sali Domu Artusa w
wykonaniu orkiestry Capella Bydgostiensis. W ciszy i skupieniu rozległy
się dźwięki muzyki z okresu Koper
nika, stwarzając nastrój epoki, w któ
rej wielki astronom żył i tworzył.
Wieczorne spotkanie
towarzyskie
stworzyło okazję do wielu rozmów,
wspomnień, jak również wymiany do
świadczeń i poglądów.
Podczas posiedzenia niedzielnego uczestnicy Sesji wysłuchali z dużym
zainteresowaniem referatów wygłoszo
nych przez:
— dra inż. J. Sledzihskiego
na temat: Zastosowanie sztucznych
satelitów dla celów geodezyjnych i
najnowsze osiągnięcia w tej dzie
dzinie

— doc. inż. J. Holejko — na te
mat: Nowości w dziedzinie dalmierzy
elektromagnetycznych
— płk dra inż. J. Butowtta —
na temat nowych zdobyczy techniki
laserowej w geodezji oraz
— płk mgr inż. R. Koscielewskiego o zagadnieniu wykorzysta
nia holografii.
Po każdym referacie odbyła się dy
skusja, zainteresowanie uczestników
i zadawane pytania świadczyły o tym,
że organizatorzy dobrze dobrali tema
tykę Sesji.
Jednak powodzenie imprezy za
wdzięczamy głównie sprawności dzia
łania i poświęceniu kolegów z Koła
SGP, z Komitetu Organizacyjnego
oraz z Zarządu Oddziału SGP w Byd
goszczy.
Uczestnicy Sesji mieli jeszcze moż
ność zwiedzić obserwatorium astrono
miczne w Piwnicach pod Toruniem,
zapoznać się z działaniem teleskopów
optycznych,
teleskopów
radiowych,
jak również z pracą ludzi, których
żmudne, długotrwałe obserwacje skła
dają się na światowy dorobek w dzie
le poznania kosmosu.
Zwiedzono również muzeum oraz
miasto z jego bezcennymi zabytkami,
B.
L.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof, dra Stanisława Kluzniaka
W dniu 11 kwietnia 1973 roku w
gmachu Zespołu Szkół Zawodowych
nr 3 w Warszawie przy ul. Gościera
dowskiej 18/20, gdzie od 8 lat miesz
czą się: Policealne Studium Geodezyj
ne i Technikum Geodezyjne im. prof,
dra Stanisława Kluźniaka odbyła się
uroczystość odsłonięcia tablicy pa
miątkowej prof. Stanisława Kluźniaka
— wieloletniego nauczyciela i dyrek

tora
Warszawskiej Szkoły Geode
zyjnej.
Uroczystość zgromadziła przedsta
wicieli absolwentów od najstarszych
do ostatnich roczników, przedstawicie
li Kuratorium, Dzielnicowego Komite
tu PZPR, Politechniki Warszawskiej,
Zarządu Głównego SGP, instytucji i
przedsiębiorstw geodezyjnych
oraz
młodzież Technikum. W uroczystości

wzięła udział siostra patrona szkoły,
pani Sylwia Kluzniak.
Przybyłych powitał dyrektor Zespo
łu Szkół Zawodowych nr 3 — mgr
Zbigniew Zwierz, podkreślając zna
czenia wychowawcze symbolu, jakim
jest pamiątkowa tablica Profesora,
którego pamięć z pietyzmem jest kul
tywowana w pracy dydaktycznej i
wychowawczej z młodzieżą.
Uczennice i uczniowie Technikum
Geodezyjnego w referatach przez sie
bie opracowanych w sposób sugestyw
ny scharakteryzowali życie, dorobek
naukowy i osobowość prof. Stanisła
wa Klużniaka.
Dyrektor Technikum — mgr inż.
Józef Piątkowski zapoznał zebra
nych z historią tablicy, która została

ufundowana przez geodetów polskich
w 1960 roku. W okresie 1960—1972
tablica była umieszczona w dawnej
siedzibie szkoły geodezyjnej przy uli
cy Hożej 88. W roku 1973 została prze
niesiona do aktualnej siedziby szkoły.
Po symbolicznym odsłonięciu tablicy
zebrani zwiedzili wystawę dzieł, do
kumentów i fotografii' związanych z
osobą prof. Klużniaka. Następnie goś
cie w koleżeńskiej atmosferze, przy
kawie i heτbacie, dzielili się wrażenia
mi z uroczystości i przedyskutowali
potrzebę zorganizowania zjazdu absol
wentów dla uczczenia 60-lecia War
szawskiej Szkoły Geodezyjnej, które
przypada w roku 1976.
Mgr inż. J. Piątkowski
Warszawa

V Dni Geodezji i Kartografii na 42 MTP
V Dni Geodezji i Kartografii na 42
Międzynarodowych Targach Poznań
skich, zorganizowane przez Zarząd
Oddziału Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Poznaniu, miały miejsce
14 i 15 czerwca 1973 roku. Składały
się na nie: dwudniowa konferencja
specjalistyczna, która odbyła się w
Domu Technika w Poznaniu, zorganizo
wana tamże wystawa literatury fir
mowej, krajowej i zagranicznej oraz
przegląd wybranych krajowych i za
granicznych ekspozycji na stoiskach
targowych.
Dużym udogodnieniem dla uczestni
ków tej imprezy były dobrze przygo
towane materiały, na które składały
się:
— materiały konferencyjne w po
staci tłumaczeń referatów i komuni
katów przygotowanych przez wystaw
ców zagranicznych;
— zebrana przez organizatorów li
teratura firmowa;
— wykaz ekspozycji i eksponatów
z dziedziny geodezji i kartografii z
podaniem
numeracji
odpowiednich
pawilonów i stoisk.
W dniu 14 czerwca, po referacie na
temat: Geodezja i kartografia oraz
dziedziny pokrewne na 42 Technicz
nych MTP, który wygłosił mgr inż.
W. Kuberka z Politechniki Po
znańskiej, przedstawione zostały tłu
maczenia
referatów
następujących
przedstawicieli firm zagranicznych:
— P. Mignaval (Szwajcaria) —
Teodolit jako instrument laserowy
oraz Distomat Wilda DI-3 do tachimetrii elektronicznej
— H. Himbacher (NRF) — Ma
ły komputer NRC 446 — programy
dla geodezji i budowy dróg
— H. Katolla (NRF) — Elektrooptyczny pomiar długości rzutów w
lekkiej atletyce za pomocą REG-ELTA 14 oraz elektroniczny tachimetr SM-Il
— K. Brealey (Anglia) — Za
stosowanie folii ,,Melinex" w reprog rafii
— B. Cole (Anglia) — Zastosowa
nie folii poliestrowej w geodezji i
kartografii
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— R. Wendel (NRD) — Zastoso
wanie urządzeń ,,Dokumator" w in
formacji naukowej i technicznej, w
zarządzaniu i ekonomii oraz w archi
wach, a także referat: Urządzenie fir
mowe systemu ,,Dokumator" produk
cji zakładów Carl Zeiss — Jena.
W dniu 15 czerwca przedstawione
zostały tłumaczenia referatów nastę
pujących autorów:
— H. J. Fischer (NRF) — Auto
matyczne maszyny do kreśleń firmy
„Aristo"
— G. Schmidt (Szwecja) — AGA
— Geodimetr 700 do równoczesnego
pomiaru kątów i zredukowanych od
ległości oraz AGA — Geoplane 300 —
nowy samopoziomujący niwelator z
wirującą wiązką promieni laserowych
— Ujihito Kimoto (Japonia)
— Kartograficzne materiały kreślar
skie, reprodukcyjne i fotograficzne
produkowane w Japonii
— A. C. J. Gowans (Anglia) —
Precyzyjne pomiary odległości za po
mocą tellurometrów
— Μ. H. Pinto (NRF) — No
woczesne techniki i metody reproduk
cji i ich zastosowania w zakresie kar
tografii,
fotogrametrii,
planowania
przestrzennego miast, badania i kon
troli.
Tak w pierwszym, jak i w drugim
dniu konferencji wszyscy referenci
byli obecni przy wygłaszaniu tłuma
czeń ich referatów i za pośrednictwem
tłumaczy odpowiadali na pytania sta
wiane w dyskusji.

Niemal po wszystkich referatach
miała miejsce dyskusja wykazująca
duże
zainteresowanie
uczestników
przedstawionymi nowościami
tech
nicznymi.
Największe zainteresowanie budziły:
— arytmometry elektroniczne z ob
wodami scalonymi;
— minikomputery z bogatym wypo
sażeniem pomocniczym;
— elektroniczne automaty kreślar
skie;
— oparte o folie systemy kreślarsko-reprodukcyjne.
Całkowitą nowością był niwelator
AGA — Geoplane 300 z wirującą gło
wicą laserową — pierwszy instrument
wyznaczający wizualnie w przestrzeni
nie linię, lecz płaszczyznę poziomą.
Na targach, które były znacznie
bardziej techniczne niż w latach po
przednich, widoczna była powszech
nie dążność wystawców do prezento
wania nie tylko poszczególnych wy
tworów, lecz różnież całych ich syste
mów, powiązanych z sobą bądź okre
śloną klasyfikacją, bądź procesem
technologicznym.
Podkreślić trzeba wreszcie większe
niż dotychczas zainteresowanie wy
stawców zagranicznych rynkiem zby
tu, jakim może być geodezja i karto
grafia polska Świadczy o tym udział
w konferencji prelegentów z Anglii,
Japonii, NRD, NRF, Szwajcarii i
Szwecji oraz charakter ich wystą
pień.
Stanisław Janusz Tymowski

Z prac Sekcji Urządzeniowo-Rolnej SQP

W dniu 6 lutego 1973 ιrokiu odbyło
się w Warszawie sympozjum na temat:
Rzeźba terenu a projektowanie struk
tury terenowej w scaleniach gruntów.
Sympozjum
zostało
zorganizowane
przez Sekcję Geodezji Urządzeniowo-Rolnej.

W dniu 115 marca 1973 roku Sekcja
Geodezji Urządzeniowo-Rolnej zorga
nizowała prelekcję prof, dr I. Siuty
na temat: Ochrona i rekultywacja użytków gruntowych.

L. B.

Prace geodezyjne przy budowle tunelu komunikacyjnego
pod rzeką Labą w Hamburgu
Dnia 5 czerwca 1973 roku w ramach
zebrania Sekcji Geodezji Inżynieryj
nej SGP odbył się w Warszawie bar
dzo interesujący odczyt dypl. inż. E.
Lammerhirta na temat prac geo
dezyjnych przy budowie tunelu ko
munikacyjnego pod rzeką Łabą w
Hamburgu. Wspomniany tunel o łącz
nej długości 3325 m, zakrzywiony w
płaszczyźnie poziomej i pionowej, był
na czterech swych odcinkach wyko
nywany różnymi sposobami, w głębo
kim miejscu pod lądem — metodą
tarczową z obudową tubingową, pod
rzeką — za pomocą prefabrykowa
nych odcinków tunelu układanych w
kanale wykonanym w dnie, zaś przy
obu końcach — metodą odkrywkową.
Na szczególną uwagę zasługuje frag
ment tunelu układany z prefabryko
wanych odcinków, ze względu na
śmiałość rozwiązania i specyficznie
trudne warunki wykonywania skom
plikowanych
prac
geodezyjnych.
Os.em odcinków tunelu o długościach
po 132 m i wymiarach przekroju po
przecznego 41,7 X 8,4 m wykonano ja
ko konstrukcje żelbetowe, w suchym
doku, na lądzie oddzielonym od rzeki
tamą. Odcinki te zawierają wewnętrz
po trzy jezdnie dwupasmowe i po
dwa kanały wentylacyjne. Są one
otwarte na obu końcach. Po wykona
niu prefabrykowanych odcinków koń
ce ich zamknięto na czas montażu,
Po czym napełniono suchy dok wodą.
Dzięki temu uszczelnione obustronnie
prefabrykowane odcinki
o wadze
48 000 ton stały się elementami pły
wającymi. W projektowanych miej
scach ułożenia wykonano w dnie rze
ki kanał, po czym za pomocą sześciu
holowników spławiono na te miejsca
poszczególne elementy i układano.
Układanie było bardzo trudną opera
cją, polegającą na powolnym zatapia
niu elementów przez napełnianie ka
nałów wentylacyjnych wodą i przesu
waniu elementów stosownie do wyni
ków pomiarów geodezyjnych na pro
jektowane miejsca. Trudności wyni
kały z tego, że układanie odbywało
się bez oparcia elementów podtrzy
mujących na stałym gruncie, w miej
scu o normalnej szybkości prądu rzeki
wynoszącej 6 km/h i w strefie przy
pływów i odpływów morza o ampli
tudzie 2,5 m. Wymagana dokładność
naprowadzenia elementów tunelu na
projektowane miejsca wynosiła 1 cm.
Podczas zatapiania na każdym ele
mencie były ustawione dwie wieże
stalowe o wysokości 30 m. Na jednej
z nich znajdowało się stanowisko po
miarowe, zaś na drugiej celownik.
Pozycję i orientację stanowiska wy
znaczono w sposób ciągły za pomocą
liniowych i kątowych wcięć z użyciem
teodolitu i dalmierza elektronicznego
w stosunku do punktów sieci mikroUiangulacyjnej
rozmieszczonych na
brzegach rzeki.
Wykonywane w suchym doku ele
menty były kontrolowane geodezyjnie
ze względu na wysokie wymagania
dokładnościowe. Ważne było zwłasz

cza zachowanie właściwych wymia
rów, kształtów i wzajemnych pozycji
czołowych powierzchni każdego odcin
ka, bowiem od tego zależała możli
wość ułożenia odcinków z właściwy
mi spadkami i uszczelnienie styków
między sąsiadującymi odcinkami, Nie
zależnie od dokładności wykonania
należało też kontrolować odkształce
nia, jakim podlegały elementy pod
wpływem zmieniających się warun
ków podparcia, przy wykonywaniu
ich w suchym doku, podczas spławia
nia, zatapiania i układania w kanale
na dnie rzeki. Trzeba podkreślić, że
pomiary takie były prowadzone we
wnątrz elementów w czasie ich spła
wiania i zatapiania.

Przeprowadzone operacje montażo
we udowodniły, że wykorzystując me
tody geodezyjne można z dużą szyb
kością i dokładnością kierować regu
lacją położenia wielkich elementów
prefabrykowanych
układanych
na
dnie rzeki. Doświadczenia z tego ro
dzaju prac mogą być przydatne rów
nież przy innych dużych operacjach
montażowych wykonywanych na wo
dzie, na przykład remonty statków w
dokach
pływających,
wykonywanie
nadbrzeży i falochronów, montaż urządzeń wiertniczych do wydobycia
ropy naftowej w strefach szelfów itp.
Wojciech Janusz
Warszawa

Zebranie Komisji Fotogrametrii SGP w Krakowie
W dniu 23.V.1973 r. na kolejnym ze
braniu Komisji Fotogrametrii Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich mgr inż.
Władysław Borowiec wygłosił od
czyt na temat: Koncepcja stereo{Otogrametrycznego
dokumentowania
podziemnych wnętrz.
W referacie przedstawiona została
propozycja opracowania dokumentacji
podziemnych przestrzeni (komora, jas
kinia, grota) na podstawie zdjęć wy
konanych kamerą stereometryczną. W
rezultacie opracowania tych zdjęć na
Stereoautografie uzyskuje się mapę
sytuacyjno-wysokościową podziemnego
wnętrza, jak również sporządzić moż
na komplet przekrojów pionowych.
Stereogramy mają wartość doku
mentów, ponadto w warunkach kame
ralnych
umożliwiają
studiowanie
przestrzennego
układu
szczegółów
wnętrza podziemnego. W referacie

omówiono prace terenowe i kameral
ne związane z wykonaniem tego typu
dokumentacji Stereofotogrametrycznej
dla fragmentu Groty Kryształowej w
Wieliczce.
W dyskusji, która wywiązała się po
referacie głos zabrali koledzy: A. M uc h a, J. Bernasik, U. Slus a τ
ο z y k, Wł. Mierzwa i St. Mu
la r z. Omówiono między innymi pro
blem efektywności przedstawionej me
tody, dokładności tego rodzaju opra
cowania, niezbędności osnowy foto
grametrycznej, a także wskazano na
możliwość wykorzystania tej metody
do inwentaryzacji i architektoniczej
dokumentacji wnętrz, zwłaszcza w
obiektach zabytkowych.
Władysław Borowiec
Stanisław Mularz
Kraków

Z działalności Kola Zakładowego SQP
przy Ministerstwie Rolnictwa
W dniach 9 i 23 czerwca 1973 roku
odbyły się dwa zebrania szkoleniowe
Koła Zakładowego SGP przy Depar
tamencie Urządzeń Rolnych Minister
stwa Rolnictwa.
Pierwsze z zebrań poświęcone było
tematom: Wybrane zagadnienia z za
kresu ochrony i rekultywacji grun
tów oraz O ochronie gruntów rolnych
na Węgrzech. Prelekcje te wygłosili
kol. kol. Bogusław Żukowski i Jo
lanta Dlubakowska.
W wyniku dyskusji na temat przed
stawionych zagadnień postanowiono
zapoznać się bliżej z możliwościami
wykorzystania kamery termalnej do
prac prowadzonych w resorcie rolni
ctwa.
Temat drugiego zebrania to: Nie
które problemy prac urządzeniowo-rolnych i ewidencji gruntów w Tur
cji. Prelekcje wygłosił kol. Jan Kło
potowski — dyrektor Departamen
tu Urządzeń Rolnych, który brał u-

dział w dorocznym posiedzeniu VII
Komisji FIG — Kataster Gruntów i
Urządzenia Rolne. Wykład obejmował
zasady organizacji administracji i
służby geodezyjno-urządzeniowej w
Turcji oraz sposoby realizacji planów
zagospodarowania przestrzennego wsi
i związanych z tym zagadnień, a
zwłaszcza
przeprowadzania
scaleń
gruntów.
Ilustrację tematu stanowiły liczne
wydawnictwa przygotowane przez go
spodarzy
posiedzenia VII Komisji
FIG, omawiające stosowane w Turcji
rozwiązania techniczne i prawne z za
kresu problematyki
urządzeniowo-rolnej.
Ze względu na obszerność tematu,
będzie on kontynuowany na kolejnym
zebraniu szkoleniowym.
Mgr inż. Janusz Bojar
Warszawa
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Żywot dokumentarzysty poczciwego
Być może, że przedstawione tu
fakty, nagromadzone w okresie
20-letniej praktyki, choć są
przejaskrawione, pozwolą usu
nąć jedną z bolączek geodezji i
ułatwią opracowanie nowych
form kosztorysowania, a może
wreszcie powstanie instrukcja
obowiązująca służby geodezyj
ne... Oto fragment listu nadesła
nego do redakcji wraz z kores
pondencją Zywot dokumentarzy
sty poczciwego.

Dość istotną funkcję w każdym
przedsiębiorstwie geodezyjnym speł
nia dokumentacja techniczno-kosztorysowa. Zatrudnia się tu najchętniej
pracowników, którzy dużą część ży
cia spędzili w terenie i mają bogatą
praktykę. Mlodszycii trudno namówić
do dokumentacji (na akord zarabiają
więcej i nie są urzędnikami).
A jak wygląda praca w dokumen
tacji?
Kłopoty zaczynają się począwszy od
zlecenia. A to brak szkicu lokalizacji,
a to zamawiający sam nie wie czego
chce. Wreszcie, po uzgodnieniu zakre
su i treści prac geodezyjnych, a także
po zgłoszeniu roboty, dokumentarzysta wyrusza na wywiad archiwalny,
zabierając ze sobą zlecenie wykorzy
stania, pismo na wykonanie odbitek,
upoważnienie do odbioru dokumen
tów o charakterze zastrzeżonym, a co
najistotniejsze
1—2 rolki papieru
światłoczułego.
Oczywiście w dniu przyjęć w Po
wiatowym Biurze Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w X nie ma nikogo.
Przy nasileniu prac na książkę zamó
wień należy liczyć się z ...humorem
kierownika, archiwisty, światłokopisty. Jest w Polsce powiat, w którym
o audiencję u kierownika składnicy
należy prosić telefonicznie na tydzień
przed planowanym przyjazdem, a za
mówione odbitki wykonane zostaną
za miesiąc.
Są powiaty, gdzie mimo dnia przy
jęć można odejść z kwitkiem, bo kie
rownik składnicy w terenie. Bywają
i takie wypadki, gdy trzy przemiłe
panie zajęte plotkowaniem lub maki
jażem odprawiają petenta słowami:
niestety, dziś nie przyjmujemy — ka
zano nam odszukać matrycę, którą
ktoś, kiedyś u nas wypożyczył.
Egzemplarze zwrotne zgłoszenia ro
boty nie wracają do nadawcy miesią
cami. Brak również na odwrocie wy
kazu operatów, które należy wyko
rzystać przy zgłoszonej robocie, a już
z reguły nie podaje się robót będą
cych aktualnie w opracowaniu. Często
umykają uwadze operaty, które ko
niecznie należy wykorzystać przy wy
konywaniu roboty (na przykład osno
wę geodezyjną). Fakt ten, ujawniony
po opracowaniu warunków technicz
nych, kosztorysów, ba czasami pod
czas wykonywania prac polowych, a
nawet
opracowania
kameralnego,
przewraca kosztorys, zmienia warunki
umowne.
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Brak papieru światłoczułego to sta
ły motyw w piosenkach światłokopistów. A jeśli jest papier — ten przy
wieziony przez przewidującego dokumentarzystę, jeśli jest archiwista, to
nie ma komu zrobić odbitek.
Zamówione odbitki z odłożonych
matryc nie nadchodzą miesiącami.
Nie pomagają monity, należy jechać
po uzgodnieniu telefonicznie dnia i
osobiście nadzorować wykonanie, czę
sto pomagać przy wykonaniu i ewi
dencjonowaniu odbitek.
A jeśli czasem trafią się egzempla
rze z nadrukiem tajne, to wobec bra
ku maszynistki dokumentarzysta sam
Pisze pismo, stukając jednym palcem
w klawiaturę.
A potem znów pech. Nie ma pra
cownika PWRN z kancelarii tajnej —
jest „na poborze” lub „gdzieś wy był”.
A gdy po kilku godzinach wreszcie
się odnajduje, dokumentarzysta z za
lakowanym pismem i plikem nie za
lakowanych odbitek rusza do biura.
Po powrocie szef pyta: co robiłeś
przez tyle dni w archiwum, gdzie ma
teriały dokumenty, odbitki?
W efekcie 5% premii diabli wzięli!
Toteż chcąc wywiązać się z nało
żonych nań obowiązków dokumenta
rzysta działa podstępnie:
— opowiada nowe kawały;
— rozmawia o wspólnych znajo
mych;
— wręcza drobne upominki;
— prawi komplementy;
— chwali porządek w składnicy;
— łapie za telefon i dzwoni do swo
jej władzy;
— skacze na piwko, kawkę — prosi,
błaga: słuchaj stary, zrób to dla mnie.
Pomijam sprawę „kawałka" miejsca
do pracy udzielanego przez kierowni
ka składnicy. Często jest to skrawek
stołu lub własne kolana. Tu „doku
mentarzysta poczciwy" w pocie czoła
wyciera kurz z kart operatów, notuje,
uzgadnia... i marzy o banku danych,
reprodukcji,
poligrafii,
kserografii.
Przemilczam tu sprawę prywatnych
archiwów, wydanych operatów do
„domowego” opracowania na książkę
zamówień, niekompletnych operatów,
stosów szpargałów udających operaty,
strzępów matryc, pierworysów z ak
tualizacją w ołówku, częstych zmian
personalnych na stanowisku archiwi
stów lub jego urlopu (szkoda, że nie
ma mego poprzednika, on tak dobrze
zna archiwum) itp. itd.
Gdy wreszcie zbierze się materiały
archiwalne, należy uzgodnić termin
wyjazdu na Strefowanie, aż z pięcio
ma następującymi osobami: szefem
dokumentacji
techniczno-kosztorysowej, inspektorem KT, kierownikiem
działu robót, zamawiającym, inspek
torem nadzoru.
Często bardzo ciężko „rodzi się”
termin wyjazdu. A godzinę wyjazdu
zaplanowaną na 730 przesuwa się na
1100, bo... łączy się wyjazdy służbo
wym środkiem lokomocji: magazynier
wiezie na leżącą w pobliżu robotę na
przykład buty gumowe, inspektor KT
chce wpaść na kontrolę zespołu, in
spektor bhp „po swojej linii” też
ma coś do załatwienia... itp.

W rezultacie wszystko załatwiane
jest „po łebkach”. Strefowanie odby
wa się metodą wyrywkowo-galopującą, bez wnikliwego ustalenia stref,
stopni trudności i kategorii gruntów.
A nie daj Boże, gdy pada deszcz.
Strefuje się wówczas przez okna sa
mochodu, bo każdy musi być jeszcze
tego samego dnia w domu. W efekcie
później następują odwołania o zmianę
strefy, stopnia trudności, zmiany w
kosztorysie, aneksy. A gdy czasem na
leży uchwycić procent zmian, wno
sząc odręcznie na mapę zmienioną sy
tuację, a tu leje deszcz?
Po powrocie pozostaje szkic stref i
stopnie trudności, protokół, opis obiektu, kosztorys, warunki techniczne
i wreszcie umowa. Szkic stref i stop
nie trudności wykonane na podkładzie
na przykład katastralnym w skali
1 :4000 okazuje się niepełnowartościowy kartometrycznie i wyniki planimetrowania różnią się znacznie od da
nych ewidencyjnych. Bo na przykład
ze wsi X przekazano 200 ha państwo
wemu gospodarstwu
rolnemu, nie
wnosząc zmian na matrycę, lub po
dana skala 1 :4000 jest w rzeczywi
stości 1 :50.00. Z oryginału szkicu
stref dokumentarzysta (na przykład
w II grupie uposażenia) wykonuje 2
odrysy: dla zamawiającego, dla dzia
łu robót (choć mógłby to zrobić kreś
larz w V czy VI grupie uposażenia
lub stażysta).
Protokół z ustalenia stref i stopni
trudności wykonany minimum w 4
egzemplarzach musi być po spraw
dzeniu maszynopisu podpisany przez
członków komisji, których trudno ze
brać. Powstaje opis obiektu na pod
stawie wywiadu archiwalnego i tere
nowego (strefowania). Podane są w
nim operaty do wykorzystania, ze ścis
łą lokalizacją (na przykład stref, nr
ciągów, nr punktów) dokumentów do
sporządzenia wyrysów, odpisów itp.,
które kiedyś pojedzie wykonać osoba
pracująca na akord. Podaje się w nim
możliwości zamieszkania, aprowizacji,
dojazdów, zatrudnienia sił doryw
czych, składania materiałów polo
wych, które przy strofowaniu zbada
no metodą pytania „tubylców” (często
sołtys, naczelnik gminy w terenie).
W oparciu o instrukcje techniczne,
dekrety, zarządzenia, wywiad archi
walny i terenowy, opis obiektu powstają wreszcie warunki techniczne
(najczęściej ściągnięte z poprzedniej
podobnej roboty). Warunki technicz
ne należy uzgodnić wewnętrznie z:
kierownikiem dokumentacji techniczno-kosztorysowej, kierownikiem dzia
łu technicznego, a także działu robót
lub z inspektorem KT, zaś na ze
wnątrz już po napisaniu i sprawdze
niu maszynopisu — z inspektorem
nadzoru ze strony zamawiającego,
służbą geodezyjną i często z przed
stawicielem byłej delegatury Główne
go Urzędu Geodezji i Kartografii.
Każdy dorzuca tu swoje trzy grosze,
często nie tylko od strony technicz
nej, merytorycznej, ale nawet od stro
ny beletrystycznej.
I wreszcie kosztorys kalkulacyjny.
Epopeja sama w sobie. Dokumenta-

rzysta w oparciu o zebrane materiały
rozpoczyna wertowanie (przepisywa
nie) katalogów: B-03, Bo3A, Bo4NZ,
B-07NZ, B-09 i jeszcze wiele innych.
Przy większej pracy dział robót życzy
sobie — kolego rozbijcie to na kom
pleksy, obręby, bloki, wykonawców
itp.
W rezultacie dziesiątki stron, setki
pozycji katalogowych (kilka razy te
same). Przewiduje się ilość materia
łów polowych, kameralnych itp. Wszy
stko na podstawie analiz wstępnych,
na przykład projektu sieci poziomej,
pionowej
wykonanej
na
mapie
1 :25 000 w ołówku, szkicu stref itp.
Syzyfowa praca. Dobrze, że technika
zawitała w progi dokumentacji techniczno-kosztorysowej i że są takie ułatwienia, jak sumatory i elektryczne
arytmometry. Choć czasem zdaża się
ELKA lub SOEMTRON. W hałasie
elektrycznych maszyn marzy się do-

kumentarzyście poczciwemu — a gdy
by tak staruszka" GEO-2 zaprogramo
wana do kosztorysowania?
Po sprawdzeniu merytorycznym i
rachunkowym przez aeropag nadzoru
można wreszcie wykręcić kosztorys
dla zamawiającego i zrobić dane eko
nomiczne.
Dokumentarzysta zamienia się te
raz w prawnika i przygotowuje umo
wę, która wraz z pisemkiem prze
wodnim wędruje do zamawiającego.
Resztę
dokumentów kompletuje i
przekazuje do działu robót, ekono
micznego i do archiwum.
A kiedy pracę rozpoczął już zespół
połowy, to czasem wybucha awantu
ra! Dokumentarzysta (czyżby tylko on
sam) nie trafił w strefę, stopień
trudności. Należy zaktualizować kosz
torys kalkulacyjny dla zamawiającego,
dane ekonomiczne, wykonać aneks do
umowy. Znów uzgodnienia, podpisy,

pieczątki, maszynopisy, wyjazdy na
komisyjne Strefowania.
Uf... jakże trudne jest życie dokumentarzysty poczciwego.
Wreszcie koniec roboty polowej i
kameralnej. Przychodzi wykaz jedno
stek poświadczony przez komisję od
bioru. Różne bywają wykazy jedno
stek, ale najczęściej są to dokumenty
finansowe, poligonizacja w hektarach,
pomiar sytuacyjny w kilometrach,
współczynniki... Potem kosztorys wy
nikowy i dla zamawiającego, protoko
ły odbioru w wielu egzemplarzach.
Najczęściej obiekt pogania obiekt.
Obawiając się o bezrobocia z winy
biurokratycznej hydry, szef dokumen
tacji techniczno-kosztorysowej obdzie
la hojnie swoich podopiecznych: tu
masz 3 obiekty, tu 2, a gdyby się coś
zacięło, to zrób kosztorys wynikowy.
Perpetuum mobile. Niełatwe jest
życie dokumentarzysty poczciwego.
rt

Przygotowania do XIV Kongresu FIQ
Nagroda Kongresu

XIV Międzynarodowy Kongres FIG
odbędzie się tym razem w stolicy Sta
nów Zjednoczonych — Waszyngtonie,
w dniach od 6 do 16 września 1974 r.,
jako że ten kraj i miasto są w obec
nej kadencji siedzibą władz (Biura)
Federacji. Bardzo szerokimi przygoto
waniami organizacyjnymi do Kongre
su kieruje specjalnie powołany w tym
celu Komitet Organizacyjny i Biuro
Kongresu.

Wzorem poprzednich kongresów je
dną z ciekawych imprez kongresowych
będzie przyznanie nagrody młodemu
geodecie, członkowi jednego ze stowa
rzyszeń zrzeszonych w FIG, za najlep
szą pracę na jeden z tematów, jakimi
zajmuje się w swej działalności Gru
pa C Komisji FIG. Grupę tę stano
wią trzy następujące komisje: VII —
Kataster i Urządzenia Rolne, VIII —
Planowanie i Rozbudowa Miast, IX —
Szacowanie i Administracja Nieru
chomości.
Należy podkreślić, że w konkursie o
tę właśnie nagrodę, rozpisanym przed
poprzednim Kongresem (Wiesbaden,
NRF — 1 do 10 września 1971 r.),
wzięło udział 18 młodych geodetów z
10 krajów, a mianowicie: Afryka Po
łudniowa (1), Belgia (1), Dama (1), Ho
landia (1), NRF (4), Nowa Zelandia
(1) , Polska (3)ń, Stany Zjednoczone
(2) , Węgry (2), Wielka Brytania (2).
Tematyka dotyczyła Grupy B Komi>) Z Polski udział UraH koledzy: Henryk
Kowalski z Warszawy, Mlroslaw żak
Ze Zgorzelca, Andrzej Swiątkiewicz

z Wrocławia.

Przewodniczący Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) w poprzedniej
kadencji,
prof, dr inż. Heinz Draheim (NRF) wręcza (Nagrodę Kongresu zwycięzcy Konkur
su — inż. dypl. Łukaszowi Antoniemu Koen z Holandii

sji FIG: IV — Hydrografia, V — Me
tody i Instrumenty Pomiarowe, Foto
grametryczne i Kartograficzne, VI —
Pomiary Inżynieryjne.
Otrzymał wówczas tę nagrodę (2000
fr. szwajcarskich) inż. dypl. Łukasz
Antoni Koen, urodzony 25 paździer
nika 1938 r., pracownik biura kata

stralnego w Hadze (Holandia), za pra
cę pt. Przewody podziemne.
Zachęcając naszych młodych kole
gów do udziału w Konkursie i życząc
im sukcesów, podaje się jednocześnie
aktualny statut Nagrody Kongresu.
Μ. S.

387

Międzynarodowa Federacja Geodetów
Statut Nagrody Kongresu FIG
Nagroda będzie przyznawana mło
dym członkom stowarzyszeń zgrupo
wanych w FIG, którzy z okazji każ
dego kongresu zostaną wyróżnieni za
przygotowanie wybitnych opracowań
lub za wyróżniające się osiągnięcia te
chniczne w zakresie działalności FIG.
Celem nagrody jest spopularyzowa
nie zadań FIG wśród młodych geode
tów, zachęcenie ich do czynnego
współdziałania międzynarodowego.

jednak dotyczyć tematów związanych
z pracami trzech grup Komisji FIG:
A, B i C.

§ 1

1. Opracowanie musi być pracą ory
ginalną, nigdzie jeszcze nie publiko
waną; objętość powinna wynosić w
przybliżeniu 3000 do 5000 słów.
2. Opracowanie powinno być wyko
nane w trzech egzemplarzach maszy
nopisu jednostronnego na papierze
formatu A4 (297 × 210 mm) w jed
nym z trzech roboczych języków FIG,
to jest francuskim, angielskim
lub
niemieckim.
3. Obowiązuje zachowanie prawideł
stylistycznych i gramatycznych.

1. Nagroda będzie przyznawana na
każdym Kongresie FIG. Jej koszt bę
dzie pokrywany ze środków Kongre
su. Wysokość nagrody nie może być
mniejsza od 2000 sfr.
2. Zawiadomienie o możliwości ubie
gania się o nagrodę będzie ogłaszane
w pierwszym numerze Biuletynu FIG
każdego nowego Zarządu FIG, nie
później niż pierwszego Iipca roku po
przedzającego Kongres.
3. Stowarzyszenia
zgrupowτane w
FIG powinny w odpowiednim czasie
ogłosić o Nagrodzie Kongresu FIG w
swych czasopismach zawodowych.
§ 2
Wszyscy młodzi członkowie stowa
rzyszeń zgrupowanych w FIG, o ile
nie ukończyli 35 lat życia w roku Kon
gresu FIG, są uprawnieni do ubiega
nia się o nagrodę.

1.1. Członków Biura FIG
1.2. Przewodniczących grup Komisji
do prac, dla których ogłoszono tema
tykę (patrz § 3)
1.3. Osób, które mogą być potrzebne
według ustalenia Biura FIG.

2. Tematyka opracowań może być
zawężona do prac jednej tylko grupy
Komisji FIG. Tematyka grup Komisji
FIG będzie zmieniana na kolejnych
kongresach.

Decyzje jury są bezsporne i nie pod
legają apelacji.

§ 4

§ 7

1. Zdobywca nagrody będzie zapro
szony przez prezesa FIG do wzięcia
udziału w Kongresie. Koszty jego po
dróży będą pokryte przez Kongres
FIG. Nagroda zostanie mu wręczona
podczas ceremonii inauguracji Kon
gresu.
2. Nagrodzony będzie miał możność
przedstawienia swojej pracy na jed
nym z roboczych posiedzeń Kongresu.
§ 8
Załączony formularz powinien być
wypełniony, podpisany i złożony przez
autora, łącznie z opracowaniem, w sto
warzyszeniu jego kraju. Stowarzysze
nie potwierdzi oświadczenia autora i
dopilnuje, aby w przepisowym termi
nie całość była złożona w Biurze FIG
do rozpatrzenia przez jury.

§ 5
Opracowanie należy złożyć w Biu
rze FIG za pośrednictwem afiliowane
go stowarzyszenia na sześć miesięcy
przed datą rozpoczęcia Kongresu. Na
leży dołączyć dane osobowe autora
(patrz § 2 i § 4 oraz załączony for
mularz o danych osobowych). Opraco
wania nadesłane po tej dacie nie bę
dą kandydowały do Nagrody Kon
gresu.

§ 3
1. Tematy opracowań nie będą ści
śle określane; opracowania powinny

§ 9
Nagrodzone opracowanie staje się
własnością FIG i na opublikowanie
lub przetłumaczenie na inne języki
autor powinien uzyskać specjalną zgo
dę Biura FIG.

§ 6

1. Jury będzie się składać z

Zgłoszenie do Nagrody Kongresu FIG
Dane osobowe
(proszę pisać pismem drukowanym)
Nazwisko i imię........................................................................Data urodzenia......................................................................
Dyplomy i inne -kwalifikacje......................................................
Stanicwisiko w zawodzie . . . . .............................................
(Studiujący podają nazwę uαzalni, w której obecnie studiują)

.

.

.

.

.

.

.

⅛

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

,

.

. ' .

.

.

Data..................................................Podpis:

Stwierdzenie stowarzyszenia członkowskiego FIG:
Załączone opracowanie jest złożone do FIG w celu ubiegania się o Nagrodę Kongresu FIG.
Oświadczenia co do danych osobowych autora są zgodne z !rzeczywistością.
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Podpis:

.

.

Adres...........................................................................................................................................................Kraj
Niniejszym stwierdzam, że:
— mcje opracowanie nie było dotąd publikowane,
— uzyskałem wszystkie oceny wymagane do jego opublikowania,
— FIG jest upoważniony do opublikowania mojego opracowania.
Obiecuję przyjąć decyzję jury i nie zgłaszać żadnych sprzeciwów.

Data ......

.

IN MEMORIAM
W dniu 22 lutego 1973 r. po długiej
i ciężkiej chorobie zmarł nasz nieod
żałowanej pamięci Kolega, inż. Alek
sander Kopacz, długoletni pracownik
geodezyjny w dziale urządzeń rolnych,
w okresie przedwojennym aktywny
członek społecznych zrzeszeń geode
zyjnych, od 1962 roku emeryt.
Kolega Aleksander Kopacz urodził
się w 1897 roku we wsi Pohorany, b.
powiatu wołkowyskiego w rodzinie
chłopskiej. W roku 1912 zostaje ucz
niem Szkoły Handlowej w Białym
stoku. Wypadki wojenne przerywają
naukę; w roku 1915 zostaje ewakuo
wany wraz z rodzicami w głąb ów
czesnej Rosji i osiedla się w b. gu
bernii Jarosławskiej w mieście Ryb
nik. Tam kontynuuje naukę w miej
scowej szkole handlowej, lecz kończy
tylko 6 klas, bowiem w roku 1918 na
stępuje repatriacja do kraju — do
rodzinnej wsi Pohorany.
W latach 1918—1922 pomaga rodzi
com w odbudowie gospodarstwa, pra
cując
jednocześnie w charakterze
Praktykanta-Hiierniczego w Okręgo
wej Komisji Ziemskiej i uczęszcza na
kursy dla pomocników' mierniczych,
zorganizowane przez b. Główną Ko
misję Ziemską. W roku 1922 uzyskuje
uprawnienia mierniczego klasy pierw
szej, a w roku 1930 składa egzamin
na mierniczego przysięgłego. Pozostaje
jednak w dalszym ciągu w służbie
państwowej, gdzie przechodzi wszyst
kie szczeble wykonawstwa w dziale
geodezji urządzeniowo-rolnej.

Edward Krzywdziński urodził się
15 Iipca 1908 roku w Piotrkowie Try
bunalskim. Po ukończeniu w roku
1929 Państwowej Szkoły Mierniczej w
Kowlu rozpoczął pracę zawodową w
Okręgowym Urzędzie Ziemskim w
Łucku. W Urzędzie tym przekształco
nym na Wydział Rolnictwa i Reform
Rolnych pracował do września 1939
roku.

ALEKSANDER KOPACZ

X **

£

’■

·*■

W okresie drugiej wojny światowej
pracuje jako geodeta w Oblasnom
Ziemielnom Otdiele, a po 1941 roku
w Landesvermessung.
Po wyzwoleniu Białegostoku, co na
stąpiło w nocy z 27 na 28 Iipca 1944 r.,
zgłasza się do pracy w nowo organi
zującym się Wojewódzkim Urzędzie
Ziemskim. Od tej chwili bierze czyn
ny udział w przeprowadzaniu reformy
rolnej, a po jej zakończeniu z dniem
15.VII.1945 r. powołany zostaje na
stanowisko inspektora pomiarowego
w WUZ. Na tym stanowisku lub mu
równorzędnym pozostaje do przejścia

EDWARD KRZYWDZIŃSKI

W okresie wojny pracował jako
mierniczy w Oblasnom Ziemielnom
Otdiele w Łucku, a po wkroczeniu
Wojsk hitlerowskich — w fabryce
Produktów spożywczych, skąd w 1943
roku został przeniesiony do Verme
ssungsamt.
W okresie tym brał udział w wal
ce z okupantem hitlerowskim i współ
działającymi z Niemcami
bandami
Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).
Brał udział między innymi w zaku
pie, gromadzeniu i przekazywaniu
broni dla ośrodka samoobrony ludno
ści polskiej w Przebrażu.

Po powrocie do kraju ze Związku
Radzieckiego w lutym 1956 roku pod
jął pracę w Łódzkim Okręgowym
Przedsiębiorstwie Mierniczym.

na emeryturę w roku 1962. Tymcza
sem na podstawie ustawy z dnia
28.1.1948 Γ; uzyskuje stopień inżynie
ra w zakresie urządzeń rolnych.
Równolegle z wytężoną pracą za
wodową znajduje czas na pracę w
Stowarzyszeniu Geodetów’ Polskich,
którego członkiem był od 1945 roku,
kilkakrotnie pełnił obowiązki sekre
tarza i skarbnika SGP. Kilka lat zu
pełnie bezinteresownie prowτadzi księ
gowość Funduszu Pomocy Koleżeń
skiej. Brał również aktywny udział w
pracy zrzeszeń geodezyjnych przed
wojną.
Za pełne zaangażowanie się w pracę
na rzecz przebudowy zacofanej wsi
polskiej, wszechstronną
fachowość,
dużą pracowitość, sumienność i bez
interesowność w wykonaniu swoich
obowiązków, takt w stosunkach mię
dzyludzkich, a także za pracę społecz
ną otrzymuje odznaczenia państwow’e
i społeczne: Medal X-Iecia, Złotą Od
znakę ,,Za zasługi w dziedzinie geode
zji i kartografii”, Honorową Odznakę
NOT.
Kolega Aleksander Kopacz był ogólnie łubiany i szanowany za pra
wość charakteru, przyjaźń do ludzi,
koleżeńskość, uczynność, a jednocze
śnie wyjątkową skromność.
Na wieczny spoczynek odprowadzi
li Go liczni koledzy, grono przyjaciół
i znajomych.
Cześć Jego Pamięci!
Stefan Smolski
Białystok

W roku 1957 składa odpowiednie
egzaminy i uzyskuje stopień inżynie
ra geodety, a w roku 1963 kończy
dwuletni kurs zaoczny prawa admini
stracyjnego i finansowego. W ostat
nim okresie pracował jako starszy in
spektor kontroli robót.
Był także aktywnym działaczem
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Przez lat dziewięć był przewodniczą
cym Koła Zakładowego SGP
przy
Łódzkim Okręgowym Przedsiębior
stwie Mierniczym, wieloletnim człon
kiem Zarządu Oddziału SGP w Lodz'
oraz członkiem Głównego Sądu Kole
żeńskiego SGP.
Odznaczony był Złotą Odznaką „Z:·,
zasługi w dziedzinie geodezji i karto
grafii” oraz Srebrną i Złotą Odzna
ką Honorową NOT.
Zmarł 28 maja 1973 roku.
Z żalem prawdziwym żegnamy pra
wego, drogiego, serdecznego Kolegę.
Cześć Jego pamięci!
Mgr inż. Franciszek Bodych
Łódź
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Porównujemy równania (1) i (2)

Jednakże

P1 + Pj = P

b-f-x
α-∣-x

stąd
(a 4- x) hɪ + (b + x) h2 = (ɑ + b) (hɪ + h2)

2

W wyniku losowania nagrodę głów
ną od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w postaci wydawnictwa albu
mowego o Koperniku otrzymał kole
ga Wiktor Pietrulan ze Szczecina.
Nagrody dodatkowe od Stowarzy
szenia Geodetów Polskich w postaci
książek wylosowali koledzy: Grze
gorz Krawczyk ze Szczecina, Tadeusz
Kropop z Łodzi, Henryk Szmulik z
Klimontowa Sosnowieckiego, Alojzy
Cuber z Wrocławia, Zenon Domański
z Przasnysza.

Pi = Pj

stąd
po uporządkowaniu i skróceniu:

hɪ
h2

a -j-X

= 13

hl _ 7 + 13 _ 20 _ 2
h2 ~ "17 + 13 ~ 30 ~ 3

Rozwiązanie zadania nr 118 nade
słało 38 osób, a więc zadanie spotka
ło się z uznaniem. Dowcipnie ułożo
ne — gratuluję Autorowi — oto opi
nia o zadaniu nadesłanym przez ko
legę R. Szostka z Wrocławia.
Niemal wszyscy rozwiązali zadanie
różnymi wariantami sposobu, który
podaję za Stefanem Tylińskim z Pu
stelnika koło Warszawy:

h2

skąd
,∕a2 + b*
χ=∣∕ ------ i------

Rozwiązanie zadania
nr 118

(α + x) h1 = (b + x) h2

a—x
x—b

a—x
x— b

(2)

St. J. T.

Rozwiązanie zadania nr lie nadesłali:

Paweł Bednarz (Kozienice), Andrzej
Nowak (Olsztyn), Stefan Tyliński (Pu
stelnik II k. Warszawy), Ryszard Szo
stek (Wrocław), Remigiusz Szczepa
niak (Warszawa), Wiktor Pietrulan
(Szczecin), Krzysztof Musiał (Piń
czów), Grzegorz Krawczyk (Szczecin),
Stanisław Serafin (Chojnów), Dzierźysław Lipniacki (Lublin), Oswald Ru
dze (Wrocław), Tadeusz Kropop (Łódź),
Józef Chociej (Białystok), Janusz Ci-

Uwaga!

chy (Poznań), Bohdan Kozarzewski
(Białystok), Stanisława Nurek (Lub
lin), Witold Kuckiewicz (Warszawa),
Henryk Szmulik (Klimontów Sosno
wiecki), Marian Szymański (Poznań),
Ryszard Kwiecień (Olsztyn), Alojzy
Cuber (Wrocław), Wincenty Alenowicz
(Mombasa — Kenya), Henryk Liberek (Jarocin Poznański), Anna Hetman-Szuba (Kielce), Zygmunt Wilga
(Przasnysz), Andrzej Tokarz (Wierza-

wice/Leźajsk), Jan Galler (Świnouj
ście), Teresa Rosa (Kielce), Bernard
Chmara (Szczecin), Edmund Musiał
(Radomsko), Stanisław Gürtler (War
szawa), Zenon Domański (Przasnysz),
Włodzimierz Budny (Jedwabno), Ja
cek Rajch (Łódź), Leszek Mosor
(Szczecin), Józef Kosiński (Gdynia),
Kamil
Kasprzycki
(Bielsko-Biała),
Władysław Szczygieł (Szczecin).

Redakoja prosi kol. Eligiusza Czaczkowskiego o podanie adresu,
pod który można by przesłać nagrodę za rozwiązanie zadania nr 117.

Zadanie nr 123

Nagroda

Romb o boku a = 27,00 m i kącie
ostrym a = 75o31'20" podzielono na
trzy równoważne części, odcinkami
wychodzącymi z wierzchołka kąta ostrego.

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagro
da główna w postaci wydawnictwa Zarys
historii Organizacjt społecznych geodetów
polskich lub album o Mikołaju Koperniku
— od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w posta
ci książek od Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.

Znaleźć długość tych odcinków.

Zadanie nadesłał kol. Edmund Mu
siał z Radomska.
Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 10 grudnia 1973 roku.
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UWAGA!
Koledzy pragnący zamieścić w ,,Kąciku
Zadań” zadania do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z roz
wiązaniami.
Projekty zadań
przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, są honorowane ryczałtem w
wysokości 300 złotych.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.

ib∏ujil:LETnTw
POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO I

ANDRZEJ IDZIK
Warszawa

Porównanie elementów wpływających na dokładność opracowań metodami ciągłymi
ze zdjęć naziemnych i lotniczych
Wstęp

gdzie:

Podczas gdy omówieniu dokładności warstwie pochodzą
cych z opracowań metodami topograficznymi i fotograme
trii lotniczej poświęcano wiele miejsca, to zagadnienie opracowań wysokościowych ze zdjęć naziemnych było jak
by przemilczane, co spowodowane było z jednej strony ograniczonością możliwości zastosowania tych opracowań,
a z drugiej strony brakiem ekonomicznego uzasadnienia
stosowania tej metody na szerszą skalę, ze względu na
wskaźniki uzyskiwane metodami fotogrametrii lotniczej. W
niniejszej pracy dokonano porównania elementów wpły
wających na dokładność opracowań metodami ciągłymi ze
zdjęć naziemnych i lotniczych w oparciu o publikacje [2],
[ɜ]> [4], [5], [6], jak również skonfrontowano wnioski z te
go wynikłe z wnioskami J. S u 11 i’e g o (Wyższa Szkoła Te
chniczna w Koszycach), zamieszczonymi' w [1]; a oto wnio
ski Suttfego:

mh — błąd ustawienia wysokości warstwicy,
mp — błąd położenia warstwicy faktycznej W' względem
warstwicy bezbłędnej W, oscylujący pomiędzy war
tościami mp,! ą mp,2,
mp' — błąd kreślenia warstwicy W' względem powierzch
ni terenu, występujący w poziomie, a zmieniający
się w granicach m'p,ɪ ÷ m'p.2,
mw — błąd warstwicy, błąd przestrzenny ograniczony z
jednej strony sektora mw,1÷mw,ι a. z drugiej —
wartością mh,
a — kąt nachylenia terenu.
Natomiast gdy będziemy również rozpatrywać wpływ
niejednakowej lub błędnie wyznaczonej wysokości pokrycia
dh na dokładność opracowywania warstwie fotogrametry
cznych [3], to otrzymamy wzór (4) z [3]:

1) dokładność wysokości nie zależy od nachylenia terenu;
2) na dokładność położenia warstwicy składają się dwie
części zależne od nachylenia terenu oraz jedna część za
leżna jeszcze od błędu wysokości warstwicy;
3) ani dokładność położenia, ani dokładność wysokości
warstwicy praktycznie nie zależą od kąta pionowego wiąz
ki (położenia warstwicy względem poziomej osi kamery).
Należy tu dodać, że rozumowanie J. Suttfego i rozumo
wanie autora niniejszego opracowania zostało przeprowa
dzone na różnej drodze.

Błąd warstwicy

(3)

mH, —-------- ± ɑ
sin a
gdzie:
2d — średnica elipsy błędów (rys. 2) o półosiach:

b = dh
(4)

a = 4h ctg a + m'p

Amplituda ruchu harmonicznego

Błąd warstwicy mw (wzór (3) z [6])

Amplituda ruchu harmonicznego

mw = mh + mp

(i)

wektor przestrzenny będący sumą wektorów błędu wyso
kości mh i błędu położenia warstwicy mP można przedsta
wić w postaci skalarnej (rys. 1):
τn⅛
sin a

,

,

m*w = -~1---- F m* + 2 tn* m . ctg a

2π

s = Asin---- 1
T

jakim

porusza się znaczek przestrzenny

(5)

wyznaczający

(2)
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warstwicę w stosunku do Warstwicy bezbłędnej [2] będzie
równa maksymalnej wielkości m'p, to jest:
"Ipmax = A

(6)

Wielkość jej dla opracowań ze zdjęć lotniczych wyznaczo
no ze związku z minimalną wysokością ΔΗ, jaką wyczuwa
obserwator i kątem nachylenia terenu a (rys. 3), to jest:
A = ΔH Ctg a

(7)

z zależności przedstawionych na ry-

Po wyznaczeniu
sunku 4

f(r2 + D .
ΔH = ------------ sm β
V

(&/

gdzie:
>■ — stosunek bazowy,
f — ogniskowa kamery,
/} — ostrość przestrzenna wzroku obserwatora,
otrzymamy:
- j+D
*
f(

A =------------ sɪn β ctg «
V

(9)

•Tak widzimy, amplituda dla opracowań ze zdjęć lotniczych
jest funkcją kąta nachylenia terenu «, natomiast przy opracowaniach ze zdjęć naziemnych jest równa minimalnej
głębi, jaką wyczuwa obserwator, to jest:
1 (v2 + 1)
A = 4Ym,n =------------ sin β
V

(10)

czyli nie jest zależna od kąta nachylenia terenu.
Okres ruchu harmonicznego

Okres ruchu harmonicznego T (5) zarówno dla opraco
wań ze zdjęć lotniczych, jak i naziemnych równy jest
czterokrotnemu czasowi utajenia ruchu [2], a zatem odstę
py pomiędzy punktami bezbłędnymi warstwicy przy tej sa
mej prędkości prowadzenia znaczka przestrzennego dla
opracowań będą równe.
Wielkość amplitudy w zależności od typu kamery i sto
sunku bazowego przedstawiono w tablicy 1. Współczynniki
liczbowe podane są w centymetrach w skali modelu.
TaMlca 1

Stosunek
bazowy

Typ
kamery

/(e2 + 1)
A — ------ —— sin ,3 Ctga
V

/(”2 + l)
A =----- ------ sin ¡3
V

(P - 60%)
1,045
0,625
0,605
0,343
0,25
0,04
0,25
0,04

8,8/23
11,5/18
15,2/23
21/18
10/1318

19/1318

A
A
A
A

=
==
=
=

18
26
35
69

SinJfctga
sin/łctga
slnyîctgfl
SinJfctga
A
A
A
A

=
=
=
=

43 sini
251 sin/l
81 sini
476 sini

Rys. 6

TaMlca 2

Prędkość prowadzenia
znaczka po powierzchni
modeln
w [mm/s]

1
2
4
8
16
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Czas utajenia ruchu t
w [s]

θ,ɪ

I

0,2

I

θ,ɜ

I

Od

I

oɪ

Odstęp pomiędzy punktami bezbłędnymi war
stwicy w [mm]
0,8
0,2
0,4
0,6
1,0
2,0
0,4
0,8
1,6
1,2
0,8
1,6
2,4
3,2
4,0
4,8
6,4
8,0
3,2
1,6
6,4
12,8
16,0
9,6
3,2

Rys. 7

Rys. 8

Tablica 3

Opracowanie ze zdjęć

Element określający dokładność wyznaczania
warstwicy

—-------------lotniczych

naziemnych

Błąd warstwicy:
wyrażony wektorowo

ɪɪɪh + nip

mw
2

wyrażony skalarnie

'p ± 2m
*m'

(1)

j, Ctg a

(2)

Sin’ a

m∣,
mw =---------- i d
sin a

wyrażony skalarnie za pomocą elipsy
błędów

Minimalna wysokość (głębia), jaką wyczuwa
obserwator

AH=

+”
sɪn β
V

(8)

.
*∙ , + D
f(
JiY =------------ sin β
V

(8)

2π
S = Asin ■------ t
T

Ruch harmoniczny, jakim posuwa się znaczek
przestrzenny względem opracowywanej po
wierzchni

(5)

'< = nl'p max

Amplituda ruchu harmonicznego .4
H»’ + l)
A = JH Ctg a =------------ sin (J Ctg a
V

(g)

(β)

4(χs+J)
A = AYmin =--------- -SintI
V

(10)

Tablica 1

Wielkość amplitudy w zależności od ognisko
wej, typu kamer>’ i stosunku bazowego

4Í
(czterokrotny czas utajenia ruchu)

Okres ruchu harmonicznego T

Połowa długości fazy ruchu harmonicznego
Tablica 2

Odstęp pomiędzy punktami bezbłędnymi
warstwicy

b = Ah

h
b= —

I

,
a = Jh ctgα + mP I

Polosie elipsy błędów

(4)

h
a — — ctg a + mp

(11)

m⅛ctgα
∆h ctga

Wpływ mjt na położenie warstwicy
Wpływ ∆h na położenie warstwicy
Wpływ Λ na położenie warstwicy
Maksymalny wpływ wielkości znaczka prze
strzennego na położenie warstwicy

(3)

I

h ctg a
r ctg a

r

Martwe pola przy występowaniu Λ (rys. 8)

Wplyw kąta wiązki na położenie warstwicy

Minimalne kąty nachylenia terenu w opraco
waniu stereoskopowym sposobem ciągłym

tg cfmin —

v’ 4-1
ω
sin 0 ɑtg
V
2

gdzie:
ω *⅛ lo30'
β^Γ

✓

(wzór (14) z [4])

Objaśnienia:
mw — błąd warstwicy,
m∣l — błąd ustawienia wysokości warstwicy,
nip — błąd położenia warstwicy,
m'p —-błąd kreślenia warstwicy względem powierzchni terenu,
d —promień elipsy błędów,
f —ogniskowa kamer>’,
j —amplituda ruchu Iiannonicznego,
T —okres ruchu Iiannonicznego,
t —czas (wzór (5),
i — czas utajenia ruchu,

JΛ
h
a
β
V
r
ω
s

— maksymalna różnica wysokości od średniej wysokości pokrycia,
— wysokość pokrycia,
—kąt nachylenia terenu,
—ostrość przestrzenna w,zroku Obscnvatora,
— stosunek bazowy,
—promień znaczka przestrzennego,
—wielkość dołka środkowego oka,
— ruch harmoniczny

I
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Odstępy pomiędzy punktami bezbłędnymi warstwicy ró
wne połowie długości fazy ruchu harmonicznego przed
stawiono w tablicy 2.
Jak widać z tablicy 1 i rysunku 5, zmiany amplitudy
przy opracowaniach ze zdjęć lotniczych można dokonać
tylko przez dobór odpowiedniej ogniskowej kamery lub
typu kamery, natomiast przy opracowaniach ze zdjęć na
ziemnych należy kierować się typem kamery oraz możli
wie korzystnym doborem stosunku bazowego. Dobór skali
i metody opracowań (ze zdjęć lotniczych czy naziemnych),
z jednej strony narzucony względami dokładności, a z dru
giej ograniczony wskaźnikami ekonomicznymi, uwarunko
wany jest konfiguracją i pokryciem terenu.

STANISŁAW LEŚNIAK, ROMUALD KACZYŃSKI
Warszawa

Obserwacje

Elipsa błędów

Rozpatrując wpływ pokrycia terenu na dokładność opracowań wysokościowych metodą ciągłą ze zdjęć lotni
czych [3] można dojść do wniosku, że samo pokrycie nie
wpływa na dokładność opracowania rzeźby terenu, nato
miast niejednakowa lub błędnie wyznaczona wysokość
pokrycia ma wpływ równy:

Λh ctg a
gdzie:
Ah — maksymalna różnica pokrycia od jego wysokości
średniej.
Wpływ ten ma charakter przypadkowy.
Z kolei wpływ ustawienia wysokości warstwicy ± mk

TUh ctg i
ma charakter systematyczny dla poszczególnej warstwicy,
a w całym opracowaniu — przypadkowy. Wielkość ± r∏h
wpływa na przesunięcie środka elipsy błędów o wartość
mh · ctg a (rys. 6 i 7). W opracowaniach wysokościowych ze
zdjęć naziemnych wpływ m⅛ i Ah jest identyczny jak w
opracowaniach ze zdjęć lotniczych. Inaczej jednak ma się
sprawa z wysokością pokrycia (rys. 6b), tu wpływ ten jest
równy h ctg a, a zatem zakres położenia warstwicy bę
dzie się wahać w zakresie od + mp' do h ctg a ± mp. Aby
zmniejszyć ten wpływ można (o ile opracowanie terenu
zakrytego jest uzasadnione) ustawić znaczek o h/2 wyżej i
wówczas otrzymamy elipsę błędów o półosiach:

h
a~~2

(U)

ctg a + m'p

Z reguły wielkość tej elipsy sprawia, że tereny zakryte
nie mogą być opracowywane fotogrametrycznie ze zdjęć
naziemnych.
Dla ułatwienia porównania wpływów różnych elemennie mogą być opracowywane fotogrametrycznie ze zdjęć
lotniczych i naziemnych zestawiono tablicę 3.

pola doświadczalnego Monti di Revoira
na SPR-2
Jedną z metod sprawdzenia pracy instrumentów foto
grametrycznych jest pomiar wysokości punktów sygnalizo
wanych na zdjęciach lotniczych. W celu sprawdzenia do
kładności określenia wysokości punktów na Stereoprojektorze SPR-2 Romanowskiego, przeprowadzono obserwację
punktów sygnalizowanych międzynarodowego pola do
świadczalnego Monti di Revoira.
Dane zdjęć lotniczych:
— format zdjęć 18 X 18 cm;
— skala zdjęć około 1 : 8800;
— wysokość lotu w stosunku do średniej płaszczyzny fo
tografowania około 1030 m;
— Ck =! 115,26 mm.
SPR-2 pracuje na przekształconej wiązce promieni, stąd
ogniskowa F = 173,20 mm, a skala pionowa modelu MZ =
= 3333. Współczynnik przekształcenia afinicznego k =
T
=---- = 1,500.
tfc
Orientację wzajemną i bezwzględną przeprowadzono me
todą kolejnych przybliżeń, wprowadzając trzy decentracje
kaset i mechanizmów korekcyjnych. Do orientacji bezwzględhej wykorzystano 7 punktów sygnalizowanych, roz
mieszczonych na skraju Stereogramu i oznaczonych cyfra
mi rzymskimi. Po każdym strojeniu obserwowano dwu
krotnie punkty sygnalizowane. Następnie model powtór
nie orientowano i ponownie zaobserwowano te same punk
ty. Średnie błędy poziomowania modelu, wyrażone w me
trach, podano w tablicy 1.
Zaobserwowano 57 punktów w trzech seriach. W pięciu
punktach podanych w tablicy 2 stwierdzono odchyłki prze
kraczające 1 m. Punktów tych nie wzięto do obliczenia

LITERATURA
[1] S ü 111 J.: Zur Genauigkeit der Schichtlinie in der terrestri
schen Stereophotogrammetrie. Verm. Techn. 1965, nr 8, s.
303—304
[2] Idzik A.: O odruchach warunkowych przy pracy na auto
grafie. Prz. Geod. 1970, nr 2, s. 95—98
[3] Idzik A.: Wplyw niejednakowej wysokości pokrycia tere
nu na dokładność opracowania warstwie fotogrametrycznych.
Prz. Geod. 1970, nr 9, s. 391—393
[4] Idzik A.: O możliwościach opracowań rzeźby terenów za
krytych i płaskich za pomocą autografów. Prz. Geod. 1970,
nr 11, s. 488—492
[5] Idzik A.: O doborze formatu zdjęcia i kąta rozwarcia ka
mery dla opracowań stereoskopowych. Prz. Geod. 1971, nr 7,
S. 301—304
[6] Idzik A.: Wyznaczenie zakresu zmienności błędu warstwicy
fotogrametrycznej w zależności od kąta nachylenia terenu,
dokładności ustawienia wysokości warstwicy i dokładności
kreślenia warstwicy względem powierzchni terenu. Prz. Geod.
1969, nr 11, s. 484—*86
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Tablica 1
Seria

I

II

B⅛d średni [m]

±0,34

±0,36

III
±0,17

Tablica 2

V - Hg-Hf

Nr punktu

78
79
80
147
154

—

seria I

seria II

seria III

±2,38
±1,64
+ 1,08
-1,26
+ 1,05

±2,23
+ 1,64
±1,73
-1,31
+ 1,30

+ 2,18
+ 1,94
+ 2,13
-1,86
±1,25

błędów średnich wysokości. Z pozostałych 52 punktów sy
gnalizowanych, mających współrzędne i wysokości podane
z dokładnością ± 5 cm, obliczono błąd średni wysokości
mh, błąd średni pojedynczego pomiaru m wykonanego pa
rami i błąd średni dowolnego pomiaru podwójnego mL.
Obliczenia błędów wykonano według wzorów:

— błąd średni pojedynczego pomiaru wykonanego parami

Tablica 3

Seria

m
w [m]

”>L
w- [m]

±0,11
±0,12
±0,13

I
Il
III

±0,08
±0,08
±0,09

Otrzymane wyniki, wyrażone w metrach, podane są w
tablicy 3. Z tablicy wynika, że średni błąd wysokości
mh = ± 0,26 m, a błąd względny (w stosunku do wysoko
ści lotu)
* _ 1
m
H ~ 3950 '
W tablicy 4 podano rozkład błędów w poszczególnych
seriach pomiarów.

Wnioski
1. Otrzymany błąd względny

»"Ä

*
"
w [m]

±0,34
±0,36
±0,17

H

±0,24
±0,26
±0,28

1/4280
1/3950
1/3670

Tablica 4

— błąd średni dowolnego pomiaru podwójnego

m
mi = ——
√2
— błąd średni wysokości

w, poziom
w [mj

Seria I

Wielkość błędu

4-70 do +40

5
13
15

Razem

Seria III

liczba
liczba
liczba
procent
procent
błędów
błędów
błędów procent

+ 39 do +20
+ 19 do 0
0 do -19
-20 do -39
-40 do -60

Seria II

13
6

0
52

10
25
29

25
11
0
• 100

6
8

12
15

4

8

12

12
15
10
1

23
29
19
2

15
10
9
2

23
29

52

100

52

19
17
4
100

zu, po uprzednim przetworzeniu nadirowym zdjęć otrzy
mano wyniki:
mh = + 0,24
i
mh — ÷ 0,26 m

----- Si------- świadczy o
H
4000
tym, że SPR-2 jest instrumentem fotogrametrycznym o wy
sokiej dokładności pomiaru wysokości. Dotychczasowe źró
dła podają różne dokładności określenia wysokości SPR-2,
i tak:
— według [4], s. 4, dokładność określenia różnic wyso
kości punktów modelu terenu przy 60% pokrycia zdjęć jest
τn⅜ _ 1 .
rzędu
H _ 3000 ’
— według [2], s. 201, dokładność rzędu 0,25‰ H;
— według [3], s. 191, przyrządowa dokładność pomiaru
1
mh
wysokości punktów modelu terenu jest rzędu
H
7000 ’

Należy zaznaczyć, że błąd na SPR-2 otrzymany został ze
zdjęć nie przetworzonych nadirowo i równa się 0,26 m,
a więc jest tego samego rzędu, co otrzymany na precyzyj
nym autografie Wilda A-7.

Otrzymany wynik jest tego rzędu co podane w literatu
rze [4] i [2] i praktycznie taką dokładność można otrzymać
na instrumentach SPR-2 produkowanych przed 1961 ro
kiem. W [3] podana jest dokładność przyrządu prawdopo
dobnie otrzymana z obserwacji płytek kontrolnych a nie
z obserwacji zdjęć lotniczych.

[1] Bohonos B.: Zastosowanie przekształcenia afinicznego mo
delu przy Wielkoskalowym opracowaniu zdjęć lotniczych na
autografach. XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna.
War
szawa 1967
[2] Drobyszew F. W.: Osnowy aerofotosjomki i fotogrammetrii. Moskwa 1955
[3] Fiziczeskije osnowy i techniczeskije sredstwa aeromietodow.
Akademia Nauk ZSRR. Leningrad 1967
[4] Rukowodstwo po rabotie na Stereoprojektorie SPR-2. RIOWTS,
Moskwa 1957

2. Według [1] przy opracowaniu tego samego pola doś
wiadczalnego na autografie Wilda A-7 metodą klasycz
ną ɪ metodą opracowania przy zmienionej odległości obra-

3. SPR-2 pozwala na opracowanie zdjęć lotniczych wy
konanych kamerą o Ck od 55 mm do 210 mm, przy kątach
nachylenia zdjęć odpowiednio od 3° od 4,30. Ma więc tę
zaletę w porównaniu z autografem Wilda, że można na
nim opracowywać zdjęcia nie przetworzone, wykonane ka
merami nadszerokokątnymi.
Reasumując można stwierdzić, że SPR-2 nadaje się do
opracowań terenów górskich w skalach 1 : 10 000 i 1 : 5000.
LITERATURA
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Aspekty dokładnościowe przetwarzania kartograficznego metodą rzutowania
Wstęp
Zasadą przetwarzania kartograficznego jest kopiowanie
na styk lub Przefotografowywanie w skali zmniejszonej.
Przy takiej zasadzie zachowana jest duża dokładność kartometryczna. Przetwarzanie można również wykonywać na
zasadzie powiększenia fotograficznego. Przy powiększaniu
obniża się jednak znacznie dokładność przetwarzanej ma
py i dlatego w kartografii metoda ta stosowana jest do
opracowań uzupełniających i poglądowych. W fotograme
trii natomiast metoda ma zastosowanie przy opracowaniu
map sytuacyjnych na podstawie pojedynczych zdjęć lotni
czych. Pojedyncze zdjęcia lotnicze o przypadkowej orien
tacji zewnętrznej Przefotografowuje się za pomocą prze
twornika fotogrametrycznego na mapy w określonej skali.
Metoda przetwarzania fotograficznego jest łatwa w za
stosowaniu i pozwala przekształcać rysunek kartograficz
ny przez wpasowywanie lub fotografowanie przekształca
jące [1], [2]. Z tego względu metody przetwarzania foto
graficznego są często stosowane i to tym bardziej, że ist
nieją możliwości uzyskania wymaganych dokładności kartometrycznych przy zastosowaniu odpowiednio precyzyjnych
rzutników o znanych właściwościach optycznych. Pierw
szym warunkiem wykorzystania rzutnika do przetwarza
nia przez powiększenie jest uprzednie jego sprawdzenie.
Najczęściej dokonuje się sprawdzenia za pomocą siatek
kontrolnych. Badania te przeprowadzane są w płaszczyź
nie ekranu i pozwalają na ustalenie danych odnośnie ostro
ści obrazu oraz wpływu zniekształceń optycznych. Jeżeli
przyrząd stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem, to ba
dania takie są zupełnie wystarczające. Natomiast w przy
padku stosowania przyrządu do prac o szerszym zakresie,
na przykład do przetwarzania kartograficznego, potrzebne
są badania dające wszechstronną ocenę dokładności i moż
liwości zastosowania. Bardzo dobre efekty daje metoda
niezależnej płaszczyzny porównawczej, polegająca na od
niesieniu wyników pomiarów do płaszczyzny niezależnej
od badanego przyrządu. Dla rzutników z ekranem pozio
mym płaszczyznę niezależną wyznacza pozioma oś niweIatora. W przypadku rzutowania obrazu na ekran pionowy,
płaszczyznę niezależną wyznaczamy za pomocą pionowej
nitki teodolitu, a ostrość ustalamy na pionowych tarczach
celowniczych.

Opis metody na przykładzie badania przetwornika fotogra
metrycznego
Na poszczególnych klatkach (kadrach) mikrofilmu foto
grafujemy ten sam tekst do badania rozdzielczości obiek
tywu (rys. 1). Odcinki mikrofilmu układamy na nośniku
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zdjęć wzdłuż jego przekątnych (rys. 2). Nośnik zdjęć usta
wiamy tak, aby przecięcie przekątnych pokryło się pod
czas rzutowania z uprzednio wyznaczonym na ekranie
punktem głównym P (rys. 3). Po wykonaniu tych czynności
odkręcamy ekran od podstawy i umieszczamy poniżej tej
podstawy w odległości około 20 cm. Na płycie ekranu usta
wiamy stoliczek multipleksu, na którym określamy naj
lepszą ostrość rzutowanego obrazu poszczególnych klatek
tekstu wraz z odczytaniem zdolności rozdzielczej obiekty
wu. Ostrość rzutowanego obrazu ustalamy przez podwyż
szanie lub obniżanie płyty stoliczka multipleksu, aż do
otrzymania najlepszej ostrości. Ustawioną wysokość sto
liczka każdorazowo określamy niwelacyjnie za pomocą podziałki milimetrowej, na której odczyt wykonujemy za po-

Rys. i

mocą niwelatora ustawionego obok przetwornika (rys. 3).
Obserwacje przeprowadzamy z punktów równomiernie roz
łożonych wzdłuż czterech kierunków radialnych biegnących
od punktu środkowego P do naroży ekranu przetwornika.
Kolejność pomiarów przedstawiono na rysunku 2. Pomiary
wykonujemy w jednym lub w kilku położeniacth ekranu
względem obiektywu. W najniższym położeniu ekranu cały
cykl pomiarowy wykonuje kolejno dwóch obserwatorów.
Pozwala to wyeliminować możliwość popełnienia błędów
grubych, a przez uśrednienie odpowiadających sobie wiel
kości otrzymujemy wystarczająco dokładny materiał do
interpretacji praktycznej.

Tablica 1
Przetwornik fotogrametryczny FTB, obiektyw „Łucz”, / = 180,0
odległość
zdolność rozdzielcza odległość obrazu
numer
w [cm]
obiektywu
w [mm]

0
1
2
3
4
5
6
7

0
9
18
27
36
45
54
63

22
23
22
21
19
17
15
15

1016,2
1011,2
1010,0
1007,2
1002,0
999,0
1012,0
1065,0

Sprawdzenie nierównoległości płaszczyzn podczas bada
nia przyrządu nie eliminuje wyników z dalszej analizy,
gdyż przez uśrednienie odpowiadających sobie wielkości,
leżących w równych odległościach od punktu środkowe
go P, otrzymujemy krzywą pola obrazu sprowadzoną do
położenia prostopadłego względem osi optycznej przetwór-

Tablica 2
Przetwornik fotogrametryczny SEGl, obiektyw ,,Dagor**, f = 178,8
odległość
zdolność rozdzielcza odległość obrazu
numer
w [cm]
obiektywu
w [mm]

Rys. 2

Analiza wyników
Na podstawie otrzymanych wyników sporządzamy wy
kresy krzywej pola obrazu dla każdego z czterech kierun
ków radialnych l. Wykresy krzywych porównane z prostą
przedstawiającą płaszczyznę ekranu dają szczegółowy obraz
występujących zniekształceń wzdłuż badanych kierunków.
Na uwagę zasługuje fakt, że opisana metoda badań bardzo
wyraźnie wykrywa lokalne wady soczewki, na przykład
skazy lub bańki powietrza, co na wykresie zaznacza się
głębokim ugięciem krzywej pola obrazu.
Porównując prostą przedstawiającą płaszczyznę ekranu
z zestawionymi odcinkami krzywych leżących na jednej
przekątnej, a więc I z 1" i Γ" z I' (rys. 2), możemy stwier
dzić czy płaszczyzny przetwornika (płaszczyzna przedmio
towa i główna obiektywu) były podczas badania równo
ległe czy nachylone. O wzajemnym położeniu płaszczyzn
informuje nas symetryczny lub niesymetryczny przebieg
■wykresów obrazu względem prostej płaszczyzny ekranu.
W przypadku niesymetrycznego przebiegu wykresów na
chylenie wykrywamy za pomocą libel, tak jak przy spraw
dzaniu przetwornika fotogrametrycznego [3].

0
1
2
3
4
5
6
7

0
7
14
21
28
35
42
49

22
22
21
21
20
19
17
16

806,5
802,8
802,5
800,0
803,0
816,7
835,7
864,1

nika. Na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów wy
konanych wzdłuż czterech kierunków radialnych obliczamy
wartości wyznaczające krzywą aproksymującą powierzch
nię pola obrazu. Obliczenie polega na wyznaczeniu zwykłej
średniej arytmetycznej dla każdej czwórki wielkości leżą
cych w jednakowych odległościach od środka P.

I
Piosiciyzna przedmiotowa
; i
i

I /
I/
·/

1

\h

Rys. 4.
Wykres dla przetwornika
= 1000,0 mm, skala 1 : 4

FTB:

Rys. 5. Wykres dla przetwornika
= 800,0 mm, skala 1 : 4

SEGl:

h = 220,1
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Przykład wyników aproksymujących pole obrazu przed
stawiamy w odniesieniu do badań przetwornika radziec
kiego FTB z obiektywem „Łucz” oraz przetwornika nie
mieckiego SEGl z obiektywem „Dagor”.
W tablicy 1 i 2 podane są średnie wartości aproksymujące powierzchnię obrazu oraz wartości dotyczące zdolno
ści rozdzielczej obiektywu.
Graficzny obraz krzywych pola obrazu przedstawiono na
rysunkach 4 15. Wykresy informują o rodzaju korekty
wprowadzonej dla badanych soczewek oraz o założeniach
konstrukcyjnych przyrządów. Wiadomo bowiem, że nie jest
możliwe wykonanie doskonałego układu optycznego, lecz
jedynie można tak skorygować soczewki wraz z dopaso
waniem odległości ekranu, aby przy określonych zadaniach
przyrząd dawał najkorzystniejsze wyniki.
W przypadku przetwornika FTB korekty soczewki i za
łożenia konstrukcyjne idą w kierunku zwiększenia zasięgu
przetwarzania, którego promień Ir ≈ H tg 250.
W przetworniku SEGl starano się o jak najwierniejsze
odwzorowanie płaszczyzny obrazu, co jednak wpłynęło na
zmniejszenie zasięgu przetwarzania do powierzchni o pro
mieniu In ≈ H tg 180.
Z powyższych uwag wynika, że do prac kartograficz
nych o dużej dokładności a stosunkowo niewielkim for
macie, to znaczy gdy długości przekątnych opracowania są
mniejsze od 2lN, nadaje się przetwornik SEGl. Natomiast
do opracowań większych (przekątne opracowania większe
od 2 Z¡v) korzystniejszy jest przetwornik FTB.
Na podstawie wyników badań można również określić
i wprowadzić w samym przyrządzie korektę odległości
ekranu od soczewki, co umożliwia otrzymanie najkorzyst
niejszych efektów w określonym opracowaniu. Na przy
kład przez odpowiednie obniżenie ekranu w przetworniku
FTB uzyskujemy zwiększenie wierności odwzorowanego po
la obrazu w strefie środkowej kosztem zasięgu przetwa
rzania.
Z wykresów krzywych pola można także określić strefy
dokładności, na przykład w przetworniku FTB strefa izometryczna zawiera się w przedziale długości I do H tg 18°
do H tg 25°.
Podsumowanie

Warunkiem zastosowania metody rzutowania powiększa
jącego w reprodukcji kartograficznej jest dokładna zna
jomość właściwości optycznych oraz założeń konstrukcyj
nych rzutnika. Przy określaniu powyższych danych najlep

sze efekty daje metoda niezależnej płaszczyzny porównaw
czej. Metoda pozwala określić:
— zasięg przetwarzania;
— strefy dokładności;
— wartość przesunięcia pionowego JH = (H" + H') —
— H (rys. 2);
— wartość przesunięcia radialnego ∆l = (H + ∆H) tg « —
— H tg«;
— odległość najkorzystniejszego położenia ekranu wzglę
dem pola obrazu dla prac o wyznaczonym zasięgu i okre
ślonej dokładności kartometrycznej;
— najprawdopodobniejsze wartości odchyleń pola obrazu
występujące wzdłuż badanych kierunków, a otrzymane z
porównania wartości krzywej badanego kierunku z war
tościami krzywej aproksymującej pole obrazu;
— występowanie zniekształceń lokalnych spowodowanych
skazami soczewki;
— rozkład ostrości rzutowanego obrazu;
— proporcjonalną identyczność odwzorowania obrazu
przy różnych odległościach ekranu od soczewki, co otrzy
mujemy przez badanie przyrządu w różnych położeniach
ekranu.
Ponadto metoda pozwala na określenie wpływu błędu dy
storsji, wymaga to jednak dodatkowych badań z wykorzy
staniem przysłony obiektywu.
Dysponując powyższymi informacjami możemy ustalić,
do jakich prac przyrząd można zastosować oraz jakie
wprowadzić korekty, aby efekty przetwarzania były w
określonym zadaniu najkorzystniejsze. Dzięki wyznaczeniu
i nastawieniu w samym przyrządzie najkorzystniejszych
parametrów do wykonania określonej pracy nawet średnio
precyzyjnym rzutnikiem można wykonać prace kartogra
ficzne z zachowaniem wymaganych dokładności.
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Technologia aerotriangulacji blokowej z niezależnych modeli-AEROBLOK
Dokończenie
6. Zastosowanie
Technologie znalazły zastosowanie w pracach produkcyj
nych Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii, War
szawskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego oraz
w ramach ¡kooperacji z PPF w Katowickim i Krakowskim
Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym. Ponadto, techno
logia I jest wykorzystywana w pracach naukowo-badaw
czych Instytutu Geodezji i Kartografii. Technologie stosuje
się przede wszystkim do zagęszczenia punktów dostosowa
nia niezbędnych dla orientacji zdjęć na autografie oraz
punktów wpasowania dla montażu fotomap, przy wykony
waniu mapy zasadniczej w skalach 1 :1000, 1 : 1500
i 1 : 2000. Łącznie ze schematycznie rozmieszczonymi punk
tami dla orientacji zdjęć wyznacza się punkty przynarożnikowe dla wpasowania poszczególnych modeli na arkusze
mapy oraz punkty nadirowe dla przetwarzania fotomap.
Obliczenia wykonywane w tym celu przez PPF wynoszą
średnio około 350 modeli miesięcznie. Ponadto technologie
aerotriangulacji znajdują zastosowanie do fotogrametryczne
go wyznaczenia współrzędnych punktów poligonowych
i znaków granicznych. W związku z tym zmodyfikowano za
sady wykonywania projektu szczegółowej osnowy poligono
wej, na którym zostają określone: lokalizacja zaprojektowa
nych fotopunktów niezbędnych do wyrównania blokowego
aerotriangulacji, ciągi do pomiaru metodami bezpośrednimi,
ciągi do pomiaru współrzędnych punktów metodą aerotrian
gulacji, ciągi wzdłuż granic. Do ciągów mierzonych bezpo
średnio w terenie zalicza się tylko te konstrukcje geodezyj
ne, które służą do pomiaru fotopunktów. Pozostałe punkty
sieci poligonowej i znaki graniczne podlegają wyłącznie sta
bilizacji i sygnalizacji fotogrametrycznej. Wyznaczenie
Współrzędnych punktów poligonowych metodą aerotriangu
lacji podnosi dokładność względną oraz umożliwia uzyska
nie jednorodności całej sieci.
W ramach prac produkcyjnych PPF przedstawione tech
nologie zostały prócz tego zastosowane do pomiaru współ
rzędnych linii ścian wyrobisk kopalni odkrywkowej dla
obliczenia miesięcznych odbiorów robót. W pracach usługo
wych IGiK technologia I znalazła zastosowanie do okreso

wego badania przemieszczeń terenów pogórniczych. Prace
te polegają na wykonywaniu zdjęć w określonych odstępach
czasu oraz na ich opracowaniu numerycznym. Każdorazowo
wyznaczane są współrzędne dużej ilości zawsze tych samych
punktów. Punkty te są stabilizowane i sygnalizowane. Śred
ni błąd wyznaczenia współrzędnych w tego typu pracach
waha się w granicach 4—6 cm w terenie.
Dokładność aerotriangulacji uzyskiwana przy zastosowa
niu przedstawionych technologii uwarunkowana jest ponad
to szeregiem czynników obiektywnych, z których najważ
niejsze to:
-— stan techniczny instrumentów pomiarowych (autografy,
Stereoikomparatory) ;
— jakość fotograficzna oraz fotogrametryczna zdjęć lot
niczych;
— rodzaj materiału fotograficznego;
— jakość i dokładność pomiaru osnowy geodezyjnej;
— jakość i jednoznaczność identyfikacji na zdjęciach sy
gnalizowanych punktów osnowy fotogrametrycznej.
Uzysikiwane w optymalnych warunkach dokładności ze
zdjęć w skalach około 1 : 4000 charakteryzują się średnimi
błędami współrzędnych płaskich x, y poniżej 5 cm oraz rzęd
nej poniżej 6 cm w terenie. W przeciętnych warunkach
produkcyjnych otrzymuje się dokładności nieco niższe, okre
ślone błędem średnim położenia punktu mp = ±0,03 mm w
skali zdjęcia.
Obiektywna ocena dokładności technologii będzie możli
wa po przeprowadzeniu serii badań na materiałach testo
wych lub na polach doświadczalnych specjalnie w tym celu
założonych. Brak takich środków w kraju utrudnia przepro
wadzenie w pełni ,miarodajnej oceny dokładnościowej, tech
nicznej i ekonomicznej różnych technologii oraz uniemożli
wia porównywanie ich między sobą.
LITERATURA
[1] Ligtering G. H.: Aerial triangulation by Indepedent models.
Photogrammetria 26, p. 5—16
[2] Gazdzicki J.: Opracowanie numeryczne aerotriangulacji prze
strzennej metodą AEROBLOK. Prace IGiK, 1973
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38. Metofly analitycznego opracowania zdjęć lotniczych.
UKD: 528.721.122, ss. 1, poz. tzb. 8, nr rejestr, ośr. 15/68
tzb.
39. Metody fotomechanicznych precyzyjnych przeskalowań
opracowań kartograficznych.
UKD: 771.331.5:528.9.088.3, ss. 1, poz. tzb. 10, nr rejestr,
ośr. 16/68 tzb
40. Metody aktualizacji Wielkoskalowych map miejskich z
wykorzystaniem zdjęć lotniczych.
UKD: 528.936(084.3):528.45:528.71, ss. 2, poz. tzb. 11, nr
rejestr, ośr. 17/68 tzb.
41. Wyrównanie sieci poligonowej metodą Popowa i me
todami pokrewnymi.
UKD: 528.14:528.335.2, ss. 1, poz. tzb. 6, nr rejestr, ośr.
18/68 tzb.
42. Dokładność prac geodezyjnych w budownictwie wiel
kopłytowym.
UKD: 528.482.088.3:69.057, ss. 5, poz. tzb. 42, nr rejestr,
ośr. 19/68 tzb.
43. Zastosowanie geodezji w archeologii.
UKD: 936.26:528, ss. 3, poz. tzb. 25, nr rejestr, ośr. 1/69
tzb.
44. Geodezyjne pomiary torów podsuwnicowych.
UKD: 528.48:621.87, ss. 2, poz. tzb. 18, nr rejestr, ośr.
2/69 tżb.
45. Planowanie przestrzenne na modelu stereoskopowym
z uwzględnieniem projektowania i budowy dróg.
UKD: 528.721.22.087.24:771:625.71, ss. 2, poz. tzb. 18, nr
rejestr, ośr. 3/69 tzb.
46. Elektromagnetyczne dalmierze firmy Wild typu Distomat.
UKD: 528.516, ss. 1, poz. tzb. 8, nr rejestr, ośr. 4/69 tzb.
47. Pomiary i obsługa geodezyjna wysokich obiektów.
UKD: 528.48:624.03.22, ss. 3, poz. tzb. 19, nr rejestr, ośr.
5/69 tzb.
48. Pomiary odkształceń budowli wodnych (zapory, mosty,
elektrownie wodne).
UKD: 528.482:627.8, ss. 5, poz. tzb. 36, nr rejestr, ośr.
6/69 tzb.
49. Wykrywanie i geodezyjna inwentaryzacja urządzeń
podziemnych za pomocą urządzeń elektromagnetycz
nych.
UKD: 528.48:625.78, ss. 1, poz. tzb. 8, nr rejestr, ośr. 7/69
tzb.
50. Badania osiadania i przemieszczeń nasypów ziemnych.
UKD: 528.482, ss. 1, poz. tzb. 5, nr rejestr, ośr. 1/70 tzb.
51. Refrakcja boczna w pomiarach geodezyjnych.
UKD: 528.061.2, ss. 2, poz. tzb. 11, nr rejestr, ośr. 2/70
tzb.
52. Fotointerpretacja dla badania dna zbiorników wodnych.
UKD: 528.77:628.13, ss. 5, poz. tzb. 32, nr rejestr, ośr.
3/70 tzb.
53. Archiwum dokumentów geodezyjnych Zmikrofilmowanych.
UKD: 651.5(086.2):528, ss. 2, poz. tzb. 16, nr rejestr, ośr.
4/70 tzb.
54. Składnica map dużego miasta.
UKD: 651.5(084.3):528, ss. 4, poz. tzb. 27, nr rejestr, ośr.
5/70 tzb.
55. Opracowanie mapy zasadniczej miasta.
UKD: 628.45:528.9(084.3—11), ss. 4, poz. tzb. 38, nr re
jestr. ośr. 6/70 tzb.
56. Opracowanie osnów fotogrametrycznych dla kopalń od
krywkowych.
UKD: 528.414:528.71(21):622.271, ss. 2, poz. tzb. 13, nr
rejestr, ośr. 7/70 tzb.
57. Fototeodolity i inne kamery naziemne.
UKD: 528.711.114, ss. 2, poz. tzb. 17, nr rejestr, ośr. 8/70
tzb.

58. Stecometr.
UKD: 528.722.8, ss. 2, poz. tzb. 12, nr rejestr, ośr. 9/70
tzb.
59. Stereokomparator.
UKD: 528.722.8, ss. 3, poz. tzb. 18, nr rejestr, ośr. 10/70
tzb.
60. Dalmierz optyczny.
UKD: 528.514, ss. 2, poz. tzb. 8, nr rejestr, ośr. 11/70
tzb.
61. Dalmierz laserowy.
UKD: 528.517:621.375.826, ss. 1, poz. tzb. 3, nr rejestr,
ośr. 12/70 tzb.
62. Błędy systematyczne w pomiarach kątowych.
UKD: 528:112, ss. 2, poz. tzb. 9, nr rejestr, ośr. 13/70
tzb.
63. Stereometrograf. Zastosowanie do opracowań map
Wielkoskalowych metodą fotogrametryczną.
UKD: 528.722:528.9, ss. 2, poz. tzb. 10, nr rejestr, ośr.
14/70 tzb.
64. Fotogrametria naziemna z bliskiej odległości.
UKD: 528.71(21), ss. 10, poz. tzb. 75, nr rejestr, ośr. 15/70
tzb.
65. Reprodukcja map Wielkoskalowych. Metoda offsetowa.
UKD: 528.927(084.3-11):655.344, ss. 3, poz. tzb. 19, nr re
jestr. ośr. 1/71 tzb.
66. Wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń.
UKD: 528.482, ss. 26, poz. tzb. 248, nr rejestr, ośr. 2/71
tzb.
67. Pomiary dla ewidencji gruntów. Kataster.
UKD: 528.44:347.235.11, ss. 12, poz. tzb. 92, nr rejestr,
ośr. 3/71 tzb.
,
68. Zastosowanie śmigłowców do wykonywania zdjęć foto
grametrycznych.
UKD: 528.71:629.135.423, ss. 3, poz. tzb. 15, nr rejestr,
ośr. 4/71 tzb.
69. Specjalne zakresy zastosowania geodezji. Montaż kon
strukcji stalowych.
UKD: 528.489:624.014.002.72, ss. 18, poz. tzb. 156, nr re
jestr. ośr. 5/71 tzb.
70. Nowoczesne metody przechowywania, ewidencji i udo
stępniania materiałów geodezyjnych.
UKD: 528:002 + 651.5 + 681.3 + 778.14, ss. 20, poz. tzb. 174,
nr rejestr, ośr. 6/71 tzb.
71. Bezpośrednie wyznaczanie azymutu geodezyjnego.
UKD: 528.283, ss. 4, poz. tzb. 25, nr rejestr, ośr. 7/71
tzb.
72. Geodezyjne problemy górnictwa odkrywkowego i doło
wego.
UKD: 622.1/.2:528, ss. 23, poz. tzb. 181, nr rejestr, ośr.
8/71 tzb.
73. Kartografia praktyczna. Nazewnictwo.
UKD: 528.92+528.935:801.311, ss. 20, poz. tzb. 177, nr re
jestr. ośr. 9/71 tzb.
74. Dokładność Wielkoskalowa aerofotogrametrycznych opracowań wysokościowych.
UKD: 528.7.024(084m3-ll), ss. 2, poz. tzb. 12, nr rejestr,
ośr. 10/71 tzb75. Kontrola geodezyjna budownictwa wysokiego, w trak
cie budowy jak i eksploatacji, metodami klasycznymi
i terrofotogrametrii, z uwzględnieniem skutków eks
ploatacji górniczej.
UKD: 528.482:624.032.22:622.83, ss. 22, poz. tzb. 183, nr
rejestr, ośr. 11/71 tzb.
76. Zabudowa geodezyjna.
UKD: 528.016, ss. 3, poz. tzb. 19, nr rejestr, ośr. 12/71
tzb.
77. Projektowanie działek.
UKD: 528.441.2.001, ss. 2, poz. tzb. 19, nr rejestr, ośr.
13/71 tzb.
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cją dr JERZEGO BOKUNA

UKD 528.482.622.1

SZPETKOWSKI St.: Results of the Survey of Subsidence in Mining
Areas. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No 9, p. 363
To compare the results of subsidence survey it is necessary to make suitable
reductions in order to standardize the results. The author gives a simple way,
based on the results of levelling of defining suitable parameters.

UKD 002:528:681.3.01
ECKES R., HYCNER R.: Equipment and Methods for Automatic Recti
fying of Graphic and Numeral Data in the System of Geodetic Infor
mation. Part II. Prz. Geod. V∣ol. 45: 1973 No 9, p. 368
We can find here information about constructions for automatic rectifying cf
numeral and graphic data, used by the most renowned world, firms. Their
main purpose ist to obtain higher accuracy and to speed up draughtmanship
and digitalization.

UKD 528.414.021.4/7
CACOŃ St.: Use of Electro-optical and Bi-imaged Distance Meters
for the Solution of Detailed Nets. Part II. Prz. Geod. Vol. 45: 1973
No. 9, p. 372
The use of electro-optical and bi-imaged distance meters for the solution
of detailed nets has the following advantages:
— reduction of the number of traversing points in view of using longer
sid es ;
— no permanent stabilization of situation nets;
— simultaneous survey of the situation net and details of the area.

UKD 528.021.061.3:518.3(083.57)
SZUMSKI Z.: Nomogram of Reduction of Inclined Length. Prz. Geod.
Vol. 45: 1973 No 9, p. 375
Two nomograms are given for reduction of length: when the inclination is
from 0g00o to 4s50o (0o-4c) and when it is 4≡ to 10s (4o-90). The mean error
of reduction amounts to ± 1,0 mm for the first nomogram, and from ± 1,5 mm
to ± 5,0 mm for the second.

UKD 528(669)

JAROŃSKI A.: Geodetical and Cartographical Work in Nothern Nigeria.
Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No 9, p. 378
The author tells about technical regulations in force in northern Nigeria con
cerning: primary and detailed triangulation; levelling; technical traversing,
detailed survey as well as the generally accepted form of map projection.
He also gives'a summing up of local factors which influence the course of
geodetical work.

UKD 528.521.83
FRÖSS R.: Eaves-Meter with a Telescopic Pointing Plummet. Prz.
Geod. Vol. 45: 1973 No 9, p. 382
Rod plummets are rather inconvenient for surveying buildings. Here we have
a new idea of a telescopic plummet, which drops under its own weight after
releasing the clamp.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Ustaλva z dnia 12 kwietnia 1973 r. o zmianie przepisów dotyczą
cych stopni naukowych i tytułów naukowych oraz organizacji instytu
tów naukowo-badawczych (Dz. U. — 12/73-89)
Ustawa wprowadza między innymi zmiany do ustaw ogłoszonych w:
Dz. U. — 4/69-32 (stopnie i tytuły naukowe), Dz. U. — 4/69-31 i 16/72-214 (szkolnictwo wyższe), Dz. U. — 4/70-35 (Polska Akademia Nauk),
Dz. U. — 19/65-129 (instytuty naukowo-badawcze). W ustawie z 1961 r.
o instytutach naukowo-badawczych użyte wyrazy samodzielni/ pracow
nik naukowo-badawczy zastępuje się słowami: profesor zwyczajny, pro
fesor nadzwyczajny, docent. Artykuł 16 ustawy z 1961 r. otrzymuje nowe
brzmienie: Pracownikiem naukowo-badawczym jest osoba, która po
siada kwalifikacje określone w niniejszej ustawie i w przepisach na
jego podstawie wydanych i która została powołana na stanowisko pro
fesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, docenta, adiunkta, star
szego asystenta lub asystenta.
.
'
1
— Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca
1973 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, łąk i wrzo
sowisk (Dz. U. — 12/73-91)

Pasy przeciwpożarowe, o których mowa w tym rozporządzeniu, po
dobnie jak pasy ochronne przeciwpożarowe wzdłuż terenów kolei (patrz
art. 39 ust. 1 ustawy o kolejach Dz. U. — 9/70-76), nie stanowią szcze
gółu sytuacyjnego i nie .wchodzą do map jako element ich treści, o ile
przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w spra
wie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych (Dz
U. — 15/73-100)
Traci moc rozporządzenie w sprawie przedmiotowej z 1970 r. (Dz.
U- ~ /∕yθ^56). Według wykazu załączonego do rozporządzenia wydzia
łami nadzorowanymi przez ministra G.T.iO.S. na szczeblu wojewódzkim
są. wydziały gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz wydziały
gospodarki przestrzennej, geologii i ochrony środowiska, a na szczeblu
powiatów: wydziały gospodarki komunalnej, przestrzennej, ochrony
środowiska i komunikacji.
‘
Stosownie do wytycznych ministra G.T.iO.S. organami właściwymi
Σ,^rΛwlcl∖ geodeJJ? 1 kartografii prezydiów wojewódzkich rad narośroriow\kb>ędą wydzmlJ fɑspɑɑarki przestrzennej, geologii i ochrony
h θɪ ,
’
,w.miastaCh stanowiących powiaty·— wydziały gospo
darki komunalnej, przestrzennej, ochrony środowiska'! komunikacji
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w
sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowni
ków rad narodowych (Dz. U. — 15/73-101)
Tracą moc rozporządzenia w sprawie przedmiotowej z 1966 r. __
Dz- U30/66-180 i — 10/71-106. Przepisy rozporządzenia wchodzą
w życie z dniem 1 września 1973 roku.

— Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w spra
wie zwolnień od pracy w uspołecznionych zakładach pracv (MP —
17/73-103)
Tracą moc przepisy § 4 ust. 1, 2, 6 i 7, § 7 pkt 3—7 oraz § 8 uchwały
nr 327 z 1957 r. w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy
(MP — 3/68-22) oraz uchwała nr 4 z 8 stycznia 1965 r. (MP — 7/65-21).
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystywany na pracę zawo
dową. Załatwianie w czasie godzin pracy spraw osobistych, społecz
nych i innych nie związanych z pracą zawodową jest dopuszczalne
tylko w niezbędnych wypadkach. Wszelkie zebrania i narady o cha
rakterze społecznym w zakładach pracy mogą być organizowane tylko
poza godzinami pracy. Zaleca się organizacjom społecznym organizo
wanie zebrań i narad w czasie wolnym od pracy, w szczególności za
leca się organizowanie zebrań i narad wymagających udziału miejsco
wego áktywu społecznego w dniach «wolnych od pracy (§ 2). Wykony
wanie przez pracownika prac związanych z pełnieniem funkcji spo
łecznych poza zakładem pracy nie może odbywać się w godzinach
pracy (§ 8). Rozdział 2 uchwały zawiera przepisy w sprawach zwolnie
nia od pracy w wypadku pełnienia funkcji obywatelskich i społecz
nych, a rozdział 4 — w sprawach zwolnienia od pracy w celu załat
wiania spraw osobistych i ¡innych.

— Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w spra
wie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych
i regionalnych (MP — 20/73-118)
Zebrał i ułożył: mgr inż. Władysław Barański

Libri Gedanenses. Biblioteka Gdańska
PAN t. 3—4

W 1973 roku ukazał się wymienio
ny wyżej tom, za lata 1970—1971, za
wierający między innymi dwa opra
cowania interesujące kartografów.
W opracowaniu Fryderyk Berndt —
mierniczy Gdańska przełomu XVI i
XVII wieku (s. 93—117), z którego
autorem jest Μ. Pelczar, opisano
zachowane w Gdańsku mapy i plany
F. Berndta, w latach 1594—1607 zaj
mującego
stanowisko
mierniczego
miasta Gdańska. Siedem z tych map
i planów przedstawia tereny Gdań
ska i najbliższej jego okolicy, reszta
— pewne wsie i okolice byłego wo
jewództwa pomorskiego.
Podzialka
tych map i planów waha się w gra
nicach od 1 : 2000 do 1 :13 000. Jeśli
idzie o format: największa z nich
(mapa terenu Szkarpawy) ma około
3 × 1,6 m, najmniejszy plan 0,4 ×
X 0,3 m.
Wyliczenie ogólnego dorobku karto
graficznego F. Berndta i kilka szcze
gółów biograficznych, o nim zawiera
praca P. Grotha Cenniejsze zabyt
ki kartograficzne w. XVI—XVIIl
znajdujące się w WAP w Gdańsku.
Studia i Materiały do Dziejów Wiel
kopolski, t. 4: 1958, s. 373—397.
Drugie opracowanie z zakresu hi
storii kartografii umieszczone w Libri
Gedanenses to praca J. Forkiewic z a Bałtyckie złoża bursztynu w
świetle
Szesnastowiecznych
źródeł
kartograficznych (s. 21—30).
Pierwsze opracowanie zawiera 4
ilustracje, drugie — 3.

Z. Brocki

Geodezja i Kartografia (Moskwa)
Nr 4 — kwiecień 1973 r.: I. A. K utuzow — Stan dzisiejszy oraz pro
blemy rozwoju kartografii tematycznej.
— Μ. Ju. Boreckij — Socjalistyczne
współzawodnictwo
racjonalizatorów
przedsiębiorstwa. — B. M. K1 en le
ki j — Pewne zagadnienia oceny do
kładności w triangulacji satelitarnej.—
W. I. Wołk o w — Metodyka wspól
nego określenia współrzędnych astro
nomicznych punktu oraz azymutu kie
runku orientacyjnego. — B. G. Bog
danow — Stabilność reperów grun
towych w regionach wieloletniej marzłoci. — L. B. Zakirow — Określe
nie odległości do punktów orientacyj
nych. — T. S. Danilenko — Za
kładanie sieci geodezyjnych na terenie
budownictwa wielkich obiektów.
W.
I. Sytnik, Ch. Muborakow —
Próba zorganizowania geodezyjnej ob
serwacji zachowania się wysokich bu
dynków odpornych na trzęsienie zɪemi.
— O. W. Portnowa — Konieczna
liczba i optymalne rozmieszczenie
znaczków tłowych w kamerze po
miarowej lotniczej. — W. M. Zajcew
i inni — Sporządzanie map izolinii z
modelu przestrzennego za pomocą cy
frowej maszyny liczącej. — B. K. M aIawskij — Przejście od odczytów na
Stereokomparatorze do współrzędnych
tłokowych lotniczej kamery pomiaro
wej. — Ju. K. Czerwinskij —

•H ∖⅛0E0P ESIAZEE
θle≤⅜sa i wyclawκictu
Podniesienie niezawodności i dokład
ności identyfikacji fotopunktów na
zdjęciach lotniczych. — N. P. Kożewnikow — Próba zagęszczenia
fotogrametrycznego w oparciu o punk
ty konturowe mapy. — G. E. Strel
nikow — Zdjęcie Iototeodolitem
PHOTHEO 19/1318 z nachyloną osią
optyczną. — A. D. Kopylowa1A-W.
S z i ł o w — Metoda otrzymywania
form fotograficznych do druku wielo
barwnych map geograficznych druko
wanych czterema kolorami. — W. I.
Worozcow — Użytkowanie elektro
nowych maszyn liczących do ciągłej
renowacji rejonowych map branżo
wych. — N. A. Budieinkow —
Uwagi do monografii O. A. Mozzuchina. — Kronika. — Nasz kalendarz.
Mikołaj Modryński
Vermessungstechnik

Nr 9 — wrzesień 1972 r.: S. Baar
— Wprowadzenie i stosowanie nowo
czesnych metod organizacyjnych w
produkcji kartograficznej. — L. Stein i c h — Automatyzacja w geodezji
i kartografii. — F. Silar — Dygitalny model terenu — teoria i praktyka.
— W. Freund — Tachimetr reduk
cyjny DAHLTA OlOA — częścią teo
dolitu typu A. — H. Kretschmar
— Automatyczne opracowanie geode
zyjnych podstaw map topograficznych.
— R. Lieberasch — Systemy au
tomatów kartograficznych
(plotter)
przy opracowaniu map. — H. H e nn i n g — Napisy na obiektach teryto
rialnych. — H. Lang — Racjonalna
realizacja liniowych i powierzchnio
wych projektów za pomocą tachimetrów BRT-006 (zmienna baza i stały
kąt paralaktyczny). — F. Halmos,
J. Kadar — Wyznaczenie stałej do
dawania dla elektronicznych odległownic. — M. Sommer — Badanie
wpływu czasu, temperatury i ciśnienia
powietrza na pomiar grawimetrem
Sharpe.
Nr 10 — październik 1972 r.: F.
Deumlich
—
Międzynarodowa
współpraca geodetów i kartografów
NRD. — W. Rasche — Wyniki sto
sowania analizy wartości użytkowej i
kosztów przy produkcji Wielkoskalowych map. — F. G. Kocetow —
Rozwój teodolitów uzyskujących bez
pośrednio w terenie współrzędne pro
stokątne lub ich przyrosty. — E.
Haack — Sposób pisania nazw geo
graficznych w kartografii NRD. —
F. Töpfer — Korzystanie z map. —
L. Steinich, Μ. Sommer — Wy
magania w stosunku do technologii
automatycznego wykorzystana zasobów
nazewnictwa mapowego. — E. Rich
ter i inni — Sortowanie i fotogra
ficzny skład nazw .ulic za pomocą au
tomatów. — G. Cyrklaff — Rozwa

żania na temat zakładania budowla
nych siatek sytuacyjnych. — Μ.
Schädlich — Korelacje i dogodne
długości celowych przy elektronicznym
pomiarze odległości. — H. Schöler
— Zagadnienie głębi widzenia i skali
Obrazu przy pomiarze fotogrametrycz
nym. — J. Dittrich, S. Wächter
— Wpływ refrakcji w budynku po
łudnikowym obserwatorium Lohrmanna obserwacje szerokości według Horrebow-Talcotta.

Nr 11 — listopad 1972 r.: K. H. Al
bert — Zadania kartografii tema
tycznej po VIH Zjezdzie Socjalistycz
nej Partii Jedności Niemiec. — P.
Hanke — PHOTOCART — nowa
częściowo automatyczna metoda w fo
togrametrii. — H. Scheufele —
Funkcja i dokładność systemów osi w
teodolitach THEO 010, THEO 020 i
DAHLTA OlOA Zeissa z Jeny. — L.
Steinich — Technologiczne rozwią
zanie automatycznego użytkowania za
sobów przyszłego banku danych dla
nazewnictwa mapowego. — H. J.
Stenzel — Możliwość automatycz
nego rozmieszczania pisma. — J. Dra
ke — Instrukcje geodezji inżynieryj
nej. — H. Schulze — Prace realiza
cyjne na placach sportowych (zwłasz
cza w odniesieniu do torów z tworzy
wa sztucznego). — H. Dinse, H.
Krohn — Użycie punktów wysokoś
ciowych wyznaczonych w siatkach
triangulacyjnych przy sporządzaniu
planów sytuacyjno-wysokościowych. —
G. Hellmund — Technologia prze
twarzania wyników pomiaru siatek
trygonometrycznych przy .użyciu ma
łego komputera C 8205/6. — H. Jochmann — Różnice w przenoszeniu się
błędów pomiarowych i obrazowych
oraz ich znaczenie w triangulacji pas
mowej. — B. Zimmermann —
Związki między młodymi ruchami pio
nowymi skorupy ziemskiej i anoma
liami geomagnetycznej wariancji wie
kowej na obszarze NRD.
Nr 12 — grudzień 1972 r.: A. Zappe
— 50 lat istnienia Związku Socjali
stycznych Republik Radzieckich. — H.
Hammitzsch, W. Windisch —
Współczynniki Pnoduktvwnosci pracy.—
K. H. Klein, W. Goretzki —
Przyrządy do kontroli pionowego usta
wienia elementów prefabrykowanych w
budownictwie montażowym. — H.
Scheufele — Pojemniki i opako
wania przyrządów THEO OlOA, THEO
020A i DAHLTA OlOA Zeissa z Jeny.
— H. Kreher — Praca sekcji ruchu
izby techniki dla nieruchomości w Carl
Marx Stadt. — L. Stange — Do
kładność obserwacji satelitów kamerą
SBG. — U. Bonau — Największe
wymagania kształcenia zawodowego to
wychowanie klasowe.
Mgr inż. Wilhelm Chojnicki

Cena zł 12.—

Warunki prenumeraty czasopism WCT NOT
Prenumeratę krajową przyjmuje wyłącznie ZAKŁAD KOLPORTAŻU Wydawnictw
Czasopism Technicznych NOT, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel. 26-80-16.
Konto PKO — I O/M Warszawa, nr 1-9-121697.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje ARS POLONA RUCH,
Warszawa, skrytka pocztowa 1001.

Prenumerata dla zakładów pracy
Instytucje, organizacje społeczne, ośrodki informacji naukowo-technicznej i eko
nomicznej, biblioteki itp. prenumerują czasopisma na okres nie krótszy niż 1 rok,
przesyłając zamówienia w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego
okres prenumeraty. Jednocześnie z zamówieniem należy dokonać wpłaty należnoś
ci za cały rok.

Zamówienia zakładów pracy ważne są w latach następnych aż do odwołania jako
tzw. prenumerata ciągła.
W każdym następnym roku w celu utrzymania prenumeraty ciągłej wystarczy
dokonać tjedynie wpłaty należności na konto Zakładu Kolportażu WCT NOT, bez
nadsyłania osobnego zamówienia.
Zakłady pracy prosi się o zawiadamianie Zakładu Kolportażu WCT NOT o wszel
kich zmianach (tytułów czasopism, liczby zamawianych egzemplarzy) lub o rezyg
nacji z prenumeraty — nie później niż do 31 października, aby zmiany te mogły
być uwzględnione od początku następnego roku. Zmiany zgłaszane po tym terminie
będą uwzględniane od II kwartału.

Prenumerata indywidualna — dotyczy osób fizycznych
Prenumeratorzy indywidualni mogą zamawiać czasopisma WCT NOT w dwojaki
sposób:

■ w urzędzie pocztowym, na blankiecie PKO, podając na jego odwrocie: tytuły
zamawianych czasopism, liczbę egzemplarzy, okres prenumeraty (roczny, półrocz
ny, kwartalny) oraz adres, pod który należy wysyłać czasopisma. Zamówienia
należy przesyłać nie później niż do każdego pierwszego dnia miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty (do 1.XII.1973 r. na I kwartał 1974 r.);
■ u kolportera czasopism WCT NOT na terenie zakładu pracy lub szkoły. Kolpor
terzy przyjmują zamówienia i wpłaty w terminach umożliwiających przesłanie
ich do Zakładu Kolportażu WCT NOT, a więc nie później niż na 2 miesiące
przed rozpoczęciem okresu prenumeraty (do dnia 1.XI.1973 r. na rok 1974).
Prenumerata ulgowa w wysokości 33% rabatu przysługuje indywidualnym członkom
stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, studentom oraz nauczycielom i uczniom
szkół zawodowych.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład Kolportażu Wydawnictw Czaso
pism Technicznych NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żądanie kata
logi oraz cenniki czasopism, a ponadto prowadzi sprzedaż egzemplarzy archiwal
nych.

Terminowe zamawianie i opłacanie prenumeraty — gwarancją systematycznego
otrzymywania czasopism technicznych!
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PRZEGLĄD

GEODEZYJNY

Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Rok XLV

Warszawa - październik 1973

Nr 10

UKD 069:528
NAPORA ST.: Uwagi do założeń organizacyjno-technicznych muzeum
geodezji i kartografii. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 10 s. 401
W wyniku starań środowiska geodezyjnego w Polsce ma powstać w Radomiu
muzeum geodezji i kartografii. W oparciu o uchwalę Prezydium Miejskiej Ra
dy Narodowej powołany został Komitet Organizacyjny Muzeum.

UKD 551.4:711.163

ŻURAWSKI Z.: Rzeźba terenu a projektowanie struktury terenowej
w scalaniu gruntów. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 10 s. 404
Znajomość rzeźby terenu jest niezbędna przy projektowaniu struktury tereno
wej w scalaniu gruntów, zwłaszcza na obszarach, na których występuje erozja
gruntów względnie potrzeba melioracji.

UKD 528.236.088.3
KUCKIEWICZ w.: Dokładność różnych sposobów przeliczenia współ
rzędnych osnów poligonowych na inny układ odniesienia. Prz. Geod.
R. 45: 1.973 nr 10 s. 407
Przy zmianie układu odniesienia na ogól przeprowadza się ponowne wyrów
nanie osnów poligonowych. Autor dowodzi jednak, że w takich przypadkach
transformacja jest bardziej uzasadniona niż ponowne wyrównanie.

UKD 528.541.2.089.6

LATOŚ S.: Badania prawidłowości działania i dokładności niwelatorów
automatycznych w warunkach polowych. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 10
s. 413
Przedstawione są metody badań mających na celu sprawdzenie prawidłowości
działania 1 dokładności niwelatorów automatycznych. W szczególności opisano
badania warunków geometrycznych konstrukcji niwelatorów oraz badania pra
widłowości działania kompensatorów.

UKD [528.48+528.74J:624.97.078.8
GRALA Μ.: Porównanie wyników pomiaru strzałek zwisu lin odcią
gowych masztu metodą trygonometryczną i fotogrametryczną. Prz. Geod
R. 45: 1973 nr 10 s. 415
Fotogrametryczna metoda pomiaru strzałek zwisu zapewnia pożądaną dokład
ność oraz skraca czas pomiaru do czasu ekspozycji zdjęcia. Jednoczesny pomiar
trzema kamerami pozwala na określenie strzałek zwisu w tym samym mo
mencie na wszystkich odciągach masztu.

UKD 528.486:725.35
PRZEWŁOCKI S.. PITOÑ L.: Metoda kombinowana tyczenia punktów
okręgu powłoki chłodni kominowej. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 10 s. 419
Zaproponowana przez autorów metoda tyczenia jest modernizacją metody bie
gunowej. Zmniejszenie liczby punktów mierzonych zmniejsza pracochłonność
prac pomiarowych oraz obliczeniowych. Ponadto metoda ta jest bardziej eko
nomiczna, a także Zapewmia większą dokładność.

UKD 528.521.83:621.375:65.011.56
PAUHUTa ST., KoscieleWSKI r.: Automatyczny pionownik Iaserowo-optyczny APLO-KP3. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 10 s. 422
Przedstawiono koncepcję pionownika Iaserowo-Optycznego do pomiarów w bu
downictwie wysokościowym i w górnictwie. Pionownik wyposażony jest w
pryzmaty łamiące wiązkę promieni laserowych, których źródłem jest samopoziomujący niwelator laserowy KP2.

YAK 069:528

HAΠOPA C.: 3aiHeHaιπiH κ opra∏M3aμnoHHo-τexHM>ιecκιiM ociiOBaai My3βa reoflβ3M∏ H κapτorpaφ∏M. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 Ns 10 cτp. 401
B pe3yjibτaτe yc∏JiMii reojιe3∏tιecκoii cpeflbi b ∏ojibiιιe Gyjιeτ oτκpbiτ b ropo,ιe
PaflOM Myaeii reofleanii n κapτorpaφππ. Ha OcnOBaiiMii pemeriMH ItpeaiiflnyMa
Γopθflcκoro HapofliioiO CθBeτa 6bijι c□3flaH OpraιiM3apιιonι∣biii κομμτθτ ι.ιy3en.

YflK 551.4:711.163
XYPABCKH 3.: Pej∏>eφ a πpoeκτnpoBan>ιe aeMejibHoii eτpyκτypι.ι
KOMaccaBMii 3βMejib. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 Ne 10 cτp. 404

b

3κaκθMCTBθ pejibeφa iieo6xoflMMO πpw πpoeκτnpθBaHmι 3eMejib∏0ιi cτpyκτypbt
b npoiiecce KOMaccafliBi 3e:.ieiib, oco0eiiHO τaM, rfle cymecτByeτ ∙jpθ3∏H ποίβ mjim
3eMjiH HyiKflaeTCH b MejiMOpaiiMM.

YAK 528.236.088.3

KVTTKRPVr1I B.: TθHHθcτb pa3∏bix
Haτ ∏0JiMΓ0H0MeτpMHeeκMx

ciiocoôob

ceτeiι b flpyryκ>

nepeBbiHMCJieiiMa KoopflM
cncτeMy OTHeeemin. Prz.

Geod. Γ. 45 : 1973 Ne 10 cτp. 407
∏pπ nepexofle lia flpyryκ> cncτeMy OTHeceiiMH κaκ ∏p□bmjio McnojiHHeτcπ πoιιτopHoe ypaBHMBaHMe πojιιιroHθMeτp∏HeeκMx ceτeii. Abtop ofliιaκo flθκa□biBaeτ, hto
b τaκπx
CnynaHX τpaHcφopM∏poBaH∏e C0.>1ee nejιecoo6pa3iιo πeM πθBτopnoe
ypaBHMBamie.

YAK 528.541.2.089.6
JIHTOCb C.: MccjieflOBaHHa πpaBMJibHθcτπ paδoτbi 11 to>ihoctm aπτoMaTMHecKMX HMBejIMpoB b ∏0JieBbix ycjiOBMHX. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 Ns 10
cτp. 413
Π0κa3aιibi Meτoflbi MccJieaOBaiiMii MMeiomnx nejibio πρoBepκy πpaBMjibiιocτM paCoTbi μ Tohhoctm aBτoMaτnιιecκnx HHBejiMpOB. OnncaHbi MccjieflOBaHHH reoMeτpπHecKMx ycJioBMił κoHcτpyκflMM HHBejinpoB π MccneflOBaHnH πpaBMjibHθcτn pa6oτbi
κθM∏eHcaτopθB.

YAK [528.48 + 528.74j:624.97.078.8

TPHJIH Μ.: CpaBHenne pe3yjibτaτ0B imiepenna cτpejιoκ πporπδa oττπjκeκ MaHTbi

τpMΓ0H0MeτpH∙ιecκ∏M m φoτorpaMMeτpH∏ecκMM

MeτoflaMiι.

Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 Ns 10 cτp. 415
ΦoτorpaMMeτpMHecκπii Meτofl M3MepeιiMH cτpejιoκ πρorπCa oUecπeH∏Baeτ sκejιanHyκ> TOHHOCTb M coκpaιnaeτ BpeMH M3Mepe∏MH, κoτopoe cboamtch κ BpeMeiin
3KCΠO3MIl∏M CHMMKa. OflHOBpeMeHHOe M3Mepeil∏e TpeMH KbMepaMM ΠO3BOJIHeT
OnpeflennTb CTpeJiKM πporπ6a b tot ικe MOMeHT ɪia Bcex oττaικκax Maπτbi.

YAK 528.486:725.35

HPyKEBJIOIJKM C., IlMTOHb JI.: Meτofl
TOHeK OKpyaiHOCTn

ποκρβιτμη

κομΟμημροβαηηομ pa3διiBKM
rpaflupHM. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 Ns 10

cτp. 419
IlpeflJioiKeHHbIM aBτopaM∏ Meτoa pa3C∏Bκn hbjihctch M0BepnM3an∏eii πο.τηρηογο
Meτofla. Coκpa∏ι≡Hκe κoJi∏HecτBa M3MepneMbix τoπeκ yMeHbiπaeτ τpyfloeMκocτb
M3MepMTeJIbHbIX M BblHMcJIMTeJIbHbIX pa6θT. CBepx ΤΟΓΟ OTOT MCTOfl OKOHOMMHIiee
μ o0ecπe∏MBaeτ Gojibinyio τo∏Hθcτb.

YAK 528.521.83:621.375:65.011.56
ΠΑΧΥΤΑ C., KocilEJIEBCKli P.: ABT0Maτ∏'iecκMM jιa3epH0-oπτMHecKMM OTBec AP O-KP 3. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 Ns 10 cτp. 422
IIpeflCTaBJieHa ∏fleπ jιa3epH0-0πτMHecκ0r0 OTBeca a∏h pa6oτ πρπ ββιοοτηομ
CTpOMTejIbCTBe η β γορηομ flejιe. OτBec CHaRscen πp∏3MaM∏ npejioMjiHiomwMM
πyπeκ j1a3epHbix Jiyneii, κoτopbix mctohhπkom hbhhctch aBτθMaτMHecκnn j1a3epHbiii HMBejinp KP 2.
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Uwagi do założeń organizacyjno-technicznych muzeum geodezji i kartografii
(Artykuł dyskusyjny)
I. Propozycje o charakterze ogólnym

Niszczejące i rozproszone w różnych instytucjach uni
kalne zabytki geodezyjno-kartograficzne wymagają spo
łecznej troski ogółu, a w szczególności geodetów zorgani
zowanych w Naczelnej Organizacji Technicznej. Od wielu
lat miłośnicy historii geodezji L kartografii polskiej pro
wadzą akcję zmierzającą do ostatecznego uporządkowania
tej sprawy. Inicjatywę tę zapoczątkowało i dalej realizuje
środowisko geodetów radomskich. Na ich wniosek, obradu
jący w Łodzi w dniach 14 i 15 kwietnia 1972 roku, XXIV
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich pod
jął uchwałę o zorganizowaniu w Radomiu muzeum geodezji
i kartografii. Zlokalizowanie muzeum w Radomiu nie jest
sprawą przypadkową, tutaj bowiem i na terenie wojewódz
twa kieleckiego działali wybitni geodeci i kartografowie.
Wypada wymienić choćby prof, dr E. Warchalows k i e g o — organizatora Wydziału Geodezji i Kartografii
w Politechnice Warszawskiej, jej rektora i wybitnego nau
kowca — prof. Stanisława Kluzniaka, prof. Jana Pio
trowskiego, Wincentego Jarockiego i innych.
Tutaj znajduje się poważny zasób zabytków kartograficz
nych, a poza tym centralne położenie miasta i bliskość
Warszawy oraz aktywna grupa geodetów — stwarzają od
powiedni klimat do realizacji tego zamierzenia.
Te i inne względy pozwoliły na zorganizowanie w dniu
10 lutego 1973 roku spotkania przedstawicieli Zarządu
Głównego SGP, dyrektora Muzeum Techniki NOT w War
szawie z władzami administracyjnymi Radomia w celu
uzgodnienia stanowisk i propozycji dotyczących utworzenia
muzeum. Rozmowy te były oczywiście poprzedzone przy
gotowaniami środowiska geodetów radomskich.
Przyjęte na spotkaniu ustalenia i dalsze prace przygo
towawcze były podstawą podjętej przez Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej w Radomiu uchwały nr 113/703/73
z dnia 5 marca 1973 r. w sprawie powołania i zatwierdze
nia Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum Geo
dezji i Kartografii, jednocześinie z uchwałą zatwierdzony
został regulamin Komitetu.
Ponadto uzyskano od PMRN zapewnienie i zobowiązanie
przekazania dla celów muzealnictwa budynku dwupiętro
wego o powierzchni 430 m2 wraz z działką o powierzchni
480 m2 położonego na terenie Miasta Kazimierzowskiego —
Rynek nr 9. Taką lokalizację muzeum wybrano celowo,
gdyż rejon Miasta Kazimierzowskiego według planu ogól
nego zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został

na lokalizowanie placówek i instytucji kulturalno-naukowych. Daje to również w perspektywie możliwość powięk
szenia obiektu muzealnego o sąsiedni budynek położony
przy ulicy Rynek 11.
Uzyskanie aprobaty i pomocy ze strony władz miejskich
umożliwia realizację podjętego przedsięwzięcia. Należy jed
nak pamiętać, że muzeum geodezji i kartografii — pro
jektowane jako placówka dydaktyczno-naukowa o zasięgu
ogólnopolskim — powinno otrzymać podstawowe środki fi
nansowe i'pomoc organizacyjną od władz centralnych, ta
kich jak Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Minister
stwo Kultury, Ministerstwo Górnictwa, Ministerstwo Rol
nictwa, Naczelna Organizacja Techniczna. Poważnym źród
łem powinny być również dotacje społeczne. Niewątpliwie,
wielkość zgromadzonych funduszy będzie decydować o for
mie i charakterze placówki. W zamierzeniach ma to być
muzeum o charakterze dydaktyczno-naukowym odpowia
dającym warunkom i poziomowi współcześnie powstających
placówek podobnego typu. Muzeum powinno być ogólno
polską placówką dydaktyczno-naukową specjalizującą się
w gromadzeniu, opracowywaniu, eksponowaniu zabytków
geodezyjno-kartograficznych oraz wybitnych osiągnięć
współczesnych w tym zakresie, a w późniejszym etapie w
prowadzeniu badań w zakresie historii geodezji i karto
grafii polskiej, inspirowaniu, opracowywaniu publikacji,
monografii, katalogów, biuletynów i innych. Zamierzenia
dotyczące zorganizowania muzeum są nie tylko bardzo
istotne dla kultury, samego zawodu i jego historii oraz
potrzeb dydaktyczno-naukowych, ale wynikają również z
systematycznie wzrastającego zainteresowania geodezją in
nych dziedzin naukowo-technicznych i humanistycznych.
Organizacyjnie muzeum powinno być placówką centralną
— Odziałem Muzeum Teclniiki w Warszawie — pod pa
tronatem Stowarzyszenia Geodetów Polskich i bezpośred
nio związaną z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.
Związek muzeum geodezji i kartografii z Muzeum Techniki
jest ze wszech miar celowy i korzystny oraz — zdaniem
moim — najwłaściwszy organizacyjnie. Muzeum Techniki
jako doświadczona i zasłużona placówka będzie służyć po
mocą i doświadczeniem w sprawach organizacyjnych, dy
daktycznych i naukowych. Nie wykluczona jest również
pomoc finansowa, zwłaszcza żę cele społeczne są
tu
zbieżne.
Z tych względów konieczne jest bezzwłoczne wystąpienie
do Naczelnej Organizacji Technicznej o przyjęcie i zatwier-
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dzenie projektu powołania muzeum geodezji i kartografii
jako oddziału Muzeum Techniki w Warszawie. Sprawa ta
w obecnym stadium organizacyjnym jest bardzo istotna,
gdyż umiejscawia organizacyjnie placówkę, co z kolei
umożliwia realizowanie dalszych zamierzeń, a w szczegól
ności jest niezbędnym warunkiem do przekazania budyn
ku przez PMRN w Radomiu, rozpoczęcia prac związanych
z opracowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej
oraz adaptacją budynku. Wystąpienie do NOT powinno być
przeprowadzone przez Zarząd Główny SGP. Równolegle
ZG SGP powinien czynić starania o wygospodarowanie
lub uzyskanie przynajmniej jednego etatu dla prowadzenia
akcji organizatorskiej muzeum i środków na pokrycie ko
sztów z tym związanych.
Celowe byłoby również opracowanie i opublikowanie
przez Zarząd Główny SGP wspólnie ze Społecznym Komi
tetem Organizacyjnym Muzeum apelu do członków Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w uzgodnieniu z
Naczelną Dyrekcją Archiwów, z Zarządem Muzeów i
Ochrony Zabytków, Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz
Komitetem Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii
Nauk powinien wydać zarządzenie o obowiązku zainwentaryzowania, a następnie zgłoszenia i przekazania zabyt
ków kartograficznych, przyrządów i instrumentów, litera
tury, instrukcji technicznych i innych zabytków o znacze
niu historycznym, jak również wybitnych opracowań
współczesnych z tego zakresu, a znajdujących się w skład
nicach geodezyjnych przy prezydiach rad narodowych, in
stytucjach gospodarczych, kulturalnych i naukowych.
Nie pozbawione racji byłoby również wystąpienie Zarzą
du Głównego SGP wspólnie z Komitetem Organizacyjnym
do nestorów geodezji polskiej lub rodzin zmarłych specja
listów o przekazanie zbiorów prywatnych.
Natęży się spodziewać pomocy od Instytutu Geodezji i
Kartografii w zakresie naukowego opracowania struktury
organizacyjnej, koncepcji programu w zakresie ustalenia
kryterium zabytku, ankietyzacji, inwentaryzacji,· renowacji,
konserwacji, gromadzenia i ekspozycji zbiorów w powią
zaniu z zadaniami dydaktycznymi, naukowymi i populary
zatorskimi, jak również współpracy z pokrewnymi placów
kami naukowo-dydaktycznymi. Niezależnie od tego IGiK,
jak również Komitet Historii Nauki i Techniki PAN po
winny objąć patronat naukowy nad organizowanym mu
zeum, co będzie korzystne dla nauki polskiej. Zlecenio
dawcą opracowań IGiK powinien być Główny Urząd Geo
dezji i Kartografii.
II. Propozycje
szczegółowym

organizacyjno-techniczne

o

charakterze

Idąc za tokiem podanych wyżej rozważań, że muzeum
geodezji i kartografii będzie placówką dydaktyczno-nauko
wą o zasięgu ogólnopolskim, jako oddział Muzeum Techniki
NOT bądź jako Muzeum Techniki o specjalności geodezji
i kartografii, należy zastanowić się nad modelem organiza
cyjnym, który będzie się wiązał ściśle z rodzajem groma
dzonych zbiorów oraz przyszłą działalnością. W działalności
muzeum należy już dzisiaj dostrzegać co najmniej trzy
kierunki:
— dydaktyczny i popularyzatorski;
— naukowy;
— usługowy.
Pod tym kątem postaram się rozważyć w sposób ogólny
strukturę organizacyjną oddziału Muzeum Techniki NOT
pod nazwą: Muzeum Geodezji i Kartografii. Złożona dzia
łalność tej placówki, grupująca szeroką problematykę jed
nego z najstarszych zawodów technicznych, sięgającego
swymi początkami czwartego tysiąclecia przed naszą erą,
wymaga naukowego opracowania przez IGiK. Niemniej
jednak pragnę wskazać niektóre propozycje w tym zakresie
mogące być przyczynkiem innego szczegółowszego opraco
wania. Zdaniem moim, w muzeum należy utworzyć wy
mienione poniżej działy:
1. Dział kartograficzny, w którym gromadzone będą ma
py historyczne i współczesne, topograficzne sytuacyjne i
sytuacyjno-wysokościowe związane z działalnością urządze
niowo-rolną, wykonywane w małych i wielkich skalach.
W dziale tym powinien się znaleźć zespół map kartografii
miejskiej o charakterze historycznym i współczesnym, ma
py zagadnieniowe, gospodarcze i inżynierskie, opracowania
fotogrametryczne nie mające charakteru tajnego. Dział ten
prowadziłby stałą ekspozycję rozwoju kartografii mało- i
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Wielkoskalowej oraz metod ich opracowania. W dziale tym
powinny się znaleźć również mapy specjalne: przyrodnicze,
rolnicze, etnograficzne, demograficzne, geodezyjne opraco
wania planów zagospodarowania przestrzennego miast i
wsi i inne. Oprócz stałych ekspozycji dział ten prowadziłby
stałe wystawy obrazujące zastosowanie geodezji i karto
grafii w różnych dziedzinach techniki i nauki oraz gospo
darce kraju.
2. Dział techniki, w którym byłyby gromadzone instru
menty i przyrządy geodezyjne chronologicznie od najstar
szych do obecnie jeszcze stosowanych, operaty i analitycz
ne opracowania geodezyjne stosowane w różnych dziedzi
nach życia gospodarczego, dawne akty dotyczące prawa
i obowiązków geodety i inne zabytki związane z pracą w
zawodzie. Dział ten prowadziłby również stałą i czasową
ekspozycję historycznych i współczesnych metod i technik
geodezyjnych.
3. Dział wydawniczy, współpracujący ,z Instytutem Geo
dezji i Kartografii oraz z innymi placówkami muzealnymi,
którego zadaniem byłoby prowadzenie badań w zakresie
historii geodezji i kartografii polskiej, opracowywanie i
publikowanie artykułów i monografii, katalogów i biulety
nów dotyczących działalności dydaktyczno-naukowej i po
pularyzatorskiej muzeum oraz jego zbiorów.
4. Dział informacji gecdezyjno-katrograficznej dysponu
jący materiałami z historii geodezji i kartografii polskiej,
jak również współczesnych osiągnięć technicznych polskich
i światowych w tej dyscyplinie zawodowej i naukowej.
Dział ten powinien zajmować się i prowadzić działalność
popularyzatorską w zakresie stosowania nowych technik
pomiarowych i opracowań kartograficznych w Polsce i za
granicą.
W strukturze organizacyjnej muzeum ważne miejsce po
winny zajmować pracownie prowadzące działalność usłu
gową — odpłatną dla instytucji naukowych i gospodarczych
w kraju. Pracownie te powinny być zaopatrzone w nowo
czesny sprzęt do reprodukcji kartograficznej, konserwacji
map i rekonstrukcji przyrządów i instrumentów geodezyj
nych. Ze względu na charakter i rodzaj prowadzonych
prac sugeruje się wydzielenie dwu pracowni, a mianowicie:
a) pracowni konserwacji, rekonstrukcji i ¡renowacji przy
rządów i instrumentów geodezyjnych z odpowiednio wy
posażonym warsztatem optycznym i mechanicznym;
b) pracowni konserwacji i reprodukcji map, której celem
byłoby odnawianie i zabezpieczanie zbiorów kartograficz
nych, opracowanie technologii lub prawidłowego przecho
wywania i zabezpieczania, czuwania na stroną artystycz
ną ekspozycji stałych i zmiennych i inne.

Prowadzenie złożonej i rozległej działalności przez mu
zeum wymaga nieodzownego przeszkolenia wąskiego gro
na specjalistów przez ufundowanie stypendiów zarówno dla
historyków geodezji i kartografii, jak i konserwatorów w
zakresie techniki konserwacji papieru. W pierwszym okre
sie działalności placówki należy liczyć się z potrzebą za
trudnienia kilkunastu osób personelu inżynieryjno-tech
nicznego i administracyjnego. Wiąże się to z koniecznością
uzyskania etatów i środków, gdyż początkowa działalność
usługowa placówki prawdopodobnie nie pokryje wydatków
związanych z jej utrzymaniem.
Gromadzenie środków finansowych na cele muzealnic
twa geodezyjno-kartograficznego należy .rozdzielić na dwa
etapy:
— pierwszy, związany z przystosowaniem budynku, zbie
raniem i przygotowaniem eksponatów, wyposażeniem
wnętrz itp.;
— drugi, związany z prowadzeniem samego muzeum i
działalności dydaktyczno-naukowej oraz popularyzatorskiej.
W dniu 21 maja 1973 roku odbyło się inauguracyjne ple
narne zebranie Społecznego Komitetu Organizacyjnego Mu
zeum i znów sprawy związane z akcją organizacyjną tej
placówki posunęły się naprzód.
Jesteśmy na samym początku drogi i jeśli złożone i trud
ne zamierzenie — za jakie należy uważać utworzenie mu
zeum geodezji i kartografii — stanie się faktem, będzie to
wielkim wkładem środowiska geodetów polskich w obcho
dy· Roku Nauki Polskiej i roku obchodów 500-lecia uro
dzin Mikołaja Kopernika.

Uchwała nr 113, 703/73 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu
z dnia 5 marca 1973 r. w sprawie zatwierdzenia Społecznego Komitetu Organizacyjnego
Muzeum Geodezji i Kartografii w Radomiu
Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 28
stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r. nr
49, poz. 314), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ra
domiu uchwala, co następuje:

§ 3.1. Srodki finansowe Komitetu gromadzone są na kon
cie w Powszechnej Kasie Oszczędności.

§ 1.1. Zatwierdza się Społeczny Komitet Organizacyjny
Muzeum Geodezji i Kartografii, zwany dalej Komi
tetem, w składzie jak w załączniku nr 1 do niniej
szej uchwały.

3. Nadzór nad działalnością finansową Komitetu spra
wują: Wydział Finansowy i Wydział Kultury.

2. Do rozporządzania środkami finansowymi Komitetu
upoważnia się członków Prezydium Komitetu.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się wydziałom: Kultury,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budzetowo-Gospodarczemu.
Na koordynatora wykonania uchwały wyznacza się
Wydział Kultury PMRN.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ,podjęcia.

2. Komitet dzieli się na sekcje:
1) naukową;
2) organizacyjno-finansową.

3. Skład i zakres działalności sekcji ustala Prezydium
Komitetu.

§ 2.

Cele działania Komitetu oraz tryb pracy określa
regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

Przewodniczący Prezydium
Jerzy Bednarczyk
Sekretarz Prezydium
mgr Roman Kidyba

Regulamin Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum Geodezji i Kartografii
Załącznik nr 2 do uchwały nr
113/703/73 Prezydium MRN w Ra
domiu z dnia 5 marca 1973 r.

Powołanie Komitetu i przystąpienie do organizacji mu
zeum geodezyjno-kartograficznego jest wkładem środowi
ska geodetów ¡polskich i społeczeństwa radomskiego w ob
chody Roku Nauki Polskiej i Jubileuszu Kopernikow
skiego.

I. Nazwa i siedziba
§ 1. Komitet nosi nazwę: Społeczny Komitet Organiza
cyjny Muzeum Geodezji i Kartografii w Radomiu.
§ 2. Siedzibą Komitetu jest Radom.

II. Cele i środki działania
§ 3. Celem Komitetu jest utworzenie muzeum geodezji
i kartografii w Radomiu.
Programowo muzeum będzie ogólnopolską placów
ką dydaktyczno-naukową specjalizującą się w gro
madzeniu, opracowaniu i eksponowaniu zabytków
geodezyjno-kartograficznych oraz wybitnych osiąg
nięć współczesnych w tym zakresie, Organizacyjnie
— oddziałem Muzeum Techniki NOT w Warszawie
pod patronatem Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

§ 4. Działalność Komitetu będzie skoncentrowana na:
1. Opracowaniu programu organizacyjnego i me
rytorycznego muzeum.
2. Tworzeniu bazy materialnej instytucji.

3. Gromadzeniu środków Iinansowych na koncie
PKO na prace organizacyjne, przystosowanie
budynku do celów muzealnych i uruchomienie
instytucji.
4. Gromadzenie zbiorów.
5. Organizowanie usług dydaktyczno-naukowycn.
6. Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami
,państwowymi, naukowymi oraz zakładami pro
dukcyjnymi i organizacjami społecznymi.

III. Struktura organizacyjna Komitetu
§ 5. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele władz
partyjnych i Sdmiristracyjnych miasta Radomia,
instytucji centralnych, placówek naukowych i NOT
oraz terenowych działaczy Stowarzyszenia Geode
tów Polskich.
§ 6. Najwyższą władz 4 Komitetu jest plenarne zebra
nie członków Komitetu.
§ 7. Pracą Komitetu kieruje Prezydium Komitetu po
wołane uchwałą Prezydium MRN w Radomiu, w
składzie: przewodniczący, dwóch zastępców, sekre
tarz i skarbnik.
§ 8. W ramach Komitetu działają dwie sekcje: nauko
wa i organizacyjno-finansowa. W skład sekcji mo
gą wchodzić członkowie Komitetu i osoby powo
łane spoza Komitetu. Składy osobowe sekcji ustali
Prezydium Komitetu.
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§ 9. Prezydium Komitetu do wykonania doraźnych za
dań może powołać czasowe zespoły robocze.

IV. Tryb pracy
§ 10. Komitet pracuje na zebraniach plenarnych i zebra
niach Prezydium, sekcjach stałych oraz doraźnych
zespołach roboczych.
§ 11. Plenarne zebrania Komitetu są zwoływane przez
Prezydium, z jego inicjatywy lub na życzenie 1/3
liczby członków Komitetu.
§ 12. Zebrania plenarne odbywają się nie rzadziej niż
dwa razy w roku.
§ 13. Zebrania Prezydium odbywają się w miarę potrze
by, jednakże nie rzadziej niż co dwa miesiące.
§ 14. Uchwały na zebraniach plenarnych i na zebraniach
Prezydium zapadają zwykłą większością głosów.
Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność co
najmniej .połowy liczby członków.
§ 15. Obsługę ogólną i finansowo-księgową zapewni
PMRN w Radomiu.
§ 16. Prezydium Komitetu opracowuje plany i sprawoz
dania z działalności zatwierdzane na zebraniach
plenarnych Komitetu.

§ 17. Przewodniczący Komitetu lub jeden z jego zastęp
ców reprezentuje Komitet na zewnątrz. Korespon
dencję wychodzącą na zewnątrz podpisują w imie
niu Prezydium przewodniczący lub jego zastęp
cy oraz sekretarz.

§ 18. W przypadku niezbędnych kontaktów z zagranicą
Komitet działać będzie za pośrednictwem Zarządu
Głównego SGP.

V. Finanse
§ 19. Srodki na działalność Komitetu pochodzić będą z
dotacji instytucji centralnych i terenowych, orga
nizacji społecznych i PMRN w Radomiu. Wydatki
związane z działalnością Komitetu pokrywane s.ą
ze środków Komitetu.

VI. Postanowienia końcowe
§ 20. Wszelkie zmiany regulaminu wprowadzane będą
uchwałą Prezydium MRN w Radomiu na wniosek
Prezydium Komitetu zatwierdzony przez zebranie
plenarne.
§ 21. Komitet działa do czasu utworzenia muzeum, któ 
re przejmie majątek i dokumentację Komitetu.

Mgr inż, ZYGMUNT ŻURAWSKI
Politechnika Warszawska
Instytut Geodezji Gospodarczej

Rzeźba terenu a projektowanie struktury terenowej w scalaniu gruntów
Wśród wielu czynników mających wpływ na projekto
wanie nowej struktury terenowej obszarów rolnych w
Polsce rzeźba terenu dotychczas nie była uwzględniana we
właściwej miarze, proporcjonalnej do jej znaczenia. Do
niedoceniania wpływu pionowego ukształtowania terenu na
rozwiązania projektów urządzeniowo-rolnych przyczynił się
fakt, że około 80% obszaru Polski stanowią tereny równin
ne, a gleby w naszym kraju są bardzo zróżnicowane pod
względem odporności na erozję wodną i wietrzną.
Samo zjawisko erozji gleb, jako ściśle związane z dzia
łalnością gospodarczą człowieka, jest przedmiotem zainte
resowania specjalistów pokrewnych nauk, jak: geografii
fizycznej (geomorfologii), melioracji rolnych, gleboznaw
stwa i zostało w Polsce dość dobrze zbadane i opisane w
wielu publikacjach naukowych, szczególnie przez specja
listów meliorantów. Nie jest rzeczą geodetów urządzeniowców rolnych badanie erozji gleb jako zjawiska, jego za
sięgu i natężenia w różnych regionach kraju. Musimy jed
nak z tych badań. pokrewnych nauk wyciągnąć wnioski do
wykorzystania w naszej działalności, jako projektanci
struktury terenowej obszarów rolnych.
W opracowaniu meliorantów dr Anny Reniger i prof.
Stefana Ziemnickiego pt. Erozja gleb na s. 47 czy
tamy: Najważniejszym zabiegiem Przeciwerozyjnym, tech
nicznym jest właściwy układ pól. Wynika stąd, że najważ
niejszym technicznym zabiegiem przeciwerozyjnym jest
prawidłowo zaprojektowana struktura terenowa, której
twórcami są geodeci — urządzeniowcy rolni.
Natomiast w publikacjach architektów specjalistów pla
nowania przestrzennego na obszarach wiejskich możemy
znaleźć bardzo surową ocenę projektów scalania gruntów
wykonanych w latach 1919—1939. W jednej z tych prac

404

znalazłem nawet taką ocenę: ...twórcami tych papierowych
planów nie tylko bezdusznych, ale wręcz szkodliwych byli
mierniczowie i dalej: ...dla mierniczego, który ziemię wy
mierzał, rzeźba terenu nie miała żadnego znaczenia.
Zgadzając się w pełni z poglądem meliorantów, że pra
widłowy układ pól stanowi najważniejszy zabieg technicz
ny dla przeciwdziałania erozji gleb, starałem się szukać
odpowiedzi, czy atakujące geodetów opinie architektów
znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Na podstawie
badań wielu projektów scalenia gruntów przeprowadzo
nych w byłej Katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów
Rolnych i Leśnych Politechniki Warszawskiej z przykrością
należy stwierdzić, że projekty scalenia gruntów z lat
1919—1939 bardzo słabo uwzględniały wpływ rzeźby tere
nu na projektowanie nowej struktury terenowej.
Poznanie rzeźby terenu jest niezbędne do projektowania
nowej struktury terenowej. Jednakże świadomość tego z
trudem, a nawet z pewnymi oporami toruje sobie drogę
w naszym środowisku zawodowym. Szczególnie odnośnie
terenów płaskich w literaturze spotkać można taki pogląd:
...jeżeli spadki terenu nie przekraczają 3°, to przedstawie
nie rzeźby terenu na mapie za pomocą warstwie jest zbęd
ne. Czy pogląd ten jest słuszny?
Stwierdzić należy, że wszystkie projekty urządzeniowo-rolne powinny być rozwiązywane w oparciu o mapę ewi
dencyjną uzupełnioną warstwicami. Zależnie od rodzaju
projektu urządzeniowo-rolnego oraz stopnia rozwoju rzeź
by terenu, inny będzie zakres wykorzystania obrazu rzeźby
terenu na mapach oraz różne będą wymagania w zakresie
dokładności jej kartograficznego ujęcia. Przedstawienie na
mapach obrazu rzeźby terenów bardzo płaskich jest po
trzebne do obrania takiego kierunku cięcia działek i orki,
aby maksymalnie wyzyskać te niewielkie spadki do ułat

wienia spływu powierzchniowego wód, zwłaszcza pochodzą
cych z roztopów wiosennych. Jeżeli wskutek wcześniejsze
go obeschnięcia i ogrzania gruntów uda się przyspieszyć
prace połowę choćby o 3—4 dni, to aby uzyskać taki efekt
warto opracowywać projekt na podkładzie mapowym sytuacyjno-wysokościowym. W miarę wzrastania stromości
spadku terenu znaczenie obrazu rzeźby terenu na mapach
rośnie coraz bardziej i ma dwojakie znaczenie: może słu
żyć przeciwdziałaniu erozji gleb na gruntach ornych po
datnych na erozję oraz przez odpowiednio dobrany kieru
nek Cięcia działek i orki można utrudniać i opóźniać spływ
powierzchniowy wód opadowych na zboczach. Dzięki te
mu uzyskamy większą retencję wody w glebie, co jest
szczególnie ważne na przesuszonych zboczach i może dać
znaczną zwyżkę plonów.
Badania wielu map glebowo-rolniczych czy klasyfikacyj
nych z terenów erodowanych potwierdza ścisły związek
bonitacji gleb z rzeźbą terenu. Pierwotnie jednolite gleby
(na przykład Czarnoziemy na lessach głębokich) wskutek
niszczącego działania erozji wodnej na zboczach ulegają
z biegiem czasu tak poważnym zniszczeniom, że zaliczone
zostały do klas bonitacyjnych o 2 lub 3 niżej niż taka sa
ma gleba na wierzchowinie, która nie uległa rozmyciu
dzięki swemu położeniu w pobliżu wododziału.
Stąd wynikają wnioski, że walka z erozją gleb jest wal
ką o utrzymanie dotychczasowej bonitacji gleby, niedo
puszczenie do jej degradacji, a przez umiejętne gospodaro
wanie może doprowadzić do jej polepszenia. Ochrona gleb
przed erozją stanowi bardzo ważny element walki o za
chowanie naturalnego środowiska człowieka.
Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i zakres wykorzysta
nia obrazu rzeźby terenu na mapach, należy odpowiednio
dobrać sposób opracowania. Mapy dla celów projektowych
zawsze powinny być uzupełnione warstwicami. W wielu
przypadkach przedstawienie rzeźby terenu tylko za po
mocą warstwie oraz krótki opis charakteryzujący pionowe
ukształtowanie terenu w powiązaniu z warunkami glebo
wymi i wodnymi całkowicie wystarczy. W miarę wzrostu
stopnia rozwoju rzeźby terenu oraz występowania gleb po
datnych na erozję zachodzi potrzeba bardziej wnikliwego
opracowania tego zagadnienia już jako studium stromości
spadków, a dla terenów o dużej deniwelacji — również
studium hipsometrycznego.
Ponieważ studium stromości spadków terenu jest dość
pracochłonne, przepisy instrukcji technicznej powinny pre
cyzyjnie określać, przy jakich spadkach i na jakich glebach
zachodzi potrzeba wykonania tego opracowania. Zachodzi
również konieczność ujednolicenia przedziałów przy inter
pretacji stromości spadków między geodetami urządzeniowcami rolnymi, meliorantami i gleboznawcami, gdyż geodeci
i melioranci przyzwyczajeni są podawać spadki w proAh
centach (i=-γ~ = ⅛α), a gleboznawcy ujmują to w stop
niach.
Mapy glebowo-rolnicze dają wielkie usługi dla stwier
dzenia, do której grupy zaliczyć daną glebę pod względem
podatności na erozję. Szczególnie cenne są dane opisowe
dotyczące składu mechanicznego oraz miąższości różnych
poziomów profilu glebowego. Mapy glebowo-rolnicze za
wierają też informacje o stopniach zagrożenia erozją w
formie liczb (bez ujęcia konturowego). Z aneksów do tych
map możemy uzyskać informacje o warunkach wodnych
oraz o trudności uprawy tych gleb. Z danych dotyczących
składu mechanicznego gleb można wywnioskować o stop
niu zniszczenia ich przez erozję oraz wyszukać gleby namyte, przemieszczone w dolinach.
Nie można podać uniwersalnych normatywów technicz
nych w zakresie projektowania struktury terenowej na
obszarach zagrożonych erozją gleb. Występowanie erozji
wodnej zależy od stromości spadków, podatności gleb na
erozję, długości zbocza, wielkości opadów i częstotliwości
występowania intensywnych opadów burzowych.
W terenach o wyraźnej rzeźbie i glebach podatnych na
erozję wyróżnić można trzy położenia gruntów ornych: na
wierzchowinie, na zboczu (stoku) i u podnóża w dolinie.
Grunty na wierzchowinie zwykle są najmniej zniszczone
przez erozję, z uwagi na niewielką ilość spływającej wody.
Na zboczu gleby są zniszczone przez erozję i to tym bar
dziej, im dalej od wododziału, gdyż wzrasta ilość i pręd
kość spływającej wody. Zarówno grunty na wierzchowinie,
a jeszcze bardziej na zboczu, mogą być okresowo za suche,
a więc wysokości zbiorów będą wykazywały znaczne wa

hania. U podnóża w dolinie następuje częściowa sedymen
tacja (osadzanie) materiału zmytego z wyżej położonych
gruntów. Są to gleby zasobne, ale fizycznie wadliwe. Czę
ściowo będą to grunty orne lub użytki zielone i mogą być
okresowo za mokre.
W szachownicy gruntów przed scaleniem rolnicy najczę
ściej posiadają grunty we wszystkich trzech położeniach,
to jest na wierzchowinie, zboczu i u podnóża. Stan taki
w pewnym stopniu zmniejsza ryzyko gospodarcze, gdyż
w zależności od wahań klimatycznych zbiory w dolinie
będą udane w latach suchszych, a na zboczu i wierzcho
winie — w latach z większymi opadami. Dlatego również
w projekcie scalenia gruntów należy wziąć pod uwagę za
bezpieczenie gospodarstwa przed ryzykiem nieudanych
zbiorów, w taki sposób, aby otrzymało ono grunty możli
wie w tych trzech położeniach.
Czy można to osiągnąć wydzielając grunty w jednej
działce? Formalnie tak, ale byłaby to działka ciągnąca się
od doliny, przez zbocze do wierzchowiny, a więc wąską,
wydłużona i cięta zwykle po linii największego spadku, a
zatem sprzyjająca erozji gleb. Dlatego takie rozwiązanie,
choć najprostsze i w przeszłości dość często stosowane, na
leży uznać za błędne i zdecydowanie odrzucić. Należy od
stąpić od warunku wydzielania gruntów ornych w jednej
działce i projektować je w dwóch, a nawet niekiedy w
trzech działkach ciętych możliwie równolegle do warstwie.
Takie usytuowanie działek bardzo komplikuje projektowanie
dróg dojazdowych i wymaga nakładów na umocnienie nie
których odcinków dróg. Dlatego projektowanie scalenia
gruntów na terenach o bogatszej rzeźbie i zagrożonych
erozją gleb jest bardzo trudne i często konieczna jest
współpraca projektanta geodety z drogowcem i melioran
tem. Jeżeli na obszarze wsi są grunty Państwowego Fun
duszu Ziemi, dobrze byłoby część ekwiwalentu za te grun
ty wydzielić w miejscach przeznaczonych pod użytki
ochronne, jak: wąwozy, strome skarpy do zalesienia itp.
Odnośnie użytków zielonych nie zachodzą specjalne trud
ności, gdyż zajmują one najniższe położenie w dolinach na
terenach płaskich, często nad Wodociekami.
Projektując działki gruntów ornych cięte równolegle lub
nieco skośnie do warstwie można stosować ogólnie znane
zasady co do kształtu, proporcji i wymiaru działek. Ina
czej przedstawia się ten problem w przypadku, gdy zajdzie
konieczność projektowania działek wzdłuż stoku. Wówczas
należy dobrać lokalizację ekwiwalentów w taki sposób,
aby zaprojektowane działki spełniały warunek minimalnej
szerokości, na przykład 70 m przy orce poprzeczno-stokowej z użyciem żywej siły pociągowej oraz 150 m przy orce
traktorem.
Przy projektowaniu działek dla gospodarstw indywidual
nych pamiętać należy, że kierunek wyznaczony przez dwa
dłuższe równoległe boki działki jest najczęściej kierun
kiem wykonywania głównych prac uprawowych. Dlatego
umiejętny wybór tego kierunku ma zasadnicze znaczenie
dla zapobieżenia erozjizgleb, jak również utrudnienie spły
wu powierzchniowego wód opadowych może zwiększyć re
tencję wody w glebie i dzięki temu spowodować podnie
sienie plonów. To ostatnie jest szczególnie ważne, bo woda
stanowi często minimum limitujące wysokość plonów w
warunkach powszechnego już stosowania nawozów mine
ralnych. Projektując działki należy pamiętać, aby były do
godne do podziału na pola siewne do uprawy różnych ro
ślin, gdyż warunki uprawy poszczególnych pól siewnych,
a nie całych działek decydują o przeciwdziałaniu erozji
wodnej.
Do celów projektowania nowej struktury terenowej poza
terenami zainwestowania osiedlowego wystarczy uzupeł
nienie map projektowych warstwicami przeniesionymi z
innych map, na przykład topograficznych. Aby zachować
warunek instrukcji B-IX, wymagający by stosunek skal
map przy przenoszeniu warstwie nie przekraczał 1 :2.5.
należy użyć do tego celu mapy topograficzne. w skali
1 :10 000, które jednak są tajne i do użytku cywilnego nie
dostępne. Przeniesienie warstwie z map obrębowych po
wiatów w skali 1 : 25 000 nie zapewnia Wystarczaiacej do
kładności, gdyż występują zbyt duże błędy sytuacyjnego
przesunięcia warstwie niemożliwe do przyjęcia przv pro
jektowaniu lokalizacji drobnych działek gospodarstw in
dywidualnych. Przeniesienie warstwie może być wykonane
różnymi metodami, najlepiej jednak fotograficznie.
Instrukcja techniczna w sprawie scalania gruntów z
1925 roku nie mówiła nic o dostosowaniu projektu scale
nia gruntów do rzeźby terenu. Zagadnienie to nie było do
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strzeżone przez władze i tylko od dobrej woli i kwalifikacji
zawodo∣wych wykonawcy zależało, czy rozwiązanie projek
tu scalenia gruntów będzie uwzględniało choć częściowo
wpływ rzeźby terenu i ochronę gleb przed erozją.
Nieco lepiej potraktowała zagadnienie rzeźby terenu
aktualnie obowiązująca instrukcja techniczna nr 141 Mini
sterstwa Rolnictwa z dnia 20 Iipca 1968 r. w sprawie sca
lania gruntów, która w § 30 ust. 2 podaje: W szczególnie
uzasadnionych przypadkach, kiedy będzie tego wymagała
problematyka gospodarczo-przestrzenna obszaru scalenia,
zaleca się — celem dokonania wymieniowej w § 29 in
strukcji analizy — przygotowanie w formie graficznej (na
reprodukcji mapy, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 in
strukcji) niezbędnych opracowań uzupełniających w za
kresie:
1) pionowego ukształtowania terenu (hipsometria);
2) warunków glebowych;
3) uzbrojenia i zainwestowania terenu;
4) stanu władania;
posługując się do tego wymienionymi w ust. 1 materiałami
oraz sporządzając w miarę potrzeby odpowiednie zesta
wienia liczbowe.
Jak widzimy instrukcja tylko zaleca wykonanie studium
rzeźby terenu w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
nie precyzując co przez to należy rozumieć i kto ma decy
dować o uzhaniu przypadku za szczególnie uzasadniony.
Wskutek ujęcia studium w formie zalecenia a nie obowiąz
ku wykonawcy scaleń gruntów nadal je bagatelizują, nie
wykonują wcale lub spłycają. Przykładem może być ogra
niczenie się do przeniesienia warstwie na mapę zbiorczą
obszaru scalenia w skali 1 :10 000, podczas gdy w rzeczy
wistości zachodziła wyraźna potrzeba wykonania studium
stromości spadków, a także uzupełnienia tego studium wy
kazaniem parowów o głębokości > 1 m i wysokich miedz
> 1 m, które powinny być wykorzystane w projekcie jako
motywy realizacyjne.
Niechęć do wykonywania studium rzeźby terenu i jego
spłycanie powoduje ujemne skutki dla jakości projektów.
Konieczne jest więc zrewidowanie obecnych norm i stwo
rzenie odpowiedniej zachęty finansowej dla wykonawców.
Przy poznaniu rzeźby terenu ważne jest wykazanie na
mapach linii wododziałowych oraz tras ścieków okreso
wych.
Poza wydzieleniem ekwiwalentów dla poszczególnych go
spodarstw w toku scalenia gruntów należy zwrócić szcze
gólną uwagę na warunki transportu przed i po scaleniu.
Na terenach o bogatej rzeźbie proste przybliżone porów
nanie transportochłonności gospodarstw wyrażone w hektarokilometrach przed i po scaleniu gruntów nie wystar
czy. Projektując sieć dróg dojazdowych do pól należy
pamiętać, że najbardziej stromy odcinek drogi pomiędzy
polem i zagrodą limituje stopień wykorzystania środków
transportowych przy użyciu żywej siły pociągowej. Jest to
szczególnie ważne tam, gdzie rzeźba terenu wręcz uniemoż
liwia mechanizację prac polowych i transportu wewnątrzgospodarczego. Pamiętać należy, że przy obecnych scale
niach typu osiedlowego, warunki transportowe są jedną z
najczęściej spotykanych przyczyn skarg na projekty sca
lenia gruntów.
W terenach podgórskich, gdzie wskutek wieloletniej
uprawy uformowane zostały tak zwane tarasy o wysokich
Zadarnionych miedzach (skarpach), konieczne jest wyko
rzystanie tych skarp jako motywów realizacyjnych do pro
jektu. Wskutek tego zajdzie konieczność projektowania
ekwiwalentów scaleniowych na gruncie i stosowania dopłat
pieniężnych w przypadkach niemożności wydzielenia ekwi

walentu z założoną tolerancją, gdyż położenie granic po
winno być dostosowane do istniejących przeszkód natu
ralnych, jakie stanowią wysokie miedze.
Duże utrudnienie dla rozwiązania projektu scalenia
gruntów na obszarach o rozwiniętej rzeźbie terenu stanowi
rozdrobnienie gospodarstw rolnych, zwłaszcza tam, gdzie
gleby są łatwe do uprawy. W tej dziedzinie w ostatnich
latach obserwujemy pozytywne zjawisko postępującego
procesu koncentracji ziemi w gospodarstwach średniorol
nych kosztem małorolnych.
Pomaga temu procesowi regulowanie własności gospo
darstw rolnych zgodnie z ustawą z dnia 26.X.1971 r. wsku
tek przyznania prawa własności do gruntów dotychczaso
wym ich użytkownikom — posiadaczom zależnym, dzier
żawcom. Najczęściej grunty spadkowe figurujące w ewi
dencji gruntów na nazwiska posiadaczy zamieszkujących
w miastach są w toku realizacji postanowień wymienionej
ustawy likwidowane jako odrębne jednostki rejestrowe i
włączane do gospodarstw użytkowników.
Dzięki temu oraz częstym wypadkom sprzedaży gruntów
przez rolników w podeszłym wieku, nie mających następ
ców, postępuje na wsi proces koncentracji ziemi w rękach
gospodarstw średniorolnych. Stopniowo zmniejsza się licz
ba gospodarstw małorolnych i karłowatych. Scalenie grun
tów w terenach o bogatej rzeźbie będzie tym łatwiejsze,
im większe będą gospodarstwa, bo projektowanie dużych
działek daje projektantowi większą swobodę manewru. Na
suwa się pytanie, czy nie warto poczekać aż gospodarstwa
będą większe i wtedy dopiero przystąpić do scalenia grun
tów na terenach o bogatej rzeźbie?
Reasumując należy stwierdzić, że prawidłowe rozwiąza
nie projektu scalenia gruntów na obszarach o bogatszej
rzeźbie terenu i zagrożonych erozją gleb jest bardzo trud
ną koncepcyjną pracą inżynierską i wymaga często kom
pleksowego rozwiązania, będącego dziełem współpracy geo
dety urządzeniowca rolnego, melioranta, drogowca i innych
specjalistów. Scalenie gruntów na takich obszarach nie
może ograniczyć się tylko do przekształcenia struktury te
renowej gospodarstw rolnych, konieczne są niezbędne in
westycje towarzyszące w zakresie melioracji, budownictwa
wodnego i urządzenia dróg. W wyniku tak pojętego scale
nia gruntów teren powinien być całkowicie uzbrojony tech
nicznie do prowadzenia intensywnej produkcji rolnej.
Ze względu na specjalne trudności występujące przy
opracowaniu projektów scalenia gruntów na terenach o
rozwiniętej rzeźbie, do wykonywania tych prac powinni
być kierowani geodeci urządzeniowcy rolni o wysokich
kwalifikacjach zawodowych i etycznych, a ponadto w celu
uniknięcia jednostronnego spojrzenia na projekt powinien
on być poddany komisyjnej ocenie czy dyskusji w gronie
fachowców już w fazie projektu ogólnego (wstępnego).
Ocena taka jest konieczna do wprowadzenia możliwych
jeszcze w tym stadium opracowania zmian i poprawek, co
opłaci się sowicie, dzięki zmniejszeniu liczby skarg na pro
jekt scalenia.
Trudności i zwiększone koszty scalenia gruntów na ob
szarach o rozwiniętej rzeźbie terenu zmuszają do rozważ
nego działania bez naglącego pośpiechu. Warto również
skorzystać z doświadczeń innych krajów europejskich pro
wadzących prace scalenia gruntów, jak: Francji, Belgii,
Holandii, NRF i Szwajcarii. Tylko kompleksowe rozwiąza
nie projektów scalenia gruntów, połączone z realizacją ko
niecznych inwestycji towarzyszących drogowych i melio
racyjnych, przyniesie pożądane rezultaty ï zapobiegnie nie
potrzebnym skargom na projekty scalenia gruntów.

Uwaga Czytelnicy!
Redakcja informuje, że stosownie do zarządzenia dyrekcji Wydawnictw Czasopism
Technicznych NOT, w grudniu bieżącego roku wydany będzie zeszyt podwójny
PG 11-12/1973 o objętości 56 stron.
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Dokładność różnych sposobów przeliczania współrzędnych osnów poligonowych
na inny układ odniesienia
Przeliczenie osnów poligonowych z układu na układ mo
że być dokonane różnymi metodami, wydaje się więc ce
lowa analiza dokładności takich przeliczeń. Teoretycznie
wiadomo z góry, że ponowne wyrównanie daje najdokład
niejsze i najpewniejsze wyniki, zachodzi jednak pytan∣ie,
w jakim stopniu zaniży się dokładność przy zastosowaniu
różnych sposobów transformacji.
W celu uzyskania odpowiedzi na tak postawione pyta
nie wykonano eksperyment polegający na przeliczeniu róż
nymi sposobami układu ciągów poligonowych, a następ
nie na porównaniu ze sobą wyników tych przeliczeń. W tym
celu utworzono fikcyjny układ pięciu ciągów nawiązanych
do trzech punktów triangulacyjnych (rys.). Założono z gó
ry współrzędne (bezbłędne) poszczególnych punktów na
wiązania i punktów poligonowych. Następnie ze współ
rzędnych obliczono długości poszczególnych boków i azy
muty, a z nich kąty prawe pomiędzy bokami ciągów.
Otrzymane wielkości stanowiły odpowiedniki bezbłęd
nych, rzeczywistych wielkości kątów i długości boków. Po
przypisaniu tym wielkościom pewnych błędów przypadko
wych uzyskano odpowiedniki wyników pomiarów. Oma
wiane błędy przypadkowe zostały tak dobrane, aby speł
niały rozkład Gaussa i aby obliczone z nich średnie błędy
odpowiadały założeniom instrukcji B-III z 1906 roku dla
Poligonizacji technicznej I klasy. Sredni błąd kąta m∣ —
= ± 0,1', a średni błąd boku τnd = ± 0,03 m, przy czym
maksymalne wielkości błędów przypadkowych nie prze
kraczały podwójnych wielkości odpowiednich błędów śred
nich (teodolit o podziale jednominutowym pozwala na od
czyty szacunkowe z dokładnością ± 0,2', co przy obserwa
cjach z dwóch kół prowadzi do uzyskania wyników z do
kładnością zapisu 0,1'). Długości poszczególnych ciągów i
boków oraz liczbę węzłów w układach przyjęto zgodnie z
wymogami instrukcji B-III oraz z powszechnie stosowaną
praktyką. Współrzędne punktów nawiązania również zo
stały obarczone błędami przypadkowymi rzędu kilku cen
tymetrów, przy czym punkt nawiązania B z rozmysłem

potraktowano jako punkt dawny o współrzędnych wyzna
czonych z błędami rzędu kilkunastu centymetrów (tabl. 5);
Uzyskane w ten sposób fikcyjne dane markujące pomia
ry wyrównano w nawiązaniu do punktów triangulacyjnych
(tabl. 3). W trakcie wyrównania uzyskano wszystkie od
chyłki zgodne z wymaganiami instrukcji B-III (wydanie
z 1956 r.), jak w Poligonizacji technicznej I klasy (tabl. 6).
Następnie współrzędne punktów nawiązania przeliczono na
nowy układ odniesienia zbliżony swymi cechami do ukła
du państwowego z 1965 r. (tabl. 3). Współrzędne przyjęte
jako bezbłędne przeliczono ściśle, przy: skręceniu ukła
du o kąt równy 2'56", zastosowaniu zmiany skali w kie
runku X wynoszącej 0,999 923, a w kierunku y równej
0,999 909 oraz równoległym przesunięciu całego układu.
Z kolei obliczono boki i kąty w trójkącie ABC (tabl. 8).
Kąty uległy zmianom Zaniedbywalnym, bo w granicach 7",
a boki uległy skróceniu odpowiadającemu liniowym znie
kształceniom Odwzorowawczym układu państwowego 1965
dla obszaru odległego około 100 km od środka strefy.
W ten sam sposób przeliczono na nowy układ wszystkie
bezbłędne współrzędne punktów poligonowych, uzyskując
bezbłędne współrzędne wszystkich punktów w nowym układzie, w celu porównywania z nimi przeliczonych róż
nymi sposobami współrzędnych punktów poligonowych i
uzyskania z różnic odpowiedników rzeczywistych błędów
tych współrzędnych.
Następnie założono, że punkt B wyznaczono ponownie z
dużą dokładnością w sieci triangulacyjnej. Do określenia
współrzędnych poligonizacji w nowym układzie zastosowa
no podane poniżej sposoby przeliczeń.
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1. Ponowne wyrównanie układu ciągów po uprzednim
wprowadzeniu poprawek Odwzorowawczych (stały współ
czynnik 0,999 913 dla całego obiektu) w nawiązaniu do no
wych współrzędnych punktu B.
2. Transformacja współrzędnych metodą Helmerta
do
trzech punktów łącznych w nawiązaniu do nowych współ
rzędnych punktu B, a następnie rozrzucenie resztówek me
todą afiniczną.
3. Transformacja współrzędnych metodą Hemlerta do
trzech punktów łącznych w nawiązaniu do dawnych współ
rzędnych (przeliczonych na nowy układ), a następnie roz
rzucenie resztówek metodą afiniczną, między innymi w oparciu o nowe współrzędne punktu B.
4. Transformacje współrzędnych poszczególnymi ciągami
do dwu punktów. A więc ciągi I + II do punktów A i B,
ciąg III do punktów B i C, ciąg IV do punktów CiAi
ciąg V do punktów CiG.
Wyniki tych przeliczeń umieszczono w tablicy 4, w któ
rej: w kolumnie oznaczonej przez zero podano końcówki
współrzędnych przyjętych za bezbłędne (pierwotnych współ-
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11

11

32 938

49

44

44

44

43

70

66

66

66

67

32 758

78

70

70

70

70

54

50

50

53

51

32 583

94

87

87

87

87

96 100 101 101 102

34 346

43

36

39

38

38

12

87

30

70 923

31

70 919

32

70 975

33

71 061

34

71 218

26

35

71 350

36

71 321

37
38
39
40

31

32

32

32

34 289

15

09

12

12

42

51

52

52

53

34 201

o2

15

18

18

18

18

28

28

28

29

34 036

99

90

92

92

92

71 437

09

20

20

21

°2

33 933

14

07

10

10

10

71 544

24

34

34

35

36

33 812

72

68

70

70

70

71 676

52

62

63

63

65

33 655

83

84

86

86

86

71 786

78

89

90

90

93

33 468

72

74

76

76

67

Tablica 5. Współrzędne punktów nawiązania

Współrzędne bezbłędne

Nr
punktu
A
B

C

0,00
0,00
0,00

Współrzędne poprawione

1/

niy

X

mX

V

my

X

*>x

22 427,58
23 835,76
24 626,85

0,00
0,00
0,00

12 563,45
14 555,71
12 549,24

+ 0,02

22 427,54
23 935,90
24 626,80

-0,04
+ 0,14
-0,05

12 563,45
14 555,89
12 549,24

+ 0,02

-0,17
+ 0,03

X

12 563,43
14 555,88
12 544,21

Współrzędne pierwotne

my

22 427,54
23 935,79
24 626,80

+ 0,01
+ 0,03

-0,04
+ 0,03
-0,05

Tablica^6. Charakterystyka poligonizacji
Pierwsze wyrównanie

Nr
ciągu

md

±0,1-

±0,03

n

L

Drugie wyrównanie
fa

Λ.
dopusz osią dopusz nawią
czalne gnięte czalne
zane

a

mp

nawią osią
zane gnięte

fL

osią
gnięte

dopusz osią
czalne gnięte

Uwagi

dopusz
czalna

I

7

1443,68

+ 0,3'

±0,45'

0,11

0,12

+ 0,2'

±0,45'

0,05

0,12

II

5

1168,18

-0,2'

±0,4'

0,07

0,12

-0,3’

±0,4'

0,02

0,12

mpoprz =
= +0,055 ∙ }∕5,34 =

ΠΙ

13

2330,40

+ 0,5'

±0,6'

0,08

0,18

+ 0,5'

±0,6'

0,16

0,18

= ± 0,013

IV

12

2249,05

-0,2'

±0,6'

0,06

0,18

-0,2'

±0,6'

0,17

0,18

V

10

1640,47

+ 0,1-

±0,5'

0,14

0,14

+ 0,1'

±0,5'

0,05

0,14

47

8831,78

Sumy

±0,16

rzędnych nie obarczonych błędami przypadkowymi, prze
liczonych na nowy układ, tak jak punkty nawiązania), zaś
w kolumnach oznaczonych przez 1, 2, 3 i 4 — współrzędne
z pomiaru przeliczone odpowiednimi metodami opisanymi
wyżej. Jak widać z tablicy, poszczególne wyniki przeliczeń
są do siebie bardzo zbliżone, a często nawet identyczne,
zaś różne po kilka centymetrów od bezbłędnych.
W celu szczegółowego przeanalizowania dokładności po
szczególnych metod przeliczenia Obliczoino odpowiedniki
błędów rzeczywistych poszczególnych współrzędnych —
przez utworzenie różnic pomiędzy przeliczonymi błędnymi
współrzędnymi a odpowiednimi współrzędnymi bezbłędny
mi. Na podstawie sum kwadratów poszczególnych błędów
rzeczywistych uzyskano wielkości średnich błędów współ
rzędnej przeliczonej poszczególnymi sposobami (tabl. 7). W
pierwszym wierszu od góry wykazano sumy kwadratów
błędów rzeczywistych współrzędnych punktów poligono
wych (do każdej metody przeliczenia w odpowiedniej ko
lumnie oznaczonej przez 1, 2, 3 i 4). W drugim wierszu
wykazano średnie błędy zarówno współrzędnych punktów
nawiązania, jak i przeliczonych punktów poligonowych.
W trzecim wierszu podano odpowiednie wielkości średnich
błędów przeliczeń, jednak nie uwzględniono bezbłędnych
współrzędnych (czyli nie względem układu odniesienia,
lecz względem błędnych punktów nawiązania). W tym
celu należało wielkości uzyskanych średnich błędów współ
rzędnych punktów przeliczonych podnieść do kwadratu, a
następnie zmniejszyć o kwadrat średniego błędu współ
rzędnej punktu nawiązania i obliczyć pierwiastki z tych
różnic
mP poligon + mpnawiąz

±0,05

Średnia długość boku
187,91

mpodl ~ ±°.°3°
wicfllk = iθɪɑɜɜ

punktu wyznaczonego (wskutek nieprawidłowego wyrówna
nia obserwacji dokładnych w nawiązaniu do mniej dokład
nych współrzędnych punktu triangulacyjnego B). Średni
błąd współrzędnej punktu poligonowego -wyrównanego w
pierwotnym układzie odniesienia można więc obliczyć tyl
ko na podstawie znajomości średnich błędów pomiarów
liniowych i kątowych. W ciągach prostolinijnych błąd po
dłużny współrzędnej dowolnego punktu (względem punktu
nawiązania) wyniesie:

TnpodJ = WlZn-I
gdzie:
n — liczba pomierzonych kątów.
W naszym układzie ciągów można przyjąć, że przecięt
ny ciąg składa się z 9 kątów i z 8 boków o średniej dłu
gości 187,91 m. Współrzędne będą więc obarczone błęda
mi podłużnymi, których wielkości podano w tablicy 1.
Analogicznie można obliczyć przeciętną wielkość śred
niego błędu poprzecznego
TUd
TUpoprz —

· dśr

6 · 187,31
= 0,055 m

206 265

ę"

Błąd poprzeczny punktu odległego o (n — 1) od punktu na
wiązania wyniesie:
τη poprz(«—i) — τ∏pθprz p 1 + 22 +... + (n

1)

Obecnie możemy obliczyć wielkości mxu ⅛ współrzędnej
przed wyrównaniem względem punktów nawiązania

nlwsp61rz przelicz

W pierwotnym układzie średni błąd współrzędnej punk
tów nawiązania jest tego samego rzędu co średni błąd

mxy = ∣∕18 + 4,69 = √22,69 = 4,8

cm

Tablic« 7. Średnie błędy przeliczenia współrzędnej różnymi metodami

W nawiązaniu do pier
wotnych współrzędnych
Metoda

punkt na
wiązania

punkt na
wiązania

0,7104

[ee] 80
n⅛∙4r
’"*> śr Poligonizacji i przeliczenia
mir przeliczenia
r transformacji

punkt po
ligonowy

1

0,053
wyrównanie 0,044
—

punkt na
wiązania

0,033

punkt po
ligonowy

punkt na
wiązania

0,3032

0,2779

0,094

0,095

punkt po
ligonowy

0,059

0,049
wyrównanie 0,036
0,015

4

3

0

0,033

punkt po
ligonowy

punkt na
wiązania

0,5520

0,3070
0,062

0,062

0,033

punkt po
ligonowy

0,081

0,033

0,052

0,052

0,074

0,040
0,024

0,040
0,024

0,066

0,058
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Tablica 8. Wielkości kątów i boków w trójkącie ABC

Bezbłędne

Wyznaczone

Bezbłędne

Wyznaczone

Punkt

układ
pierwotny

układ
wtórny

układ
pierwotny

układ
wtórny

układ
pierwotny

układ
wtórny

układ
pierwotny

układ
wtórny

A

53014'53"
56o07'34"
70-37'33"

53°14'50"
56°07'41"
70o37'29"

53°14,4'
56’07,8'
70°37,8'

53°14,7'
56o07,7'

2498,893

2498,653

2122,341
2199,316
6820,550

2122,161
2199,142
6819,956

2498,85
2122,09
2199,26
6820,20

2498,69
2122,12
2199,11
6819,92

B
C

70°37,6'

Sumy:
Założono skręcenie 4-2'56"
Wypadła średnia zmiana skali 0,999 913, czyli — 87 mm/km
zmianę skali w kierunku osi x — 77 mm/km
zmianę skali w kierunku osi y — 91 mm/km

Natomiast średni błąd współrzędnej względem współrzęd
nych bezbłędnych, czyli względem pierwotnego układu od
niesienia, wyniesie:
ÿ482 -j- 332 = 58 mm

Po wyrównaniu średni błąd maleje w stosunku:

a więc wyniesie 0,91 X 58 mm = 53 mm, a średni błąd
względem punktów nawiązania — odpowiednio 0,91 X 48
mm = 44 mm. Wobec nieprawidłowo dużych wielkości śre
dnich błędów współrzędnych pierwotnych punktu B oraz
w celu umożliwienia porównywania uzyskanych wyników
z pozostałymi wielkościami, za błędy współrzędnych punk
tów nawiązania przyjęto wielkość średniego błędu po po
prawieniu wyznaczenia punktu B.
Z ,porównania uzyskanych średnich błędów współrzędnej
punktu poligonowego wynika, że:
1) wielkości obliczonych w różny sposób błędów wyró
wnania Poligonizacji w układzie pierwotnym i nowym są
tego samego rzędu, co stanowi sprawdzian prawidłowości
ich wyznaczenia;
2) najlepsze wyniki daje ponowne wyrównanie ciągu w
nowym układzie odniesienia. Metody druga i trzecia są
dokładnościowo równorzędne, zaś transformacja do dwu
punktów daje najmniej dokładne wyniki. Przy tym naj
mniejsza zgodność z innymi wynikami występuje w cią
gu III, najbardziej odbiegającym od boku BC.
Wobec tego jednak, że dokładności sposobów przeliczeń
1, 2 i 3 praktycznie są takie same, nasuwa się wniosek,

że z powodzeniem można przeliczać metodą transformacji
nawet i takie poligonizacje, które po ich założeniu i obli
czeniu zostały dowiązane do dodatkowych punktów trian
gulacyjnych. Najczęściej nowo powstające punkty triangu
lacyjne nie są identyczne z punktami poligonowymi, a
związania geodezyjne tylko wyznaczają nowe współrzędne
niektórych punktów poligonowych, nie dając nawiązań ką
towych z ciągami. W tej sytuacji tym bardziej uzasadnio
na wydaje się transformacja zamiast ponownego wyrów
nywania poligonizacji. Wyrównanie takie bywa bowiem
kłopotliwe ze względu na mniejszą (dotychczasową) liczbę
punktów nawiązania przy wyrównaniu kątów i większą
(powiększoną o punkty związane geodezyjnie i wyznaczone
w sieci triangulacyjnej) liczbę punktów nawiązania przy
wyrównaniu współrzędnych oraz ze względu na koniecz
ność wprowadzania poprawek Odwzorowawczych.
Jeśli
sieć poligonowa uzyskała dodatkowe punkty nawiązania w
terminie późniejszym (to jest po jej założeniu i wyrówna
niu), wówczas przez analogię należy przypuszczać, że nie
zależnie od zmiany układu odniesienia nie zachodzi konie
czność ponownego wyrównywania tej sieci; wystarczy roz
rzucić afinicznie różnicę współrzędnych na nowo otrzy
manych punktach nawiązania.
Takie uproszczone postępowanie wydaje się słuszne na
wet dla poligonizacji technicznej I klasy, tym bardziej
więc jest w pełni uzasadnione dla poligonizacji niższych
klas. Transformacje takie mogą wchodzić w rachubę przy
małych osnowach.

Na zakończenie należy odwołać się do zdrowego rozsąd
ku i do podstaw rachunku prawdopodobieństwa i stanow
czo wykluczyć możliwość przypadkowej zgodności wszyst
kich 80 współrzędnych obliczonych niezależnie czterema
różnymi sposobami, prawdopodobieństwo bowiem takiego
zbiegu okoliczności jest praktycznie równe zeru.

Uwaga!
Czy w zwiqzku ze zmianami rodzinnymi zmieniłeś już

deklarację uczestnictwa w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej?
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DZIERŻYSŁAW LIiPNIAOKI
Lublin

Uwagi do artykułu pt. „Graficzna metoda wyrównania czworoboku geodezyjnego,
w którym pomierzono wszystkie elementy liniowe”,
zamieszczonego w zeszycie 6/1972 Przeglądu Geodezyjnego
Artykuł przestudiowałem z wnikliwą uwagą, a ponieważ
przedstawiona w nim metoda graficzna wyrównania czwo
roboku geodezyjnego o pomierzonych wszystkich elemen
tach liniowych bardzo mnie zainteresowała, w celu lepsze
go jej rozumienia dokonałem samodzielnie wyprowadzenia
wszystkich podanych wzorów matematycznych, a także
przeliczyłem częściowo zamieszczony przykład liczbowy.
Ujawniły się przy tym pewne, jak sądzę, błędy w niektó
rych wzorach i obliczeniach.
1. Wyraz wolny AC" równania warunkowego (1) nie zo
stał wyrażony przez obliczone kąty C1, C2 i C3 oraz nad
miary sferyczne odpowiednich trójkątów. Z treści nastę
pującej po wzorze (1) należy sądzić, że powinno być:
4C"'=C. + C,-C2 + y⅛ + j¾-jei

(I)

stać wzoru (4) jx>daną w artykule, to otrzymamy inne war
tości niektórych z tych współczynników.
4. Wzór (6) jest poprawny, ale tylko z uwzględnieniem
poprawionego wzoru (4).
5. W drugim ze wzorów (8) jest:
va = — kδa ,

Vb = — kδi,

,

V/ = —

kδ∕

a tymczasem powinno być:
va = — kδa

Vb = kδb

vc= — kδc

Vd = kδd

Ve = — kδe

Vf= — kδf

(IV)

Jest to wniosek z różniczkowania funkcji
® = ν’ ÷ vtb ÷ V* + vd + v’ + vtf —

Symbole literowe przyjąłem zgodnie z podanymi w arty
kule.
2. Wzór (4) uzależniający wyraz wolny AC" od poprawek
do pomierzonych długości boków wyrównywanego czworo
boku geodezyjnego powinien mieć postać:

— 2k (—Vaδa -f- Vbδb — Vcδc + Vdδd— veδe — Vjδf- AC")
kolejno względem va, υb .... vf i przyrównania Odjxiwiednich pochodnych cząstkowych do zera. Po uwzględnieniu
wzoru (6) otrzymuje się pierwszy ze wzorów (8), to jest

ρ"
AC" =---------------- {va — Vb cos A1 — Vc cos B,) -Ι
ο sin B1

AC"

WT

i>"
—------------ (Vf — Vb COS A3 — Ve COS D3) +
e sin D3

o"
+ —----- — (vd— Vc cos B2 — Ve COS D2)
c sin B2

6. W drugim wierszu następującym po wzorze (Il) po

dano, że sumą wektorów δa, <5b i δc jest wektor ZC'. Jest
(II)

wekorów δa i δc', natomiast sumą wektorów δa, δb i δc jest

a nie jak podano w artykule:

wektor CP', co zresztą pocono prawidłowo w tekście na
stępującym bezpośrednio po rysunku 2, o ile kierunki wek

//
AC" =---------------- (va — Vb COS A1 — Vc cos B,) -Ι
ο sin B1

torów δa, δb i δc będą takie jak to uwidoczniono na tym
rysunku.
7. Prawidłową postacią wzoru (10) jest:

---------------- (Vf— Vb COS A3 — Ve COS D3) +
e sin D3

Vc = —k [<5aδa + δaδb cos A1 + δaδc cos (A, + C1)]

(V)

a nie:

ρ"
---------------- (Vd — Vc COS B: — Ve COS D2)
c sin B2

vc = — k [<5α<5α + δa δb cos A1 — δaδc cos (A1 + C1)]

Wynika to z różniczkowania wzorów na cosinusy kątów
ɑi, C2 i C3 względem długości boków odpowiednich trój
kątów, zastąpienia różniczek poprawkami do pomierzonych
długości oraz uwzględnienia faktu, że suma kątów w trój
kącie płaskim jest równa 180°, gdyż przy obliczaniu war
tości współczynników przy poprawkach t>α, Vb, vc, υd, ve, v∣
można odpowiednie trójkąty sferyczne traktować jako
płaskie, wobec bardzo małych wartości ich nadmiarów sfe
rycznych. Równanie (1) można zapisać także następująco:

-vc,-vc, + vc, = ΔC"

to oczywisty błąd, gdyż wektor CZ (a nie ZC') jest sumą

(III)

co JXikrywa się z Jioprawionym wzorem (4) i wzorem (I).
3. Wartości współczynników δa, δb, δc, δd, δe i δf okre
ślone wzorami (5) podane są poprawnie, ale przy uwzględ
nieniu poprawionego wzoru (4), gdyż jeśli przyjmiemy jx>-

Gdyby przyjąć taką postać wzoru (10), jaka została jxidana w artykule, to nie mogłoby być:
vc, = — kδa (<5a 4- ʤ + δc)

8. Na rysunku 2 nie zostały uwidoczniane kierunki wek
torów δa, δe i δf. Wektory δd i δj występują we wzorach
(13) i (14). O ile przyjąć dla wektorów δd, δe i δf takie kie
runki, jakie Jxikazuje rysunek, który zamieszczam, to po
uwzględnieniu poprawionego drugiego ze wzorów (8)
będzie:
?"
Vc = ---------- (Vd— Vc COS B2 — Ve COS D2) =
*
e sin B2

= δdVd— δdvccos B2 — 6dVc cos D2 =
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Podobnie:

= k ‰∣5d+ δdδc cos B2 + δjδe eos D2) =

= kδd <∙>d + δc — δe)

(VI)

vc, — — ----- (Vf — Vb cos A3 — Ve cos D3) =
i
e sin D3

= δfVf- δfVb COS A3 — δf Ve COS D3 =

δt — δe — δc = 0

= — k(δfδf-∖- δjδb COS A3 — δfδeCOS D3) ==

<5j — δc + δa = 0

= — k [<S∕ δf -1- δ∕δb cos A3 -∣- δfδe cos (A3 + C3)] =
Vc = kδd I 4 δc— (⅛ ÷ ʤ + <5cj ] —

= k<ζ4^Cjβ'-C'ê) = k⅛4EB,

= — k<5∕^<5∕+⅛> +<5e)
(VIΠ)

(I×)

Wobec równości:

δf — δb + δa = O

(X)

i pierwszej z równości (VIl)

= — kδf4 (c'+ - C'e) = — kδf4EA'

(XI)

a zatem nieco inaczej niż w podanych w artykule wzorach
(13) i (14).

Gdyby przyjąć inne kierunki wektorów δd, δe i δf niż to
ja uczyniłem, można by może otrzymać wzory (13) i (14)
w postaci podanej przez Autora omawianego artykułu. Po
nieważ jednak kierunków tych wektorów na rysunku 2
nie podano, więc nie wiadomo, jakie kierunki przyjął Au
tor opracowania. Zaznaczam, że przyjęte przeze mnie kie
runki wektorów nie podważają absolutnie słuszności me
tody wyłożonej w artykule.

9. Wątpliwości budzą wartości poprawek do długości bo
ków podane w przykładzie liczbowym. Łatwo przekonać
się, że przy wartości korelaty k = 0,0208 i podanych war
tościach liczbowych współczynników <5 oraz po uwzględ
nieniu poprawianego drugiego ze wzorów (8) powinniśmy
otrzymać (w metrach):
Va = — 0,096

Vd = + 0,207

V0 = +0,137

Ve = - 0,158

vc = — 0,185

Vf= — 0,076

Korelata k i poprawki vCj, vc2, vCj, są natomiast obliczone
poprawnie, podobnie wyraz wolny AC".

Ceny ogłoszeń zagranicznych
Aktualnie obowiązują w naszym czasopiśmie podane niżej ceny ogłoszeń
Dla krajów kapitalistycznych

Dla krajów socjalistycznych
1 str. A4 — 220 rbl.

1! sitr. A4 — 333 $

ɪ/s str. A4 — 132 rubl.

1∕2 str. A4 — 197 S

,∕4 str. A4 — 77 rubl.

V« str. A4 — .118 S

Poza tym dolicza się:

— za każdy dodatkowy kolor — 25o∕o
— za II i III okładkę

— 25%

— za ΓV okładkę

— 5Oo∕o

STANISŁAW LATOS
Kraków

Badania prawidłowości działania i dokładności niwelatorów automatycznych
w warunkach polowych
1. Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem pomiarów każdy z niwelatorów auto
matycznych powinien być dokładnie przebadany. Badania
te mają na celu określenie technicznej charakterystyki
Iniwelatora1 czyli:
— warunków prawidłowej pracy i stopnia niezawodności
działania;
i— dokładności i stopnia jej zgodności z charakterystyką
podaną w instrukcji obsługi;
— możliwości wykorzystania badanego niwelatora do
określonych prac pomiarowych.
Badania mogą być prowadzone w warunkach polowych
lub laboratoryjnych. W warunkach polowych kontroluje
się i bada tylko niektóre warunki prawidłowej pracy ni
welatorów, przeprowadzając niezbędną ich rektyfikację.
Bardziej szczegółowe badania dokładności i prawidłowości
działania niwelatorów automatycznych przeprowadza się w
warunkach laboratoryjnych.

2. Badanie prawidłowości konstrukcji i działania niwela
torów
Badania te powinny pozwolić na stwierdzenie, czy:
a) spełnione są geometryczne warunki konstrukcji ni
welatorów;
b) kompensator działa prawidłowo w całym przewidzia
nym zakresie.
Ad a) niwelator Samopoziomujący, jak każdy inny in
strument, pod względem konstrukcyjnym powinien speł
niać pewne określone warunki, a mianowicie:
— płaszczyzna główna Iibeli pudełkowej powinna być
prostopadła do głównej pionowej osi obrotu niwelatora;
>—· kreska pozioma siatki celowniczej powinna być pro
stopadła do głównej osi obrotu niwelatora;
— oś celowa w przedziałach prawidłowej pracy kom
pensatora powinna być pozioma.
Badania rozpoczynamy od sprawdzenia i rektyfikacji
warunku pierwszego. Następnie sprawdzamy warunek dru
gi. Oba warunki sprawdza się i wykryte niedokładności
usuwa analogicznie jak ∣w niwelatorach Iibelowych. Waru
nek trzeci sprawdzą się metodą podwójnej niwelacji (ze
środka i w przód — rysunek !la i Ib), analogicznie jak
warunek równoległości osi celowej do osi Iibeli niwela
cyjnej w niwelatorach Iibelowych. W przypadku wystąpie
nia rozbieżności pomiędzy wynikami obu niwelacji więk
szych niż dozwolone, należy niwelator Zrefctyfikowa ć. Usu
nięcia błędu dokonuje sję przez przesunięcie określonego
elementu optycznego, tak aby na łacie w przód otrzy
mać, obliczony odczyt właściwy O"n. Na obliczony odczyt
właściwy oś celową niwelatorów nastawia się przez:
>— obrót płytki wejściowej — w niwelatorach firmy FILotecnica oraz Ni 4;
— przesunięcie jednego z elementów optycznych kom
pensatora — w niwelatorach GK I-A i GK 1-AC;
i— zmianę momentu cięgna bifilarnego — w niwelatorze
NA 2 i NA 0K;
— pionowe przesunięcie krzyża siatki celowniczej — pra
wie we wszystkich ¡pozostałych typach niwelatorów auto
matycznych.
Po przeprowadzeniu rektyfikacji w każdym niwelatorze
automatycznym należy skontrolować prawidłowość działa
nia kompensatora.
Ad b) dla stwierdzenia prawidłowości działania kompen
satora należy ustawić niwelator na statywie, spoziomować
go i skierować lunetę tak, aby oś celowa znalazła się na

płaszczyźnie przechodzącej przez jedną z trzech śrub po
ziomujących, znajdujących się w spodarce niwelatora
(rys. 2). Na tym kierunku w odległości około 50 m od
niwelatora ustawia się łatę i wykonuje na niej odczyt.
Następnie za pomocą śruby poziomującej 1, położonej na
kierunku osi celowej, przechylamy niwelator w jedną i
drugą stronę (w górę i w dół) w przewidzianym w in
strukcji obsługi zakresie prawidłowej pracy niwelatora i
obserwujemy położenie kreski poziomej krzyża kresek na
obrazie łaty. Należy uznać, że kompensator działa pra-
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widłowo, jeśli przy takich pochyleniach zmiany Oidczytu
nie przekraczają !nominalnej dokładności odczytu. Większe
różnice w odczytach świadczą o niewłaściwym działaniu
kompensatora. W takim przypadku inależy sprawdzić czy
kompensator nie jest uszkodzony, czy w ogóle nie pracuje
prawidłowo lub ozy zmienił się zakres prawidłowej jego
pracy. W tym celu, posługując się wyżej wspomnianą śru
bą poziomującą pochylamy niwelator ponownie bardzo po
woli w górę i iw dół, obserwując ,położenie kreski poziomej
krzyża kresek na obrazie łaty. Jeśli kompensator jest
uszkodzony, to 'najmniejsze pochylenie iniwelątora powoduje
zmianę odczytu. W przypadku drugim zmiany wystąpią
dopiero przy określonym pochyleniu niwelatora. Stosowa
nie takiego instrumentu w praktyce wymaga wyznaczenia
właściwego zakresu prawidłowej ,pracy jego kompensatora
i przestrzegania zasady możliwie dokładnego poziomowania
instrumentu. W tym celu na czaszy Iibeli pudełkowej za
znaczamy położenie pęcherzyka Iibeli, przy maksymalnym
pochyleniu niwelatora zarówno w górę i ∣w dół, przy któ
rym ,nie zauważa się jeszcze wystąpienia zmiany odczytu
na łacie. Skrajne kreski wyznaczają zakres prawidłowej
pracy kompensatora w kierunku linii celowania.
O wielkości dokonanego pochylenia niwelatora orientu
jemy się albo na podstawie przewagi jego Iibeli pudełko
wej, która ,podana jest w instrukcji obsługi, albo na pod
stawie wielkości ,pionowego przesunięcia ,niwelatora na ru
chomej śrubie poziomującej, analogicznie jak ma egzamina
torze Iibeli.
Opisane operacje dotyczą badania pracy kompensatora
w kierunku Unii celowania. W celu stwierdzenia prawidło
wego funkcjonowania kompensatora w kierunku prosto
padłym (poprzecznym — rysunek 2), postępujemy w spo
sób analogiczny jak wyżej, używając do przechylenia niwe
latora dwóch pozostałych śrub poziomujących 2 i 3 ,pozwa
lających na przechylenie niwelatora ∣raz w jedną, raz w
drugą stronę w kierunku poprzecznym. I w tym przypadku
zmiany odczytów większe od wspomnianych świadczą o
niewłaściwej pracy kompensatora. Wyznaczenie właściwego
zakresu pracy kompensatora w kierunku poprzecznym
przeprowadza się również analogicznie jak w kierunku
linii celowania, wykorzystując do bocznych przechyleń ni
welatora wspomniane śruby poziomujące 2 i 3.
(Przy tej okazji kontroluje się również prawidłowość kon
strukcji kompensatora. Pra.widłowo skonstruowany kom
pensator powinien .zapewniać, jak już wspomniano, do
kładną kompensację odchylenia osi celowej od poziomu,
wywołaną pochyleniem niwelatora. Oznacza to, że jeśli
w wyniku pochylenia niwelatora pozioma oś celowa od
chyli się o kąt β, to zadaniem kompensatora jest powrót
tej osi do poziomu, czyli odchylenie jej o taki sam kąt β
w przeciwnym kierunku. Otrzymuje :się to dzięki dokład
nemu określeniu współczynnika .kompensacji, zależnego w
każdym systemie podwieszenia od wielu parametrów. Jeśli
wartości tych parametrów nie odpowiadają ściśle ich war
tościom obliczonym, to przy pochylonym iniwelatorze od
chylona o kąt β ,pozioma oś celowa na skutek działania

kompensatora nie powróci dokładnie do poziomu, lecz bę
dzie tworzyć z nią kąt δ, różny od β (rys. 3a i 3b).
W ∣praktyce zachodzić mogą dwa przypadki, a mianowicie:
.— UiedOkompensowania, kiedy δ < β (rys. Ba);
— Przekompensowania, kiedy δ > β ,(rys. 3b).
Istnienie ich można stwierdzić przy badaniu zakresu
prawidłowego działania kompensatora w ¡kierunku osi ce
lowej (rys. ß). Jeśli bowiem zmianom pochylenia instru
mentu towarzyszą ,powolne zmiany w tym samym kierunku
odczytów, to występuje Iniedokompensowanie układu, w
przeciwnym zaś przypadku stwierdza się przekompensowanie.
(Oba przypadki są w ,praktyce jednakowo szkodliwe, bo
wiem obarczają wykonywane ina łacie odczyty błędami,
których nie da się wyeliminować zastosowaniem żadnej ze
znanych metod pomiaru.
Należy przy tym zaznaczyć, żę w warunkach potowych
■nie ma możliwości usunięcia tego błędu ani też dokonania
naprawy wadliwie działającego kompensatora.

3. Badanie dokładności niwelatorów automatycznych

Dokładność niwelatorów automatycznych scharakteryzo
wać można za pomocą:
a) błędu średniego stabilizacji osi celowej r— μ;
b) błędu średniego pojedynczego stanowiska — m;
c) błędu średniego na 1 km — Μ.
Ad a) do wyznaczenia błędu średniego stabilizacji osi
celowej ustawiamy ∣ni∣welatσr na statywie, poziomujemy go,
celujemy na łatę ustawianą w odległości około 40 m i wy
konujemy szereg odczytów, przy określonych kątach i wy
branych kierunkach nachylenia niwelatora w zakresie pra
cy kompensatora. Na podstawie odchyleń poszczególnych
odczytów od wartości średniej, obliczonej z n odczytów,
można obliczyć błąd m∣ ,pojedynczego pomiaru dla określo
nych 'kątów pochylenia, według wzoru:
(1)

Wtedy średni ,błąd pomiaru ms w całym zakresie pracy
kompensatora wyniesie:
, [m,·]
mj = +----i

gdzie:
i — liczba nachyleń w całym zakresie pomiaru.
Nietrudno zauważyć, że obliczona wartość ms nie bę
dzie poszukiwanym błędem stabilizacji u, bowiem zależy
ona zarówno od wielkości tego błędu, jak i od wartości
błędu OdiCzytu m0 na łacie. Stąd błąd stabilizacji osi ce
lowej μ obliczymy ze wzoru:

/< = ±j∕m2s-m?

b)

(2)

(3)

Błąd odczytu na łacie mo zależy od wielu czynników
zewnętrznych oraz właściwości optycznych lunety i kon
strukcji łaty. Wartość jego można wyznaczyć eksperymen
talnie na podstawie odczytów ¡wykonanych na tej samej
łacie, ,tylko przy unieruchomionym kompensatorze. Można
również dążyć do maksymalnego ograniczenia wpływu tego
błędu .przy wyznaczaniu wartości mi, stosując inne sposoby
i urządzenia pozwalające ina zwiększenie dokładności od
czytu, na przykład mikrometr z płytką płaskorównoległą.
Wtedy praktycznie można przyjąć, że obliczona ze wzo
ru (2) wartość jest błędem stabilizacji osi celowej.
Ad b) błąd średni określenia różnicy wysokości na jed
no stanowisko m można wyznaczyć według wzoru (1) na
podstawie n-krotnego pomiaru tej różnicy przy różnym
ustawieniu osi celowej niwelatora. Można go również obli
czyć na podstawie odchyleń ε poszczególnych pomiarów
od wartości prawdziwej ,tej różnicy, wyznaczonej inną do
kładniejszą metodą, stosując wzór:

Obliczone ∣ze wzorów (1) £ (4) wartości ,błędu m powinny
być równe błędom ms V 2 . Należy pamiętać, że wartość
tego błędu zależna jest w dużej mierze od długości celo
wych i dlatego przy wyborze niwelatora do wykonania
określonego zadania należy badania przeprowadzić w ta
kich warunkach, w jakich przewiduje się prowadzenie po
miarów.
Ad c) w pewnych przypadkach bardziej miarodajną oce
nę dokładności i możliwości stosowania danego niwelatora
daje błąd średni na 1 kilometr podwójnej niwelacji M,
który można obliczyć ze wzoru:
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(5'

Porównanie wyników pomiaru

strzałek zwisu lin odciągowych masztu
(6)

M=+

Wzór (5) wykorzystujemy, jeśli niwelacja poszczególnych
ciągów prowadzona jest dwukrotnie, to jest w kierunku
głównym i powrotnym, ,zaś wzór (6) — jeśli ciągi tworzą
zamknięte obwody lub są dowiązane do reperów o takiej
dokładności, że można zaniechać błędów punktów nawią
zania.
Oznaczenia:
d — różnica dwukrotnej niwelacji ciągu,
fh — odchyłki otrzymanych wyników z pomiaru od
wartości teoretycznych,
L — długość ciąku w [km],
n — liczba ciągów.
Jeśli znany jest średi błąd wyznaczenia .różnicy w wy
sokości na stanowisku m, przy określonej długości celo
wych l, to wartość błędu średniego M można wyliczyć
z prostej zależności:

M = m jA

(7)

gdzie:
L
i =---21

4. Zakończenie
Wyniki omówionych badań pozwalają na ocenę możliwo
ści i przydatności danego typu instrumentu ido przepro
wadzenia określonych prac w produkcji. Jednak należy
zauważyć, że bardziej miarodajną ocenę dają wartości błę
dów m oraz M, ponieważ przy wyznaczeniu błędu stabi
lizacji osi celowej μ nie ujawnią się błędy wynikające z
konstrukcji i działania niwelatorów automatycznych.
Bardziej szczegółowe i wszechstronne badania niwela
torów automatycznych przeprowadza się w warunkach
laboratoryjnych. W badaniach tych określa się:
1— właściwy zakres prawidłowej pracy kompensatora;
— stabilność pracy kompensatora w poszczególnych prze
działach całego zakresu jego pracy;
— charakter i czas tłumienia swobodnych wahań kom
pensatora;
— wpływ zmian termicznych ośrodka na przebieg osi
celowej na skutek oddziaływania temperatury zarówno na
samą lunetę, jak i kompensator.
Metodyka prowadzenia badań w warunkach laboratoryj
nych jest zbliżona do stosowanej w warunkach polowych.
Badania te wymagają jednak użycia specjalnej aparatury
i zachowania odpowiednich warunków pomiaru. Z tego też
względu przeprowadza się je tylko w koniecznych przy
padkach, a ,mianowicie w odniesieniu do egzemplarzy nowo
wyprodukowanych czy też po generalnym remoncie lub
naprawie. 1W pozostałych przypadkach sezonowe czy okre
sowe sprawdzenie i badanie niwelatorów samopoziomujących wystarczy przeprowadzać w warunkach polowych w
sposób opisany powyżej.

metodą trygonometryczną i fotogrametryczną

1. Wstęp
Ogromne znaczenie dla całości ustroju masztu szczególnie
w początkowym okresie eksploatacji, mają siły występu
jące w liniach odciągowych. Zluznienie jednego odciągu
może spowodować utratę stateczności trzonu masztu. Wiel
kość Odchylelnia masztu od pionu jest zależna od siły nacią
gu lin. Regulację siły naciągu przeprowadza się wykorzystu
jąc wyniki pomiaru pośredniego lub bezpośredniego. Z za
leżności między siłą naciągu liny a jej zwisem wynika, że
pomiar geodezyjny sprowadza się do wyznaczenia strzałki
zwisu. Strzałki zwisu wyznacza się najczęściej za pomocą
pomiarów teodolitem. Coraz szersze zastosowanie fotogra
metrii nie pominęło jednak i tego typu pomiarów. Do
wyznaczenia wielkości strzałki zwisu można zastosować
metody fotogrametrii naziemnej. Wykonanie pojedynczego
zdjęcia płaszczyzny liny pozwala na wyznaczenie strzałki
.zwisu lin odciągowych, ograniczając czas wykonywanych
pomiarów terenowych do minimum.
Opracowanie niniejsze wykonano w celu porównania wy
ników pomiaru strzałek zwisu metodą trygonometryczną
i fotogrametryczną.

2. Pomiar metodą trygonometryczną
Metodę trygonometrycznego pomiaru strzałki zwisu omó
wiono w publikacji [1]. W niniejszym opracowaniu przed
stawiono wyniki otrzymane z praktycznego zastosowania
tej metody w określonym obiekcie.
Współrzędne płaskie x i z punktów leżących w jednej
płaszczyźnie pionowej π określa się przez pomiar kątów
poziomych a i pionowych φ ze stanowiska S (rys. 1). Współ
rzędne punktu P obliczamy na podstawie wzorów:
Xi = b tg a

(1)

cos a
Wielkość strzałek zwisu określić możemy korzystając z na
stępującego schematu obliczeniowego (rys. fi):

x == D(∣ Go — DG' `
z —- GoG — D∣D ~

Xg — Xd

Zg — Zd

skąd

X = b (tgασ- tg¾)

(3)

liny, określamy jednokrotnie, wielkości b, ac, «d, <Pg, Ψd>
a kąty ap, φp w odniesieniu do każdego puniktu liny, -w któ
rym chcemy wyznaczyć strzałkę zwisu.
2.1.

Prace Polowe

(Pomiar dotyczy lin odciągowych masztu telewizyjnego
o -wysokości 334 m. Liny stalowe masztu znajdują się w
trzech Ijdaszczyznach ustawionych względem siebie j>od ką
tem 120°. Są one połączone z oddzielnymi fundamentami
kotwicznymi ¡(rys. 3).
Prace połowę ograniczają się do wyznaczenia krawędzi
przecięcia płaszczyzny lin z powierzchnią terenu, odłożenia
kąta, prostego między płaszczyzną lin a kierunkiem bazy,
pomiaru długości bazy oraz pomiaru kątów poziomych
i pionowych do wybranych punktów liny. Krawędź przecię

Rys. 1

cia płaszczyzny lin z powierzchnią terenu wyznaczono teo
dolitem przez Wtyczenie go na prostą (wyznaczoną przez
rzuty pionowe górnego i dolnego zaczepu liny. Kąt prosty
między tak wyznaczoną prostą a kierunkiem bazy odłożono
za pomocą teodolitu. Długość bazy określono z dokładnoś
cią + 0,08 m przez trzykrotny pomiar taśmą. Aby pomiar
■kątów dla lin znajdujących się w jednej ,płaszczyźnie od
bywał się tylko z jednego stanowiska, do ikażdej płasz
czyzny lin wyznaczono jedną bazę. Pomiar kątów pozio
mych i pionowych wykonano teodolitem Zeissa THEO-OlO
w dwóch położeniach lunety z dwoma nąprowadzeniami.
Pomiar łączono w serie rozpoczynające się i kończące wy
celowaniem na Zasygnalizoiwany punkt osiowy, z którego
została wytyczona ¡baza. Liczbę mierzonych punktów liny
ograniczano do dwóch punktów zaczepienia oraz 5—9 punk
tów między nimi — jednakowo od siebie oddalonych, aby
można było na -całej długości określić kształt liny. Ponieważ
lina nie ma charakterystycznych punktów, ,pomiar kątów
przeprowadzono w ten sposób, że po zorientowaniu instru
mentu na punkt osiowy o nastawiono odpowiedni odczyt
koła poziomego, a oś celową lunety naprowadzono leniwką
ruchu pionowego na środek liny.

Wzór na strzałkę zwisu ma postać następującą:

2.2. Prace kameralne

zaś po uwzględnieniu (3), (4), -(5), (6) ma postać:
^∕tg %>σ

tgφn \

(tg ap--⅛<⅛)

∖cosασ

cos aj

(tg «G — tgaβ)

∕⅛Φp
Icosa
'
P

tg <PD ʌ
cos aD/

(7)
Wzór ten umożliwia obliczenie strzałki zwisu liny w do
wolnym jej punkcie. Wyznaczając strzałki zwisu jednej
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Opracowanie wyników pomiarów obejmowało:
a) określenie współrzędnych x i z mierzonych punktów
liny na podstawie wzorów (1) i (2);
b) wyznaczenie strzałek zwisu lin za pomocą schematu
obliczeniowego (rys. 2), wzór (7);
c) określenie błędów pomiarów.
Wszystkie czynności obliczeniowe, z -wyznaczeniem
strzałki zwisu włącznie, wykonano w jednym dzienniku
obliczeń (rys. 4). Wielkości strzałek zwisu w określonych
punktach Hn najkrótszych podano wraz z wynikami me
tody fotogrametrycznej w tablicy 2. Wyznaczając średni
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Rys. 4. Schemat dziennika obliczeń

błąd funkcji (7), obliczamy średni błąd określenia strzałki
zwisu:

my=] Ami-∣-Bm
*
-J-Cm1
fl

Stematycznego. Błąd pomiaru kątów poziomy·,eh i ,piono
wych wyznaczano jako sumę błędu celu i błędu odczytu.
Błąd celu możemy określić traktując dwa naprowadzenia
lunety jako parę spostrzeżeń. Będzie on równy:
— dla kątów poziomych:

gdzie:

A=

— ze względu na małą wartość można ten wyraz
pominąć

— dla kątów pionowych:

tg <pG sin aG — 1 ∖2

cos2 aG

/1 + tg ¾sin a

' ∖

/

cos2α0

1 — tg φp sin ap∖
cos2 ap
/

(
1

iI

ɪ

/

∖ COS4 φc COS2 aG

COS4 φβ cos2 αo

^∣^ cos4 φp cos2 ap

Błędy określenia strzałki zwisu Un w jednej płaszczyźnie,
spowodowane błędami ,pomiaru, podano w tablicy 1. W od
niesieniu do lin w pozostałych dwóch płaszczyznach błędy
będą odpowiednio równe błędom podanym w tąblicy, po
nieważ wielkości strzałek zwisu i długości baz poszcze
gólnych lin w tych płaszczyznach różnią się nieznacz
nie.
Przy pomiarach elementów, z których wyznaczamy strzał
ki zwisu charakter przypadkowy mają błędy ,pomiaru ką
tów poziomych i ,pionowych. Błąd pomiaru ,bazy ma rów
nież charakter przypadkowy, jednakże jego wpływ na
współrzędne określonych punktów ma charakter błędu sy-

gdzie:
Δ —< różnica między dwoma naprowadzeniami,
n — liczba spostrzeżeń.
Obliczone tak błędy wyniosły: m1 — 9,9cc i τnφ = 13,5cc.
Pomiar kątów poziomych i pionowych jednej liny wy
konano w znacznych odstępach czasu (1 godzina). Wysokość
obiektu oraz jego usytuowanie, wiejące i zmieniające się
wiatry powodują szybko po sobie następujące zmiany po
łożenia poszczególnych lin odciągowych. Skutkiem tego
każda z lin wykonuje ruchy pionowe, a tym samym do
kładność określenia kąta jest w rzeczywistości znacznie
mniejsza. Jak z tego wynika, obliczone średnie wartości
kątów poziomych do ,mierzonych punktów liny wyznaczają
jej średni kształt. Stwierdzono, że amplituda wychyleń
lin dochodziła do 80 mm (wielkości ,podane w tablicy 1
nie uwzględniają ¡tego zjawiska). Dlatego przy pomiarze
strzałki zwisu liny odciągowej masztu metodą trygonomet
ryczną ,należy liczyć się z faktycznym błędem rzędu kilku
centymetrów (do ,około :10 cm).

3. Pomiar metodą fotogrametryczną
Tabllca 1

Nr liny

Średni błąd strzałki
w [m]

1

2

3

4

.5

±0,03

±0.03

±0,02

±0,02

±0,02

Metoda ta pozwala znaleźć wielkości x i z określonego
punktu na podstawie pojedynczego zdjęcia fotogrametrycz
nego liny odciągowej. Zdjęcie wykonujemy fOtoteodolitem
w taki sposób, aby płaszczyzna płyty fotograficznej była
równoległa ,do płaszczyzny liny (rys. 5). Po obróbce foto
chemicznej płyty i określeniu mianownika skali zdjęcia
/^M2 = -γ-j
b ʌ odczytuje się współrzędne tłowe Xiz wybra
TabIlca 2
Llna 5

Płaszczyzna A

Płaszczyzna C
f

i

punktu

zD
1
2
3
4
5
*g

Płaszczyzna 11

d

Metoda try gonometryczna

Metoda fotogrametryczna

d

Metoda trygonometryczna

Metoda fotogrametryczna

d

Metoda trygoIiometryczna

Metoda fotogrametryczna

0,00
11,57
23,27
35,12
47,10
59,48
72,52

0,00
0,37
0,62
0,71
0,66
0,46
0,00

0,00
0,32
0,57
0,67
0,60
0,40
0,00

0,00
11,57
23,32
35,30
47,47
59,91
72,87

0,00
0,34
0,64
0,70
0,66
0,46
0,00

0,00
0,35
0,59
0,70
0,65
0,43
0,00

0,00
12,12
24,48
37,01
49,72
62,67
75,91

0,00
0,44
0,69
0.81
0,78
0,56
0,00

0,00
0,43
0,69
0.79
0,75
0,53
0,00

d — rzut poziomy odcinka liny od zaczepu do danego punktu
f — strzałka zwisu w danym punkcie
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nych ,punktów liny. Współrzędne te określa się za pomocą
!komparatora lub Stereokomparatora.
Wielkość strzałki zwisu określamy korzystając ze sche
matu obliczeniowego (rys. 5).

∆xgd = Mz (x'g — 3⅛) = Mz ^Xgd
∆zgd = M1 (z'g — Zj) Mz∆z'gd

3.2. Prace kameralne

∆xpd = Mz (x,p — x'd) Mz ΔXpd
∆zpd = Mz (z,p — zj> Mz ∆z'pd

gdzie:
Xg,Xd,x'p,Zg,z'd,z'p

•ryczną. Stwarza to lepsze warunki porównania wyników
obu metod. Zdjęcia wykonane z tych stanowisk nie ¡objęły
jednak ¡całej ,długości lin masztu. W odniesieniu ∣do lin, naj
dłuższych należałoby wytyczyć bazę o ¡długości około 500 m.
Tak więc odfαtografowan∣o w całości liny najkrótsze. Zdję
cia wykonano ,przy osi kamery spoziomowanej i zoriento
wanej na zasygnalizowany punkt osiowy, tak a'by płytka
fotograficzna była równoległa do płaszczyzny liny.

—odczyty
współrzędnych
tłowych
punktów liny wykonane na kom
paratorze.

Do pomiaru współrzędnych tłowych punktów lin użyto
Stereakomparatora ¡Zeissa 18/18. Po odczytaniu współrzęd
nych tłowych, za ¡pomocą wzoru (8) obliczono strzałki zwisu
lin najkrótszych, gdyż oba zaczepy tych lin Odfotografowano na zdjęciach. Otrzymane wyniki przedstawiono w
tablicy 2 łącznie z wynikami metody trygonometrycznej.
4. Uwagi końcowe
.

Zdjęcia Iln ¡należy wykonywać fotateodolitem dokładnie
spoziomowanym i zorientowanym na punkt osiowy. Ważny
jest właściwy czas naświetlania płyty, ¡aby dokładnie ob
fotografowały się liny, których widoczność jest na ogół
lepsza przy lekkim zachmurzeniu. W ¡przypadku dobrego
oświetlenia wskazane jest celowe iniedoświetlenie zdjęcia.
Przy wyznaczaniu strzałki ¡zwisu błędy odczytu współ
rzędnych tłowych mają ¡charakter przypadkowy. Najwięk
szy wpływ ¡na wielkość błędu określenia strzałki zwisu ma
mianownik skali zdjęć Mz, a więc długość bazy b. Błąd ten
rośnie w miarę oddalania się stanowiska kamery od ¡płasz
czyzny liny. ¡Dlatego ¡długość bazy należy tak ograniczyć,
aby Odfotografowana lina zajmowała ,cały format płyty
fotograficznej. Jak z tego wynika, w odniesieniu do każdej
liny należy wyznaczać inną optymalną długość bazy.
&dy fk = 0,19 m i m =20 urn, to błąd określenia strzałki
zwisu metodą fotogrametryczną przy odpowiednich długoś
ciach baz będzie równy:
b w [m]
m/ w [m]

Wzór na strzałkę zwisu ma postać [2]:

f = Mz

ΔXpd ΔZgd

ΔXgd

(8)

200
±0,03

100
±0,02

300
±0,05

500
±0,09

Z ,drugiej strony jednoczesny pomiar wszystkich lin zwi
sających w jednej płaszczyźnie, a nawet we wszystkich
trzech płaszczyznach (pomiar trzema kamerami z trzech
stanowisk), pozwala na określenie strzałek zwisu występu
jących w tym samym czasie we wszystkich odciągach
masztu, co nie jest możliwe przy pomiarze metodą trygo
nometryczną. Dlatego różnica ¡dokładności między obiema
metodami nie będzie tak znaczna, jak wskazują na to

Przy założeniu, że:

Tablica 3

Pomiar

oraz
2∆x'p = ∆x' = ∆z' = 2∆z'p (gdy strzałka zwisu jest w środku
rozpiętości)
średni ,błąd określenia strzałki zwisu wyniesie według [2]:
τn,= ±]/ (-θ" m¿ ± 3M’ m2

*

Wyszczegól
nienie

Płasz
czyzna
A

Płasz
czyzna
B

Płasz
czyzna
C

Razem

(9)

Jeżeli pominiemy pierwszy wyraz wzoru (9) ze względu
na niewielką jego wartość, to średni błąd fotogrametrycz
nego określenia strzałki zwisu będzie równy:

my = ± M2mpz3

Dla bazy b = 300,00 m; fk = 0,19 m i m = 20 ,um; mi = ±
± 0,05 m.

Do wykonania zdjęć lin odciągowych użyto fototeodolitu
Zeissa PHOTEO 19/1318. Pomiar wykonano ze stanowisk,
z których mierzono strzałki zwisu lin metodą Lrygonomet-

Czas
pomia
ru tej
samej
liny w
trzech
płasz
czyz
nach

Najkrótszy odstęp
czasu pomiędzy
pomiarem liny naj
krótszej i najdłuż
szej we wszystkich
płaszczyznach

Czas w godzinach
Metoda trygonometryczna
Jedna grupa
pomiarowa
Trzy grupy
pomiarowe

6,0

6,0

6.0

18,0

36

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

1,2

6,0

Jeden
fototeodolit

Czas
ekspo
zycji

Trzy
fototeodolity

Czas
ekspo
zycji

3.1. Prace połowę
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400
±0,07

Metoda fotogrametryczna
Czas
Czas
1,0
1,0
ekspo ekspo
zycji
zycji
Czas
Czas
Czas
Czas
ekspo ekspo ekspo ekspo
zycji
zycji
zycji
zycji

1,0
Czas
ekspozycji

*

średnie błędy określenia strzałki zwisu. Czas trwania po
miaru, Ograniczoiny praktycznie do czasu ekspozycji zdjęcia
w metodzie fotogrametrycznej, ma ogromne znaczenie przy
zmiennym w czasie położeniu lin.
Dla przykładu w tablicy 3 przedstawiono czasochłonność
prac polowych, bez czasu potrzebnego do wyznaczenia sta
nowisk, który w obu metodach jest jednakowy i wynosi
dla jednego stanowiska około 2 godzin.
Przy jednoczesnym zastosowaniu trzech fototeodolitów
metoda fotogrametryczna pozwala określić najprawdopo
dobniejszą wartość strzałek zwisu lin w tym samym mo
mencie, eliminując przypadkowość spowodowaną zmienną
w czasie siłą parcia wiatru. Jeśli na poszczególnych pozio
mach badanego obiektu przeprowadzany jest pomiar szyb
kości wiatru, wówczas metoda ta pozwala na precyzyjne
określenie wpływu zmiennego parcia wiatru na konstruk
cję masztu.

Stosowanie metody fotogrametrycznej do badania bardzo
wysokich obiektów jest ograniczone ukształtowaniem tere
nu i kątem rozwarcia kamery. Powodovrac to może ko
nieczność znacznego oddalenia stanowiska fototeodoldtu od
obiektu, a tym samym duże zmniejszenie dokładności. Do
kładność metody fotogrametrycznej można zwiększyć przez
zastosowanie dokładniejszej technologii pomiaru współrzęd
nych iłowych.

LITERATURA
fl] Gomoliszewski T.: Pomiar strzałek zwisu liny naciągo
wej masztu. Geod. i Kart. 1957, nr 2
[2] Grala Μ.,
Lesniowski W.: Zastosowanie metod foto
grametrycznych do badania siły naciągu lin podtrzymujących
wysokie budowle. Praca magisterska. Olsztyn 1971
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Metoda kombinowana tyczenia punktów okręgu powłoki chłodni kominowej
1. Wstęp
Przy realizacji powłok chłodni kominowych stosowane
są następujące metody pomiarów:
— metoda wcięć kątowych;
— metoda biegunowa;
— metoda ¡tyczenia z punktu centralnego.
¡Z wymienionych wyżej metod najprostsza do realizacji
jest metoda ostatnia. Zdarza się niekiedy, że względy
techniczne przesądzają o wyborze innej metody. I ¡tak na
przykład: rezygnacja z krzyżowego rusztowania wewnętrz
nego, umieszczonego w pionowej osi chłodni, na korzyść
niepełnego, przyściennego rusztowania rurowego, decyduje
o zastosowaniu metody biegunowej przy tyczeniu punktów
powłoki. Zastosowanie tej metody wymaga (podobnie jak
przy metodzie wcięć kątowych) uzupełnienia projektu
chłodni o stosunkowo dużą liczbę danych. Danymi tymi są
k⅛ty fii oraz długości A — B, w liczbie 96 na każdym po
ziomie. Krótko mówiąc, metoda biegunowa jest dość czaso
chłonna.
Modyfikacja metody biegunowej, polegająca na zastą
pieniu .pewnej liczby punktów tyczonych biegunowo punk
tami .wytyczonymi od cięciwy opartej na pozostałych punk
tach, ,pozwoliłaby na zmniejszenie jej czasochłonności. W
ten sposób powstanie nowa metoda — kombinowana (rys. 2).

nia, można łatwo
dla Rmax = 40 m
mieszczonych na
wynoszącej 16,633

ustalić liczbę punktów głównych. I tak,
otrzymamy 15 punktów głównych roz
okręgu w równej od siebie odległości,
m. M>aksymalna długość rzędnej przy-

Rys. 1

2. Metoda kombinowana
Metoda ta (jak sama nazwa wskazuje) jest kombinacją
dwóch znanych metod stosowanych przy tyczeniu punktów,
to jest:
— metody biegunowej oraz
»
<— metody ortogonalnej, w której odcięte odkłada się na
cięciwie łuku kołowego.
2.1.

Ustalenie długości cięciwy

Długość cięciwy przechodzącej przez sąsiednie punkty
wytyczone metodą biegunową (punkty główne) należałoby
dobrać tak, aby maksymalna wielkość rzędnej nie była
zbyt duża. Wydaje się, że ze względów praktycznych nie
powinna ona być większa niż 1 m.
Znając długość największego promienia przekroju .po
ziomego chłodni, oraz biorąc pod uwagę powyższe założe

bierze wtedy wartość równą 0,87 m [3]. Ze wzrostem wy
sokości położenia poszczególnych poziomów chłodni hiper bolicznej wielkość promienia R będzie się zmniejszać, przyj
mując na jednym z poziomów pewną wartość minimalną.
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Jednak ze zmniejszaniem się długości promienia nie należy
zmniejszać liczby punktów głównych, bowiem przy zacho
waniu tej samej liczby punktów długości cięciw i rzęd
nych będą maleć, ułatwiając tym samym czynności po
miarowe.
2.2. Oprzyrządowanie metody

W metodzie kombinowanej oprócz sprzętu potrzebnego
do ,wytyczenia punktów głównych (,patrz [1]) należy jesz
cze uwzględnić oprzyrządowanie dodatkowe, ,niezbędne do
wytyczenia punktów pośrednich. Oprzyrządowanie takie

Rys. 2.

opracowywane w Instytucie Inżynierii Komunalnej Poli
techniki Łódzkiej (obok prostoty posługiwania się mim)
umożliwi wytyczanie punktów ,pośrednich z założoną do
kładnością.

ZlX, /1Y — przyrosty współrzędnych prostokątnych W
układzie x, O, y,
ΔXpw, AYpw — przyrosty współrzędnych punktów głów
nych Bi oraz Bι+ι,
ΔΧ

2.3.

ΔXpw

Analiza dokładności

2.3.1.

Dokładność wytyczenia punktów głównych

Z praktyki wynika, że błąd średni położenia punktu
wytyczonego metodą biegunową przy dwukrotnym odkła
daniu 'kierunku (2 położenia lunety) wynosi około +18'mm
[1], Stosunkowo duża wartość tego błędu spowodowana
jest głównie wpływem niedokładności przy odkładaniu dłu
gości A — Bi. Dwukrotne wytyczenie punktów na okręgu
i przyjęcie średniego ,położenia powinno zwiększyć tę do
kładność zgodnie z zależnością (1):

τnp

(1)

----- - — współczynniki, które dla potrzeb analizy
JYpHf

dokładności można wyznaczyć graficznie z
.planu lub obliczyć posługując się wzorami:

ΔX
AXpw

Y' sin a X' cos a
Jsin ββi- P sin ∣⅛,-+1

JY
AYpw

Y' cos a -j- X’ sin a
p cos ββι.+ ɪ — 1 cos ßB,

(3)

Potrzebną we ,wzorach (3) wielkość kąta « obliczyć można
na podstawie współrzędnych biegunowych punktów B∣
i B(+1 wziętych z projektu, przy czym:

I sin βBi — P sin ßB. .
tgα = -----------·P COS ßBj . x — I cos βBi

(4)

Podstawiając do wzoru (1) mp = ± 18 ,mm, otrzymujemy:

mpjr= ÷ 14 mm

Błęd średni wytyczenia punktu P metodą ortogonalną od
cięciwy Bl, Bi + ι określony jest wzorem:

m-pe = m2
x' + m'γ∙
2.3.2. Dokładność wytyczenia punktów pośrednich

Sredni błąd położenia punktu pośredniego obliczyć można
posługując się wzorem [2]:

Pc

Pc

(5)

We wzorze (5) wielkości składowe m\' oraz ml' równają
Pc
Pc
się:
mx' = mp' ÷ mP
τnp

= mS-f-mJ;

FC

gdzie, zgodnie z rysunkiem 4:
mp — średni błąd odchylenia punktu P' od prostej Bi,
Bi+i,
mp — wypadkowy średni błąd odłożenia rzędnej P'P
i Zastabilizowania punktu P,
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m0 — średni błąd odłożenia ma cięciwie długości odcię
tej 0 od punktu Bi,
matg0o— średni błąd nieprostopadłości rzędnej do cięciwy.

Załóżmy, że

Przyjmując:

przy czym:

^nipc = + IOmm

mB(. = mBj+ï

m0 = τnp, = nip — + 5 mm

oraz

mBi — mXβ. + mYB. = 200 mm2

to znaczy:

= ± 15'

co na długości rzędnej równej .1 m daje przesunięcie po
przeczne równe około + 5 mm, otrzymamy:

mχn=mγn=mχn = niγπ = + IOmm
z,/
i
.÷ι
"f+t
Podstawiając przyjęte dane do wzoru (2), otrzymamy:

+ IO2 =212

zatem :

mp = + ∣∕212 = ± 11.5 mm

Rys. 5

2.4.

Wnioski

Przed Sfcrmiutowaniem ostatecznych wniosków dotyczą
cych możliwości zastosowania metody kombinowanej oraz
ewentualnej korzyści ¡wynikającej z takiego przedsięwzię
cia należy· stwierdzić, że metoda ta jest tylko modyfikacją
■stosowanej w praktyce metody biegunowej.

Podstawiając do wzoru (2) zależności (3), można napisać
ogólny wzór na średni błąd położenia punktu wytyczonego
metodą kombinowaną względem układu x, o, y,
I

∖2

.___ ___________

mʃ, =

"⅜∙+x +

Yp sin

a — Xp cos a

Reasumując, można powiedzieć, że proponowana przez
autorów metoda może przyczynić się do:

m× Bi +

1) zmniejszenia czasochłonności prac Wytyczeniowych (w
stosunku do metody biegunowej):

m⅛H+

2

m'yβ.÷mj,

C

(6)

Zobaczmy teraz na przykładzie jaka będzie dokładność
położenia punktu P (rys. 5) wytyczonego metodą kombino
waną. Położenie punktu P względem punktów głównych
Bi, B1+j określają parametry:
AX
AXpw

AY
AYpv

1
2
3

4

W efekcie modyfikacji, polegającej na zmniej teniu licz
by punktów na okręgu wytyczonych metodą biegunową,
oraz dzięki możliwości korzystania z gotowych tablic przy
tyczeniu punktów pośrednich luku skraca się 6-krotnie
czas potrzebny na prace przygotowawcze. Zatem metoda
ta wydaje się bardziej ekonomiczna niż metoda biegunowa.
Poinadto metoda kombinowana pozwala na wytyczenie
punktów okręgu tam, gdzie na skutek zaistnienia różnych
przeszkód lokalnych nie można wyznaczyć wszystkich prze
widzianych projektem punktów przy użyciu metod stosoWianych dotychczas.

.2) Uelastyezniieruia tych prac, dając możliwość wyznacza
nia punktów w przypadku wystąpienia na placu budowy
Inieprzewidiziianych przeszkód terenowych, uniemożliwiają
cych wytyczenie wszystkich zaplanowanych punktów za
pomocą przyjętej metody.
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Automatyczny pionownik Iaserowo-Optyczny APL0-KP3
Od dłuższego czasu daje się zauważyć dynamiczny roz
wój budownictwa wysokościowego zarówno mieszkaniowe
go, jak i przemysłowego. Wzrastająca w szybkim tempie
mechanizacja i automatyzacja prac budowlanych wymaga
większego udziału geodetów w tych pracach oraz stawia
przed nimi nowe zadania. Wiąże się z tym konieczność sto
sowania nowoczesnych metod pomiaru, a przede wszyst
kim nowoczesnych przyrządów pozwalających na uzyska
nie wysokich dokładności. Ma to szczególne znaczenie przy
wznoszeniu coraz to wyższych budowli, gdzie jednym z
podstawowych zagadnień jest szybkie i dokładne piono
wanie.
Nie mniej ważnym zagadnieniem związanym z pionowa
niem jest orientacja kopalni mająca na celu nanoszenie
pomiarów podziemnych od przyjętego na powierzchni ukła
du współrzędnych. Zorientowanie kopalni sprowadza się do
wyznaczenia:
— współrzędnych początkowego punktu poligonu pod
ziemnego;
— azymutu geograficznego, kąta północnego lub azymu
tu magnetycznego, pierwszego boku poligonu podziemnego.
Na określenie powyższych wielkości składa się między
innymi pionowanie, to jest pionowe przeniesienie punktu
o znanych współrzędnych z powierzchni do podziemia ko
palni na orientowany poziom (orientowane poziomy) oraz
przeniesienie tam kierunku.
Dokładność Odpionowania punktu w górę lub w dół na
poszczególne poziomy budowy lub kopalni ma bardzo duże
znaczenie, ponieważ z powodu błędu pionowania może zo
stać zagrożone życie ludzkie bądź też może on być przyczy
ną olbrzymich strat materialnych. Z tych względów przy
pracach związanych z obsługą geodezyjną budownictwa
wysokościowego i podziemnego obowiązują surowe prze
pisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w czasie budowy
obiektów lub ich eksploatacji.
W celu zrealizowania powyższych zadań dotyczących pio
nowania w budownictwie wysokościowym i w górnictwie
skonstruowano wiele przyrządów dających różne dokład
ności, jak również opracowano wiele metod pionowania.
Ogólnie można podzielić pionowanie na mechaniczne lub
optyczne. Obecnie produkuje się na świecie wiele rodzajów
pionów optycznych różniących się między sobą zasadą
działania, sposobem wykorzystania i dokładnością prze
niesienia punktu. Pionowe ustawienie osi celowej uzyskuje
się przez zastosowanie libel rurkowych, zasady autokolimacji, horyzontu płynnego (rtęć) i kompensatora wahad
łowego.
Dla uproszczenia pomiarów w Katedrze Geodezji Woj
skowej Akademii Technicznej opracowano teoretycznie, a
następnie skonstruowano model użytkowy automatycznego
pionownika laserowo-optycznego APLO-KP3 (Kościelewski,
Pachuta — model 3) do wyznaczania kierunku pionowego
w górę lub w dół i jego kontroli w trakcie budowy i eks
ploatacji obiektu.
Automatyczny pionownik laserowo-optyczny APLO-KP3
pokazany na rysunku 1 zapewnia wysoką dokładność oraz
szybką obsługę, a więc spełnia wymagania stawiane przy
realizacji budownictwa wysokościowego i pomiarach ko
palnianych. Instrument ten działa w połączeniu z lasero
wym niwelatorem samopoziomującym ULIG-KP2 (rys. 2),
wskutek czego pion jest wyznaczany przez promień lase
rowy. Schemat działania pionownika w połączeniu z lase
rowym instrumentem samopoziomującym przedstawiono
na rysunku 3.
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Rys. 1. Widok ogólny pionownika KP3

Rys. 2. Laserowy niwelator samopoziomujący KP2

Rys. 3. Schemat działania pionownika z laserowym niwelatorem
Samopoziomuj ącym

Automatyczny pɪonownɪk Iaserowo-Optyczny KP3 nie
stanowi wprawdzie całości ze źródłem wiązki laserowej,
lecz jego działanie jest związane z samopoziomującym ni
welatorem laserowym KP2. Źródło promieniowania lasero
wego znajduje się w nadajniku, którym jest właśnie lase
rowy niwelator samopoziomujący. Spoziomowana przez ten
instrument wiązka laserowa skierowana zostaje do jednego
z dwu otworów wejściowych pionownika. W pionowniku
naprzeciw otworów wejściowych zamieszczone są dwa

Rys. 4. Przekrój automatycz
nego pionownika
Iaserowo-Optycznego KP3 (w płasz
czyźnie prostopadłej do pro
mienia wejściowego): I, Ia —
pryzmaty pentagonalne, 2 —
cięgna do zawieszenia pryz
matów,
3 — obudowa pio
nownika, 4 — osłony pryz
matów, 5 — otwory,
przez
które
wchodzi
i
wychodzi
wiązka laserowa, 6 — tłumi
ki pneumatyczne, 7 — obcią
żniki pryzmatów, 8 — półSrebrzone plamki
na przed
nich ściankach
pryzmatów,
9 — kolumna
instrumentu,
10 — układ naprowadzający,
11 — spodarka, 12 — pokręt
ło ustalające położenie pio
nowe kolumny, 13, 15 — śru
by zaciskowe, 14 — pokręt
ło ustalające
położenie
po
ziome kolumny, 16 — dwie
libele rurkowe 20", 17 — lu
neta nasadkowa, 13 — prze
bieg promienia laserowego

pryzmaty pentagonalne we wspólnej ODuuowie Umieszczo
nej na kolumnie przesuwnej w spodarce geodezyjnej. Pryz
maty te usytuowane są jeden nad drugim w taki sposób,
że górny pryzmat znajdujący się naprzeciw górnego otwo
ru wejściowego załamuje wiązkę laserową pod kątem pro
stym w kierunku Zenitalnym, natomiast pryzmat dolny —
umieszczony naprzeciw dolnego otworu wejściowego — za
łamuje poziomą wiązkę laserową pod kątem prostym w
kierunku nadirowym. Każdy z wymienionych pryzmatów
zawieszony jest w czterech cięgnach, z których dwa na
przeciwległe są skrzyżowane i wyznaczają płaszczyzny
równoległe do płaszczyzny wejściowej pryzmatu (ściany).
Zawieszenie pryzmatu na czterech cięgnach umożliwia
kompensację każdego pryzmatu w dwóch podstawowych
płaszczyznach roboczych w granicach do 10 minut.
Pryzmaty pentagonalne mają napyloną na ściankach
wejściowych częściowo odbijającą warstwę służącą do autokolimacji wiązki laserowej, a więc zapewniającą prosto
padłe ustawienie pionownika względem poziomej wiązki
laserowej wysyłanej przez nadajnik. Na każdym z pryz
matów umieszczono dwa obciążniki usytuowane na ich
przeciwległych dolnych krawędziach, a służące do rektyfi
kacji położenia pentagonu.
W bocznych ścianach obudowy pionownika zlokalizowa
no tłumiki powietrzne amortyzujące wahania pryzmatów
i skracające przez to czas gotowości instrumentu do pracy
do jednej sekundy. Osadzenie pionownika na kolumnie
przesuwnej w spodarce geodezyjnej umożliwia wprowadze
nie poziomej wiązki laserowej do górnego lub dolnego
pryzmatu, a w konsekwencji załamanie wiązki laserowej
do góry względnie na dół. Wiązka laserowa załamana w
pionowniku do góry wychodzi przez otwór wyjściowy, na
tomiast załamana na dół przechodzi przez otwór wyjścio
wy, a następnie otwór wewnętrzny kolumny pionownika.
Obudowa pionownika ma cztery otwory z osłonami, z
których dwa znajdują się w ściance pionowej i służą do
wprowadzenia poziomej wiązki laserowej lub nasadzenia
lunetki dodatkowej (rys. 7) do obserwacji wizualnej, a dwa

I
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Rys. 5. Przekrój automa
automa-
tycznego pionownika Iasew
rowo-optycznego
KP3
płaszczyźnie
prostopadłej
do przekroju I (rys. 4).
oznaczeń
Objaśnienia
do
cyfrowych takie same jak)
na rysunku 4
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przecięciu osi x i y), wówczas możemy stwierdzić, że pion
wznoszonej budowli jest zachowany. Odchylenia plamki
od położenia centralnego na tarczy celowniczej wskazują
na odchylenia wznoszonego obiektu, umożliwiając bez
zwłoczne zapobieżenie temu odkształceniu.

BOG
MAG
Krak

Pionownik KP3 jest ustawiany centrycznie nad stałym
punktem względnie pod nim na poziomie zerowym obiek
tu. Laserowy niwelator samopoziomujący ustawia się na
tym samym poziomie, lecz w pewnym oddaleniu i w ta
kim miejscu, aby nie przeszkadzał w czynnościach pracu
jących ekip budowlanych. Umieszczona na Pionowniku li
bela pudełkowa o czułości około 1' pozwala na ustawienie
instrumentu w położeniu roboczym. Poziomowanie dokład
ne odbywa się za pomocą śrub Ustawczych. Automatyczne
utrzymanie stałości promieniowania laserowego załamane
go pod kątem prostym do góry względnie na dół zapewnia
urządzenie kompensujące. Zakres kompensacji tego urzą
dzenia w pionowniku wynosi ±10' w dwóch płaszczyznach
pionowych wzajemnie do siebie prostopadłych. A zatem
pionownik można bardzo szybko ustawić na stanowisku i
przygotować do pracy.

Ustawienie przyrządu KP3 można w czasie pracy spraw
dzać przez skierowanie promienia laserowego w kierunku
przeciwnym do promienia roboczego i zaobserwowanie
punktu stałego, nad względnie pod którym pionownik zo
stał ustawiony. Ponadto sprawdzenia ustawienia instru
mentu możemy dokonać bardzo szybko przez założenie lu
netki optycznej na kompensator i wykonanie obserwacji
punktów kontrolnych. Czynności sprawdzające obydwiema
metodami nie zajmują więcej czasu niż 30—60 s.

Rys. 6. Tarcza celownicza (skala 1:2)

pozostałe otwory, wykonane w ściance górnej i w podsta
wie, umożliwiają wyprowadzenie na zewnątrz skierowanej
pionowo w górę lub w dół wiązki laserowej załamanej od
powiednio przez pryzmaty. We wszystkich czterech otwo
rach osadzono szklane płytki płasko-równoległe zabezpie
czające wnętrze pionownika przed wpływami otoczenia. Na
zewnętrznej ścianie obudowy pionownika umieszczono
dwie libele, ustawione do siebie pod kątem prostym, które
umożliwiają ustawienie pionownika w pozycji roboczej.
Obudowa wraz z kolumną ma układ naprowadzający, a
ustawienie pionowe i poziome dokonywane jest za pomocą
odpowiednich pokręteł. Stałość ustawienia zapewniają śru
by zaciskowe.
Jak wiadomo, automatyczny pionownik laserowo-optyczny KP3 załamuje pod kątem prostym poziomy promień la
serowy formowany przez laserowy niwelator Samopoziomujący KP2 i kieruje go do góry względnie na dół. Może
mieć zatem zastosowanie do obsługi geodezyjnej budowni
ctwa wysokościowego względnie w budownictwie podziem
nym. Położenie promienia laserowego można obserwować
na każdym poziomie budowli za pomocą specjalnej tarczy
celowniczej (rys. 6). Jeżeli plamka świetlna utworzona
przez promień laserowy na tarczy celowniczej wykonanej
z materiału przeźroczystego utrzymuje się w centrum (na

Rys. 7. Luneta nasadkowa
nika w sposób klasyczny

umożliwiająca

korzystanie

z pionow

Średnica promienia laserowego przy wyjściu z niwelatora samopoziomującego wynosi około 5—10 mm i może być
ogniskowana już w odległości 2 m od instrumentu do
plamki o średnicy rzędu 2—3 mm.

Wiązka promieni lasera gazowego jest w zasadzie roz
bieżna, a kąt rozbieżności wynosi około 10—12'. Zastoso
wanie urządzenia ogniskującego pozwala na ogniskowanie
wiązki laserowej w dowolnej odległości od instrumentu,
również po przejściu jej przez urządzenie kompensujące
pionownika. Wiązkę laserową przy odległości 100 m od
nadajnika można zogniskować w plamce nieco większej,
bowiem średnica jej wynosi wtedy około 5 mm. Przy tej
odległości wiązka laserowa może mieć krawędzie ostro
rysujące się, ale zależy to przede wszystkim od tego, czy
laser wykorzystany w niwelatorze jest jedno- względnie
wielomodowy. Przy pracach geodezyjnych należy dążyć,
by instrumenty były wyposażone w lasery jednomodowe,
bowiem dają one plamkę o ostrych krawędziach. Jeżeli do
obserwacji plamki utworzonej przez wiązkę laserowa wy
korzystamy tarcze celownicze sporządzone z materiału
przeźroczystego, z naniesioną siatką kwadratów o boku na
przykład 1 mm, wówczas możemy bardzo dokładnie okre
ślić położenie plamki względem punktu centralnego (zero
wego) tarczy celowniczej. Tarcze celownicze mogą być
umieszczane na każdej kondygnacji wznoszonych obiektów,
co pozwoli na obserwację położenia plamki promienia la
serowego przez każdego pracownika zatrudnionego przy
wznoszeniu obiektu. Zaletą tego urządzenia jest to. że
plamka świetlna jest ciągle widoczna i może być w każ
dym momencie kontrolowana, co pozwala na dokładne
utrzymanie pionu wznoszonego obiektu. Wszelkie odchyle
nia można natychmiast zauważyć i powinny być one
uwzględniane w czasie budowy.

Dotychczas stosowalne metody klasyczne są bardzo pra
cochłonne, wymagają stałej obsługi fachowej, stałej łącz
ności wzrokowej, przewodowej lub radiowej między sta
nowiskiem pionownika, zlokalizowanym na poziomie zero
wym, a stanowiskiem roboczym na aktualnie wznoszonej
kondygnacji obiektu.
Automatyczny pionownik laserowy nie wymaga tak licz
nej obsługi jak metody klasyczne. Wystarczy bowiem scentrować pionownik nad stałym punktem, włączyć laser w
samopoziomującym nadajniku i już mamy wyznaczoną oś
pionową obiektu.

Zastosowanie tych instrumentów w budownictwie pozwa
la na znaczne zaoszczędzenie czasu i kosztów, co ma szcze
gólne znaczenie w dobie szybkiego rozwoju budownictwa
wysokościowego.
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BOGUSŁAWA DOBROWOLSKA
MAGDALENA KAMIŃSKA
Kraków

Pelnoautomatyczny elektrooptyczny dalmierz DM-IOOO Kerna
W geodezyjnych pomiarach odległości coraz częściej sto
sowane są dalmierze elektrooptyczne, to znaczy pracujące
z wykorzystaniem fal świetlnych. Postęp techniczny w bu
dowie tego rodzaju dalmierzy i uzyskiwane dokładności
pomiaru pozwalają przypuszczać, że w najbliższych latach
instrument ten stanie się niezastąpionym narzędziem po
miarowym, zwłaszcza do pomiarów krótkich odległości.
Nowy pełnoautomatyczny dalmierz DM-1000 Kerna jest
jednym z mniejszych i lżejszych przyrządów dalmierczych
opartych na zasadzie elektrooptycznej. Odpowiada on
aktualnym wymaganiom, jakie stawia się tego rodzaju in
strumentom elektronicznym. Zasługuje na uwagę, ze
względu na możliwość automatycznego sposobu pracy i
wszechstronność zastosowania.
Przyrząd jest w pełni tranzystorowy zestawiony z obwo
dów drukowanych, które mogą być pojedynczo wymienia
ne, co w dużym stopniu ułatwia naprawę i konserwację.
Luneta celownicza, nadajnik, odbiornik i urządzenie po
miarowe zespolone są w jednej obudowie. Dalmierz i ref
lektor ustawiane są w czasie pomiaru na statywach wy
posażonych w mechanizm samocentrujący, dzięki czemu
możliwa jest szybka wymiana dalmierza na reflektor lub
teodolit. Konstrukcja dalmierza umożliwia jego użytkowa
nie przy celowych nachylonych do poziomu w przedziale
±45o. Sruby naprowadzające do ruchu poziomego i pio
nowego pozwalają na dokładne wycelowanie.
Rys. 1. Dalmierz DM-1000 z pojemnikiem
na statywie centrującym Kerna

na

baterie,

ustawiony

Do zasilania dalmierza służą baterie. Dolna część instru
mentu mieści w sobie łatwo dostępny pojemnik na baterie
wewnętrzne. Natomiast baterie zewnętrzne znajdują się w
płaskiej oddzielnej obudowie metalowej umieszczonej na
instrumencie (rys. 1). Połączenie z przyrządem zapewnia
krótki i cienki kabel. Baterie i kabel obracają się razem
z instrumentem, dzięki czemu nie przeszkadzają obserwa
torowi przy pomiarze. Przez włączenie kabla włączają się
baterie wewnętrzne. Ładowanie baterii wewnętrznych od
bywa się z udziałem prostownika znajdującego się w obu
dowie baterii zewnętrznych. Dzięki temu można nałado
wać obie baterie równocześnie. Źródłem zasilania może
być prąd stały o napięciu 12 V lub zmienny 110, 220 V.
Liczba pomiarów przy naładowanych bateriach wewnętrz
nych wynosi około 50, a przy naładowanych bateriach ze
wnętrznych około 500.
Konstrukcja dalmierza DM-1000 pozwala na połączenie
z dodatkowym przyrządem, który po skończonym pomiarze
automatycznie drukuje na taśmie 6-cyfrową odległość.
Istnieje też możliwość zapisania dodatkowych danych cyf
rowych, takich jak na przykład wysokość celowej, wyso
kość instrumentu, numer punktu celu w ramach 12 wol
nych miejsc. Urządzenie do zapisu wymaga źródła zasilania
o napięciu 12 V.
Nadajnikiem światła w elektronicznym przyrządzie dalmierczym DM-1000 jqest dioda galenowo-arsenowa. Falę
Rys. 2. Reflektor pryzmatyczny pojedynczy i nakładany reflektor
podwójny

oraączstaeroɔnej
icz:en? w
⅛ oś

wacze:twa
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nośną stanowi promieniowanie w zakresie podczerwieni;
jest ono bezpośrednio modulowane w natężeniu przez dwie
stałe częstotliwości 15 MHz i 150 MHz dostarczane przez
oscylator kwarcowy.
Promieniowanie świetlne o długości fali nośnej 0,9 milimikrona przechodzi przez Obieiktyw specjalnie dobrany do
tej długości fali, który skupia promienie w wiązkę. Wiązka
promieniowania biegnie do reflektora pryzmatycznego
umieszczonego na drugim końcu mierzonego odcinka i po
odbiciu powraca do odbiornika. Jako urządzenie odbijające
stosowany jest reflektor pryzmatyczny pojedynczy o śred
nicy 110 mm i nakładany reflektor podwójny (rys. 2). Kom
binacja trzech pryzmatów jest wystarczająca dla całko
witego zakresu odległości.
W części odbiorczej dwie fotodiody zmieniają natężenie
padającego strumienia światła. Pomiar fazy odbywa się
w sposób digitalny, przy czym stała dodawania i wpływ
refrakcji są już w przyrządzie uwzględnione. Całkowity
wynik odległości w postaci 6 świecących cyfr ukazuje się
w okienku na czołowej stronie przyrządu (schemat dalmie
rza DM-IOOO przedstawiono na rysunku 3).
Pomiar wymaga następujących czynności:
— wycelowanie lunety celowniczej na reflektor;
— nastawienie instrumentu na osiągnięcie maksymalne
go sygnału;
— dostrojenie amperomierzem natężenia sygnału we
wnętrznej i zewnętrznej drogi pomiarowej;
— naciśnięcie włącznika.
Pomiar różnicy faz i ustalenie odległości przebiega cał
kowicie automatycznie dla obu częstotliwości i trwa do
momentu ukazania sję wyniku, to jest około 15 s.
Reflektory o jednym pryzmacie mają maksymalny za
sięg pomiaru wynoszący 1000 m, a reflektory o trzech
pryzmatach osiągają do 2500 m.
Dokładność pomiaru określona jest jako średni błąd,
który:
— dla odległości do 1000 m wynosi ±4 mm;
— dla odległości 1000—2500 m wynosi ±1 cm.
Ze względu na automatyczny sposób pracy dalmierz
DM-1000 ma szerokie zastosowanie praktyczne. Cechy
szczególne instrumentu umożliwiają kombinację z sekundo-
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Rys. 4. Strona obsługiwana przyrządu: I — okienko odczytowe
do informcji metrycznych, 2 — strojenie natężenia bezpośrednie
go, 3 — przycisk służący do zakończenia pomiaru, 4 — łącznik
funkcyjny, 5 — dostrojenie natężenia drogi mierzonej, 6 — am
peromierz, 7 — luneta celownicza, 8 — przycisk do włączenia dro
gi bezpośredniej, 9 — podłączenie do zapisu automatycznego

wym teodolitem precyzyjnym DKM-2A, co czyni przyrząd
uniwersalnym w jego zastosowaniu. Dalmierz waży 12,5 kg,
a więc mniej niż teodolit do triangulacji wyższych rzędów.
Transport nie przedstawia trudności. Dzięki wysokiej do
kładności, niezawodności i krótkiemu czasowi pomiaru,
DM-IOOO poprawia i ułatwia pomiar krótkich odcinków
i dlatego może być stosowany w poligonizacji precyzyjnej
i technicznej do pomiaru osnów realizacyjnych w postaci
siatek Inikrotrilateracyjnych, Inifcrotriangulateracyjnych,
do pomiaru odkształceń oraz pomiaru szczegółów metodą
biegunową i wciąć liniowych.
Dane techniczne dalmierza

Źródło światła
Długość fali nośnej
Sposób modulacji

jan

Łódź

Wereszczynski

dioda arsenowo-galenowa
0,9 μm
bezpośrednia
modula
cja amplitudy

Kąt rozwarcia stożka promieni
Częstotliwość pomiaru
Sposób pomiaru fazy
Zasięg z 1 reflektorem
Zasięg z 3 reflektorami
Dokładność pomiaru

Czas trawania pomiaru
Wynik odległości
Powiększenie lunety celowniczej
Zakres nachylenia
Zakres temperatur
Ciężar:
przyrząd ze statywem
1 reflektor
3 reflektory

4'
14,9854 MHz, 149,854 KHz
.d Lgitalny
1000 m
2500 m
średni błąd ±4 mm
lub ± 1 cm
około 14 s
6-cyfrowy
21-krotnie
±45°
od —20oC do +50cC
10,0 kG
2,3 kG
6,5 kG

0 wykorzystaniu sztucznych satelitów Ziemi w kartografii

Wielkie koszty wystrzelenia sztucznych satelitów Ziemi
coraz częściej są powodem zastanawiania się nad społecz
nymi konsekwencjami z tym związanymi. Ogólnie uważa
się, że sztuczne satelity Ziemi:
— umożliwią przeprowadzanie tanich rozmów telefo
nicznych z dowolnym aparatem na Ziemi;
— spowodują spadek podróżowania;
— bardzo poważnie ograniczą drukowanie gazet;
— umożliwią korzystanie z książek za pośrednictwem
telewizyjnego ekranu domowego, bez potrzeby magazyno
wania ich w bibliotekach domowych;
— umożliwią powstanie poczty bez listonoszy;
— wykluczą cenzurę;
— przyczynią się do korzystania z jakiegoś języka uni
wersalnego.
Na tle powyższego warto zastanowić się, jaka jest rola
kartografów w programie satelitarnym w sensie ogólnym.
i jakie są możliwości w naszym kraju podjęcia badań w
tej dziedzinie.

tek (fotomontaż). Obraz ten jest znacznie gorszy od otrzy
manego metodą zdjęć tradycyjnych.
W trzeciej metodzie nie korzysta się z kamery fotogra
ficznej, lecz z kamery telewizyjnej. Obecnie w użyciu są
dwa systemy oparte na tej metodzie.
W pierwszym systemie o nazwie Automatic Picture
Transmission (APT) obrazy wysyłane są do każdej stacji
naziemnej, nad którą przelatuje satelita. System APT daje
obrazy, które może odczytać każdy posiadacz stosunkowo
prostej stacji odbiorczej. Wykorzystanie tych obrazów za
leży od rozpoznania terenów, jakie one przedstawiają, co
niekiedy jest poważnym problemem.
W drugim — Advanced Videcon Camera System (AVCS)
— zdjęcia zostają zmagazynowane na taśmie magnetycz
nej, a następnie przekazane do specjalnych stacji odbior
czych. System AVCS działa oczywiście z opóźnieniem, ale
identyfikacja zdjęć i ich wykorzystanie jest znacznie prost
sze i dokładniejsze niż w systemie pierwszym, ponieważ
są one korygowane przez maszynę liczącą i nałożone na
siatkę.

1. Otrzymywanie obrazów z satelitów
Mówiąc o przekazywaniu obrazów przez satelitę należy,
rozróżnić fotografowanie z użyciem tradycyjnej emulsji
i elektroniczne przekazywanie obrazów przez urządzenia
radarowe lub telewizyjne, gdyż każde z nich ma szczegól
ne właściwości.
Ponieważ opracowywanie map w oparciu o informacje
z satelitów jest szeroko stosowane, warto na nie spojrzeć
ze szczególną uwagą.
Po pierwsze, tradycyjne fotografowanie odbywa się z
zastosowaniem specjalnych kamer (jakich użyto na przy
kład w nietórych zadaniach APOLLO). Film w tych ka
merach jest nawinięty na rolkę, która po zrobieniu zdjęcia
przesuwa go automatycznie. Następnie zostaje on wywo
łany i utrwalony w satelicie albo na Ziemi.
Metoda ta daje obrazy wysokiej jakości, pozwalające na
rozróżnienie szczegółów terenu wielkości około 10 metrów.
Ujemną stroną metody jest konieczność odzyskiwania fil
mów, podobnie jak to ma miejsce w tak zwanych sateli
tach szpiegowskich. Aby otrzymać obrazy we właściwej
skali, satelita przelatuje blisko Ziemi i w związku z tym
po kilku dniach ulega zniszczeniu.
W drugiej metodzie kamera jest również wykorzysty
wana do robienia zdjęć fotograficznych, które są wywołane
i utrwalone w satelicie, a następnie odczytywane i prze
kazywane na Ziemię przez radio. Zdjęcia te należy z kolei
zrekonstruować (z poszczególnych części) na Ziemi w celu
otrzymania obrazu składającego się z poszczególnych kla

2. Opracowania kartograficzne ze zdjęć satelitarnych
Opracowania kartograficzne ze zdjęć satelitarnych mają
ograniczony zakres. Jeżeli opracowuje się mapy w małej
skali i o znacznym zasięgu oraz ogólnych zarysach szcze
gółów terenu, to zdjęcia te mogą być wykorzystywane w
pełni. Jednak dla dokładniejszego opracowania map topo
graficznych większą wartość przedstawia zdjęcie fotogra
metryczne wykonane z wysoko lecących samolotów. Szcze
góły na zdjęciach satelitarnych łącznie z innymi czynni
kami geometrycznymi ograniczają skale opracowywanych
map od 1 : 250 000 do 1 :1 000 000. Powoduje to, że zdjęcia
te są przydatne tylko do opracowywania okolic mało za
ludnionych albo do regionalnych i ogólnych studiów. Za
wykorzystaniem zdjęć satelitarnych przemawia to, że mogą
być powtarzane w krótkim czasie. Ma to specjalne zna
czenie w badaniach dynamicznych, jak na przykład zawar
tości wilgoci w plamach zasięgu śniegów itd. Nigdy uprzed
nio nie było możliwości przeprowadzania badań powierzch
ni Ziemi o tak wielkim zasięgu i w tak krótkim czasie.
Omawiając niniejsze zagadnienie należy zwrócić uwagę
na koszt budowy i wysłanie jednego satelity kartograficz
nego. Jest on rzędu budżetu pięcioletniego na cele topogra
ficzne w państwie europejskim średniej wielkości. W
związku z tym można się obawiać zaistnienia sytuacji, w
której tradycyjne metody kartograficzne będą niedofinansowane, a zdjęcia satelitarne nie rozwiążą całkowicie za
gadnienia opracowań kartograficznych.
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3. Nowe możliwości
Jak wynika z najnowszych publikacji, satelity wyposa
żone w aparaturę fotograficzną w pojemnikach powraca
jących na Ziemię powinny umożliwić fotografowanie całej
jej powierzchni zapewniając rozróżnialność do 2 metrów.
Pozwoli to na opracowanie map powierzchni Ziemi w róż
nych skalach. Jak wiadomo, dotychczas mapami w skali
1 : 25 000 objęto zaledwie 5% Ziemi.
Specjalne satelity oceanograficzne przeznaczone są do
dostarczania danych do kartowania linii brzegowej i mie
lizn, obserwacji stanu morza, zanieczyszczeń morza, po
miarów rzeźby dna morskiego, badania warstwy powierz
chniowej i biologii morza, kontroli przemieszczeń lodów,
poszukiwania ropy naftowej i innych złóż geologicznych
w oceanach. Satelity te wyposażone są między innymi w
wysokościomierze laserowe, radiometry mikrofalowe i pod
czerwone, aparaturę przekazującą informacje od pław
oceanograficznych i innych.
Satelity informujące o stanie gospodarki rolnej i leśnej
wyposażone są w aparaturę fotograficzną, urządzenia te
lewizyjne i radiolokacyjne oraz w urządzenie spektrometryczne pracujące w różnych zakresach. W wyniku reali
zacji zadań przez te satelity powstaje mapa gospodarcza
świata. Pozwalają one również na badanie flory i fauny,
migracji ptaków i ssaków, określanie liczebności i stanu
fauny morskiej, określanie typu, temperatury i wilgotności
gleb, a także stopnia dojrzałości upraw ro1nych oraz po
rażenia chorobami i ich zniszczenia, kontrole pogłowia
zwierząt hodowlanych, wykrycie chorób drzew, określenie
linii rozdzału traw, krzewów i lasu, wykrywanie poża
rów lasów i wiele innych.
Przeprowadzony ogólny przegląd badań bogactw’ natural
nych Ziemi pozwala sądzić o skali i perspektywach pro
gramu praktycznego wykorzystania techniki kosmicznej
do zdobywania informacji o rolnictwie.
Cieplna radiolokacyjna mapa miejscowości sfotografowa
nych za pomocą aparatury radiometrycznej zaznacza wie
lobarwny obraz miejscowości w 32 stopniach barwy. Prze
strzenie wolne i miasta widoczne są w postaci niebieskich
(zimnych), obszarów, a pola i lasy są żółto-czerwone (go
rące).
Czynne środki radiolokacyjne wykorzystują własne źródło promieniowania (nadajnik), badając kontrasty jrgo od
bicia od powierzchni. Srodki te pozwalają na otrzymanie
obrazów miejscowości z odległości setek kilometrów, przy
liniowości do dziesięciu metrów, to jest mapy porówny
walne z fotografiami otrzymywanymi za pomocą urządzeń
optycznych o dużej ogniskowej. Mapy radiolokacyjne moż
na uzyskać w dowolnym momencie doby i niezależnie od
stanu atmosfery. Radiolokacyjne zobrazowania miejscowo
ści otrzymane z bocznej obserwacji w wielu przypadkach
pozwalają wykryć znacznie więcej cech rzeźby terenu niż
odpowiednie zobrazowania panoramiczne otrzymane drogą
fotograficzną. Obrazy takie wchodzą w zakres zaintereso
wań nie tylko geodetów i kartografów, ale także geogra
fów i geomorfologów.
Laserowe środki badawcze w dzisiejszych czasach do
piero zaczynają się rozwijać, a ich możliwości w bada
niach geograficznych są stosunkowo mało znane. Jednakże
laser był już z powodzeniem wykorzystywany do zdjęcia
dokładnych profilów powierzchni mórz i pól lodowych,
a także do dostarczenia danych do kartowania mielizn na
Dodstawie głębokości, otrzymywanych z dokładnością oko
ło +2,5 metra.
Przegląd możliwości wykorzystania sztucznych satelitów
Ziemi i znajdujących się na nich urządzeń dla rozwiązania
niektórych zagadnień kartograficznych powinien dać wy
obrażenie o rozwiązywaniu większych społecznych proble
mów ludzkości. Należy jednak zadbać o to, aby cel badań
satelitarnych nie został zagubiony.
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Zastosowanie
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

do klasyfikowania dokumentów geodezyjnych

Jedmym z najważniejszych zadań informacji technicznej
•i ekonomicznej jest szybkie i dokładne wyszukanie infor
macji ze zbiorów dokumentów. Stąd wynika konieczność,
aby każdy dokument znajdujący się w ośrodku informacji
był odpowiednio zaklasyfikowany według jednolitego sy
stemu klasyfikacyjnego. Klasyfikacja jest to więc grupo
wanie i podział dokumentów według treści, którą zawie
rają i form, które ,przybierają.
Systemów klasyfikacyjnych jest bardzo dużo. Uniwer
salna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) obecnie jest jednym
z najbardziej rozpowszechnionych na świecie systemów kla
syfikacji dokumentów. System UKD obowiązuje w mniej
szym lub większym zakresie we wszystkich krajach socja
listycznych.
Branżowy Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicz
nej I1GiK, tak jak i cała polska służba informacyjna, sto
suje przy !klasyfikowaniu swoich dokumentów 'pierwotnych
i pochodnych Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną jako
podstawowy system klasyfikacyjny.
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna opiera się na po
dziale całokształtu nauk, ,przyjętym przez Franciszka B acon a. Całość ¡wiedzy została podzielona w UKD na dzie
sięć działów głównych, każdy z nich otrzymał znak cyfro
wy od 0 do 9, a mianowicie:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

— Zagadnienia ogólne
— Filozofia. Psychologia. Logika
— Religia
— Nauki społeczne
—........................................... (rezerwa)
·— Nauki matematyczno-przyrodnicze
— Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
— Sztuka i Architektura
— Lingwistyka. Literatura piękna ■
— Geografia. Historia.

Jest to podział pierwszego stopnia. Każdy z powstałych
w ten sposób działów dzieli się znów na dziesięć części,
tworząc działy drugiego stopnia, które następnie podzielone
na dziesięć działów !każdy dają działy trzeciego stopnia
ltd. Niektóre działy są na razie niewykorzystane, ,ponieważ
zostały za∣rezerwowane dla przyszłego rozwoju klasyfika
cji.
Geodezja znajduje się w dziale 5 — Nauki matematycz
no-przyrodnicze i oznaczana jest symbolem trzeciego stop
nia 528 — Geodezja: miernictwo, fotogrametria, kartogra
fia i obejmuje wymienione poniżej działy główne:

528.1 — Teoria błędów i rachunek wyrównania w geodezji
i fotogrametrii

52'8.2 — Fiigura Ziemi. Pomiar Ziemi. Geodezja matema
tyczna. Geodezja fizyczna. Geodezja astronomicz
na
520 — Pomiary kraju

528.4 r— Pomiary szczegółowe. Pomiary dla ewidencji grun
tów (katastralne). Topografia. Pomiary inżynieryj
ne. Specjalne zakresy miernictwa
528.5 — Instrumenty geodezyjne. Sprzęt geodezyjny
328.7 — Fotogrametria. Aerofotogrametria (fotogrametria
lotnicza). Terrofotogrametria (fotogrametria na
ziemna). Metody i instrumenty

528.9 — Kartografia (opracowania tekstowe).
Wszystkie znaki cyfrowe wyrażające pojęcia, ¡niezależnie
od stopnia podziału, nazywamy symbolami głównymi. Z
uwagi na .to, że dla precyzji wyrażania pojęć i stosunków
między nimi symbole główne są niewystarczające, stosuje
się dodatkowe znaki pomocnicze, zwane znakami podziałów
pomocniczych. Podziały pomocnicze dzielą się na podziały
analityczne i podziały wspólne.
¡Podziały analityczne stosuje się w obrębie niektórych
działów do uzupełnienia pewnych pojęć, wyrażone są za
oomocą znaków: kreski, na przykład — 187.4, co oznacza
najwyższą dokładność, lub zera i kropki, na przykład 0.2,
co oznacza metody pomiarów.
Praktyczne zastosowanie znaków podziałów analitycz
nych:
528.32—187.4 — Pomiary bez najwyższej dokładności
528.425.2.02 — Metody pomiarów Lachimetrycznych

Podziały wspólne mogą być stosowane w obrębie wszyst
kich działów. Oznaczają one: miejsce lub czas przedsta
wianych w dokumencie zagadnień, jego formę, punkt wi
dzenia i język. Poszczególne podziały wspólne oznaczone
są specjalnymi wskaźnikami.
Podziały wspólne miejsca są znakami cyfrowymi umiesz
czonymi w nawiasie okrągłym, na przykład (438), co ozna
cza Polska.
Podziały .wspólne formy są znakami cyfrowymi umieszczo
nymi również w nawiasie okrągłym i rozpoczynającym się
zawsze od zera, na przykład (075), co oznacza podręcznik.
Podziały wspólne czasu mają za zadanie dokładnie scha
rakteryzować przedmiot przez zaznaczenie dokładnego
czasu, kiedy zdarzenie miało miejsce, bądź czasu trwania
omawianego zdarzenia oraz do oznaczania wielu innych
aspektów czasu: przeszły, teraźniejszy itd. Podziały te są
znakami cyfrowymi umieszczonymi w cudzysłowie, na przy
kład ”19”, co oznacza wiek XX; ”1919/1939”, co oznacza
okres międzywojenny.
Podziały wspólne punktu widzenia zapisuje się bez na
wiasu, a ich wskaźnikiem jest .00 (kropka, zero, zero), na
przykład .003, co oznacza punkt widzenia ekonomiczny.

Oto kilka przykładów symboli, w których zostały zasto
sowane omawiane podziały wspólne:

528.27(438) — Pomiary grawimetryczne w Polsce
52δ'.7,(075)
— Podręcznik fotogrametrii
528.9”19”
— Kartografia w wieku XX
528.711.003 — Metody wykonywania zdjęć z ekonomicznego
punktu widzenia.
Bardziej złożonej ,treści dokumentu nie można jednak
zaklasyfikować tylko jednym symbolem, ¡trzeba wtedy za
stosować dwa lub więcej symbole. Łączymy je wówczas
jednym, z przeznaczanych do tego celu znaków:
— dwukropkiem <:) zwanym znakiem relacji, oznaczają
cym współzależności zachodzące między zagadnieniami w
omawianym dokumencie;
— ukośną kreską (/), która oznacza, że treść omawianego
dokumentu mieści się w oznaczonych granicach;
i— plusem (+), co świadczy, że dokument składa się z
dwóch odrębnych prac.
Przykłady:

528.9:65.011.56 — Automatyzacja w kartografii
528.113:528.412 — âredni ¡błąd punktu wyznaczonego wcię
ciem w przód
528.516/.517
— Dalmierze elektromagnetyczne
528.35 + 528.331 — Trilateragja i Lriangulacja.
System Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej opracowa
ny został w postaci tablic i wydany w kilku językach.
W Polsce wydane zostały skrócone Tablice Klasyfikacji
Dziesiętnej, CIINTE, Warszawa 1964 oraz tablice szczegó
łowe klasyfikacji dla poszczególnych działów.
Tablice skrócone składają się z trzech części:
1) tabljc pomocniczych, w których omówione są pod
działy analityczne i poddziały wspólne;
2) tablic głównych, zawierających wybrane symbole spo
śród wszystkich działów UKD;
3) indeksu przedmiotowego, w którym w układzie alfa
betycznym ułożone są hasła słowne występujące w tabli
cach wraz z odpowiadającymi im symbolami UKD.
Tablice szczegółowe ’klasyfikacji wydane są oddzielnie
dla poszczególnych działów. Dział 528' — Geodezja: mier
nictwo, fotogrametria, kartografia — został wydany łącznie
z ,działem 529 'Chronologia — Uniwersalna Klasyfikacja
Dziesiętna (FID 327), CUNTE, Warszawa '1964.
Tablice można nabyć w Zakładzie Usług Dokumentacyj
nych Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicz
nej i Ekonomicznej — Warszawa, Al. Niepodległości 188.

Przy klasyfikowaniu zbiorów należy ,posługiwać się tabli
cami ¡nowo wydanymi, które zawierają zmiany i uzupeł
nienia. Należy też pilnie śledzić i uzupełniać własne eg
zemplarze poprawkami i zmianami sygnalizowanymi przez
wydawnictwo CI1INTE UKD — Zmiany i uzupełnienia.
Każdy zakładowy ośrodek informacji powinien starać się
o skompletowanie wszystkich potrzebnych w danym ośrod
ku tablic głównych i szczegółowych.

Czy jesteś już członkiem

Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP?
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Prace bieżące Zarządu Głównego SGP
łW dniu 30 maja 1973 roku odbyło się
w lWatszawie zebranie Zarządu Głów
nego Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich. Przedmiotem dyskusji było spra
wozdanie z działalności Prezydium Za
rządu Głównego SGP za okres od 18
marca do 30 maja ll9f73 roku.
W okresie sprawozdawczym odbyło
się 5 posiedzeń Prezydium Zarządu
Głównego SGP, w tym jedno zebranie
z udziałem tow. Μ. Wawrzeniuka
—- przedstawiciela Wydziału Ekono
micznego KC PZPR. Na zebraniu tym
omówiono aktualne zadania i formy
pracy stowarzyszeniowej, dokonano oceny dotychczasowego stanu organiza
cyjnego służby geodezyjnej w aspeikcie
pełnego pokrycia potrzeb gospodarki
narodowej w zakresie dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, omówio
no zapotrzebowanie na kadry geodezyj
ne oraz zadania szkolnictwa geodezyj
nego, zwrócono uwagę na szczególne
znaczenie ,postępu technicznego w geo
dezji, kartografii i reprodukcji karto
graficznej.
Szczególnie dużo miejsca poświęcono
zagadnieniu wprowadzenia jednolitego
systemu płac w geodezji i uzasadniono
niezbędną potrzebę szybkiego załatwie
nia tej sprawy. Zwrócono uwagę na
dużą rotację wysoko kwalifikowanej
kadry geodezyjnej, wywołaną głównie
zróżnicowanym systemem wynagradza
nia i warunkami pracy.
Wśród omawianych zagadnień spra
wą 'najwyższej wagi była optymaliza
cja systemu organizacyjnego geodezji,
wypracowanie nowoczesnych modeli
działania służby geodezyjnej, z pełnym
wykorzystaniem nowoczesnych technik
wykonawczych, informatyki, fotograme
trii, kartografii, reprodukcji kartogra
ficznej.
W podsumowaniu stwierdzono, że
dyskusja była bardzo ,pożyteczna i że
w przyszłości zebrania tego typu po
winny być kontynuowane.
W okresie sprawozdawczym środo
wisko geodezyjne brało udział w po
danych niżej imprezach.
■ W dniach 28—29 kwietnia 1973 ro
ku odbyła się we Wrocławiu uroczysta
Sesja związana z 25-leciem geodezji
i kartografii Dolnego Śląska.
■ W dniach 4—6 maja 1973 roku w
Nowym Sączu odbyła się II Sesja Nau
kowa SGP poświęcona aktualnym za
gadnieniom geodezji.
.
■ W dniach 18—19 maja 1973 roku
została zorganizowana w Bydgoszczy
narada Szkoleniowo-Informacyjna na
temat: Przygotowanie terenów pod bu
downictwo.
Poszczególne sekcje i komisje na
szego Stowarzyszenia organizowały w
tym okresie Spotkania dyskusyjne i
seminaria dotyczące aktualnej proble
matyki i rozwiązań technologicznych.
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Można chociażby wymienić tu spotka
nia Seminalryjne Sekcji Kartograficz
nej poświęcone zagadnieniu stosowania
folii kartograficznych i doboru najbar
dziej optymalnych metod tworzenia i
reprodukcji map.
Podstawowym tematem przedstawio
nym i omówionym ina zebraniu ple
narnym Zarządu Głównego SGP były
merytoryczne zadania służby geodezyj
nej działającej w ramach resortu Go
spodarki Terenowej i Ochrony Środo
wiska. Temat ten został omówiony
przez kol. Pawła Niemczyka z
Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii i rozszerzony w dyskusji.
Zgodnie z opracowanym planem, do
roku ,1975 zaangażowanie mocy pro
dukcyjnej przedsiębiorstw geodezyj
nych nadzorowanych przez GUGiK ma
wzrosnąć o_ 800 min złotych.
Konieczne będzie podniesienie inten
sywności prac geodezyjnych i karto
graficznych w celu zaopatrzenia miast,
terenów aglomeracji miejsko-przemysłowej oraz terenów podlegających
urbanizacji — w mapy w wielkich
skalach 1 : 250, 1 : 500, ,ll : 1000 i 1 : 2000.
Ze względu na koszty tego zamierzenia
i ogromny nakład pracy, dąży się do
tego, aby maksymalnie, w granicach
dopuszczalnych, wykorzystywać istnie
jące mapy, wznawiać je, aktualizować,
polepszać warunki kartometryczności
przez zakładanie i identyfikowanie do
datkowych punktów os∣nowy geodezyj
nej oraz wypełniać treść niektórych
map elementami rzeźby terenu uzyski
wanymi z istniejących dokumentów
kartograficznych opracowanych w in
nych skalach. Generalnym założeniem
najbliższych lat jest zaopatrzenie miast
w różne mapy szczegółowe i tematycz
ne wykonane w najbogatszym zesta
wieniu skal.
Konieczne jest wyposażenie gmin w
niezbędne mapy, a szczególnie wyko
nanie prac związanych z aktualizacją
ewidencji gruntów. Konieczne jest
również powołanie stanowisk do pro
wadzenia prac geodezyjnych w gmi
nach.
Poważne to zadanie, jak również in
ne zagadnienia tu omawiane, wyma
gają powiększenia istniejącej kadry
geodezyjnej i kadry technicznej. Ko
nieczne będzie zwiększenie naboru do
techników geodezyjnych, co powinno
doprowadzić do otwarcia w najbliż
szym Okresie .ca 33 klas pierwszych w
tych technikach.
Niezależnie od tego istnieje koniecz
ność szkolenia robotników wykwalifi
kowanych ('pomiarowych) niezbędnych
do obsługi coraz bardziej unowocześ
nianych pomiarów geodezyjnych i pro
cesów towarzyszących.
Niezmiernie ważnym zagadnieniem
są jednolite płace w geodezji, szcze
gólnie płace wykonawców i bezpo

średniego nadzoru geodezyjnego. Spra
wa ta popierana jest przez GUGiK,
¡Ministerstwo 'Rolnictwa i Zarząd Głów
ny SGP, który wystąpił z odpowiedni
mi pismami i przy każdej okazji uza
sadnia pilną potrzebę generalnego za
łatwienia tego zagadnienia.
Rozwój służby geodezyjnej wiiąże się
nierozerwalnie z koniecznością rady
kalnego polepszenia geodetom warun
ków socjalnych, szczególnie zatrudnio
nym w terenie i przebywającym tam
dłuższy czas. Konieczne jest polepsze
nie warunków okresowego zakwatero
wania geodetów w terenie na czas wy
konywania pracy, a także uzyskanie
pewnej puli -mieszkań umożliwiających
stałe zakwaterowanie rodzin geodetów,
zwłaszcza w miastach powiatowych.
W sprawie tej zwracano się do pre
zydiów rad narodowych — zagadnienie
to powinno być nadal w centrum uwagi zarówno Ministerstwa Rolnictwa,
jak i Ministerstwa Gospodarki Tere
nowej i Ochrony Środowiska.
'Ważnym zagadnieniem jest również
unormowanie i ujednolicenie przepi
sów dotyczących przydziału odzieży
ochronnej dla służby geodezyjnej za
trudnionej przy różnych pracach tere
nowych, jak i służby pomocniczej.
W zakresie przepisów bhp konieczne są
nowelizacje i dalsze opracowania —
prace w tym zakresie powinien pod
jąć — organizowany przez Zarząd
Główny iŚGP — Zespół Rzeczoznaw
ców.
Wymaga również unormowania spra
wa lecznictwa zawodowego w geode
zji, a szczególnie lecznictwo profilak
tyczne — wprowadzenie obowiązko
wych badań okresowych, zapobieganie
chorobom zawodowym, zapewnienie
właściwych warunków lecznictwa sa
natoryjnego.
Wymaga unowocześnienia i unormo
wania sprawa cenników na roboty
geodezyjne Ii kartograficzne — ko
nieczne są jednolite ceny scalone usprawniające proces rozliczeń między
przedsiębiorstwami, a szczególnie eli
minujące dotychczasowy system skom
plikowanych zabiegów wycen koszto
rysowych i rozliczeń.
Unowocześnienie bazy wytwórczej
geodezji to głównie właściwe uzbroje
nie techniczne oraz modelowa metody
ka prac, a w tym ɪprzede wszystkim
wybór i właściwa, terminowa realiza
cja wytycznych systemu informatycz
nego TEREN obejmującego swym za
sięgiem trzy podsystemy: geodezyjno-kartograficzny, rolnictwa i leśnictwa,
planowania przestrzennego.
Stwierdzono konieczność ujednolice
nia prac geodezyjnych i kartograficz
nych, a w tym utworzenia jednolitego
systemu mapy zasadniczej z odpowied
nio rozwiniętym zapleczem służby geo

dezyjno-kartograficznej i reprodukcyj
nej, zasilającym potrzeby gospodarki
narodowej w zakresie map pochodnych
w różnych skalach oraz map tematycz
nych, co wymaga rozwiązania nastę
pujących kwestii:
■—■ nowoczesnej bazy technicznej;
— zaopatrzenia w 'sprzęt krajowy 'i
zagraniczny;
— zaopatrzenia rw niezbędne atesto
wane materiały.
Stwierdzono, że informacje o zada
niach służby geodezyjnej, składane
¡przez przedstawicieli poszczególnych
resortów zatrudniających geodetów, po
winny być przedmiotem następnych

zebrań ,plenarnych Zarządu Głównego
∣SGP.
Na zebraniu plenarnym wybrano na
sekretarza generalnego Stowarzyszenia
Geodetów (Polskich — kolegę Tadeusza
K u ź n i c k i e g o. Do dnia 30 maja peł
nił on funkcję zastępcy sekretarza ge
neralnego, a od 1 czerwca samodzielnie
prowadził sprawy stowarzyszeniowe —
z dużym zaangażowaniem i powodze
niem.
Kolega TadeuSz Kuźnicki ,podzięko
wał za zaufanie, jakim obdarzyło go
Środowisko geodezyjne, wybierając na
stanowisko sekretarza, i oświadczył, że
dołoży wszelkich sił i starań, aby wy

wiązać się z powierzonych mu zadań.
Na zebraniu dokonano również wy
boru kol. Andrzeja Rymarowicza
na stanowisko przewodniczącego Głów
nej Komisji SGP d.s. Współpracy z
,Zagranicą oraz kol. Stanisława Z ar e m b y na przewodniczącego Głównej
Komisji Młodzieżowej SGP, wybrano
także członków tych komisji.
Postanowiono również, że zgodnie z
obowiązującymi przepisami normują
cymi udział pracowników w zebraniach
i posiedzeniach stowarzyszeniowych,
kolejne zebranie plenarne odbędzie się
w dniu wolnym od pracy.
L. B.

Geodeci w Il Opolskich Dniach Techniki
∣W roku 1972 geodeci opolscy, acz
nieoficjalnie, zainaugurowali na Opolszczyźnie I Opolskie Dni Techniki
spotkaniem geodetów z całego kraju,
poświęconym zadaniom Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w zakresie scaleń
gruntów oraz jakości prac geodezyj
nych. Spotkanie to było zorganizowane
przez Oddział Wojewódzki NOT z udziałem stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych.
Nieoficjalnie, gdyż to ważne spotka
nie wskutek ,nieporozumień zorganizo
wano z wyprzedzeniem i nie znalazło
się ono w oficjalnych programach im
prez technicznych Ί Dni. Nie zrażeni
tym jednak opolscy geodeci przystą
pili do udziału w II Opolskich Dniach
Techniki, które odbyły się w okresie
10—31 maja 1973 roku, pod hasłem:
Jakość, nowoczesność, oszczędność.
Tegoroczny udział geodetów w tej
imprezie technicznej Opolszczyzny oceniany jest jako niezmiernie udany.
Wystawa pn. Opracowania geodezyj
ne i kartograficzne w rozwoju gospo
darczym regionu opolskiego, zorganizo
wana przez Zarząd Oddziału SGP, a
czynna przez 7 dni, zrewolucjonizowa
ła —i jak się wydaje — poglądy na
geodezję u wielu osób. Nie bez zna
czenia jest i to, że wystawa czynna
była w gmachu gospodarzy wojewódz
twa, od których zależą ważne przed
sięwzięcia gospodarcze.
Na wystawie prezentowany był do
robek: Wojewódzkiego Przedsiębior
stwa Geodezyjnego Gospodarki Komu
nalnej w Opolu, Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Urządzeń Rolnych w Opolu,
przy współudziale niektórych PBGiUR,
Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Opolu oraz Biura Projektów Wodnych
Melioracji w Opolu.
,Scalenia gruntów i prace urządze
niowo-rolne, przygotowanie i podział
terenów pod budownictwo jednorodzin
ne na wsi, opracowania geodezyjne do
projektów melioracyjnych z wykorzy
staniem zdjęć lotniczych i elektronicz
nej techniki obliczeniowej, geodezyjna
inwentaryzacja miejskich
urządzeń
podziemnych użyteczności publicznej,
mapy zasadnicze i inżynieryjne miast,
Podział terenów pod budownictwo jed
norodzinne w miastach, reprodukcja
kartograficzna — to niektóre tematy
ekspozycji.
W kronice wystawy wielu zwiedza
jących umieściło swoje opinie, które

będą wykorzystane przy organizowaniu
następnych wystaw. Między innymi
spostrzeżenia dotyczące wystawy wpi
sał do kroniki wicedyrektor Biura
Administracji Geodezyjnej GUGiK —
mgr inż. Edward J arosiński.
Bardzo potrzebną i pożyteczną, nie
tylko dla środowiska geodezyjnego, im
prezą był odczyt przewodniczącego Ko
misji Redakcyjnej przy ZO SGP, głów
nego inżyniera WBGiUR w Opolu —
mgr inż. Bronisława Kowandy, na
temat: Oddziaływanie geodezji na pro
ces planowania i realizacji inwestycji
przestrzennych.
W odczycie oraz dyskusji zwrócono
uwagę na konieczność ścisłej współ
pracy specjalistów różnych dziedzin
techniki z geodetami w procesie pla
nowania, projektowania oraz realizacji
inwestycji przestrzennych, a także pro
jektowania przestrzeni rolniczej, ze
szczególnym ,podkreśleniem konieczno
ści większego niż dotąd uwzględniania
w tych procesach ochrony środowiska.
Geodezyjne
środowisko naukowe
Qpola reprezentował dr inż. Daniel P i

sarczyk, wygłaszając odczyt na te
mat: Zastosowanie elektronicznej tech
niki obliczeniowej w pracach geode
zyjnych i projektowych.
Opracowania naukowe z tego zakre
su, prowadzone w Pracowtni Geodezji
,WSI w Opolu, są w dość dużym stop
niu wdrażane przez tutejsze Biuro Pro
jektów Wodnych Melioracji.
Prelekcją, a także pracami PG WSI,
zainteresowali się oprócz geodetów
również przedstawiciele biur projekto
wych różnych branż.
Wszystkie imprezy II Opolskich Dni
Techniki, w których wzięło udział
osiemnaście stowarzyszeń naukowo-technicznych, cieszyły się dużym za
interesowaniem.
Imprezy techniczne o tematyce geo
dezyjnej upodobała sobie szczególnie
młodzież ze szkół, w których progra
mie nauczania jest geodezja.
Zdzisław Domagała
Opole

Z prac Komisji Geodezji Miejskiej SGP
w Krakowie
Komisja Geodezji Miejskiej Oddzia
łu Krakowskiego Stowarzyszetnlia Geo
detów Polskich zorganizowała w dniu
31.V;1973 r. odczyt mgr inż. Adama
Gralaka (Miejskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne w Krakowie — Zespół Badawczo-Wdrożeniowy) pt. Ewidencja
geodezyjnych osnów podstawowych i
szczegółowych w układzie lokalnym
miasta Krakowa.
W referacie przedstawiono cel ewi
dencji osnów geodezyjnych, ewidencję
punktów osnowy w jednostkach :bilan
sowych (sekcje mapy w skali 1∣: 1000,
11:500, 1:250, gralnice administracyjne
Krakowa, dzielnice i obręby geodezyj
ne), projekt kalrty informacyjnej sekcji
1 : 1000 (dokument źródłowy), projekt
karty dziurkowanej punktu osnowy
geodezyjnej (POG), projekt zbioru POG

∣na taśmie magnetycznej, projekt wzo
ru zestawień końcowych (tabulogram)
oraz wielkość zbioru informacyjnego.
W pracy wykorzystano doświadcze
nia Warszawskiego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego — opracowanie Zakładu
Badań i Doświadczeń pt. Numeracja
punktów geodezyjnych dla automaty
zacji obliczeń i przetwarzania danych
geodezyjnych, a także podzespołu d.s.
.osnów geodezyjnych, złożonego z pra
cowników Krakowskiego Okręgowego
Przedsiębiorstwa Mierniczego i Zakła
du ETO Kraków — opracowanie pt.
Zagadnienie sieci geodezyjnych w sy
stemie informacji geodezyjnej TEREN.

Inż. K. Walocha
Mgr inż. A. Gralak
MPG — Kraków
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Od parcelacji
do komasacji

W ramach Wielkopolskich Dni Tech
niki Wojewodzikie Biuro Geodezji i
Urządzeń Rolnych w Poznaniu, z udziałem miejscowego Koła Stowarzy
szenia Geodetów Polskich, zorganizo
wało wystawę obrazującą osiągnięcia
służby geodezyjno-urządzeniowej w la
tach 1,9(4∣5—1972. Wystawa trwała od
.23-.26 maja. 1973 roku.
Na czołowym miejscu umieszczono
napis — Od parcelacji do komasacji,
a pod nim makietę ratusza poznańskie
go. W pierwszych gablotach wyłożono
materiały dotyczące refąrmy rolnej, a
.więc dekret o reformie rolnej i Mani
fest Lipcowy, odezwy do robotników
rolnych, instrukcje w sprawie parce
lacji gruntów, szereg artykułów z ¡pira
sy poznańskiej, które ukazywały się
,od marca 1945 roku i dotyczyły przej
mowania i parcelacji majątków obszarniczych.
Pbkazano również fotografie przed
stawiające wyjazd brygad robotniczych
w teren do pomocy geodetom przy
parcelacji, wręczanie .dokumentów na
dania ziemi, zebrania komitetów parcelacyjnych ftp. Wśród tych dokumen
tów uwagę zwiedzających zwracała
fotografia z zebralnia uczestników par
celacji majątku Czerniejewo, powiat
Gniezno, w którym uczestniczył gene
rał Karol Świerczewski. Parcelację te
go majątku wykonywał kol. Stanisław
Burghardt do dziś pracujący w
.WBGiUR.
W dalszej kolejności przedstawiono
w porządku chronologicznym, poczy
nając od 1945 roku, mapy z projekta
mi ,Parcelacyjnymi i dokumenty towa
rzyszące tym pracom, jak: orzeczenia
komisji ziemskich, protokoły szacunku
gruntów i składników gospodarczych,
dokumelnty nadania ziemi ftp.
Natetępnie wystawiono mapy i do
kumenty dotyczące realizacji dekretu
z dnia 6.IX.1946 r. O osadnictwie rol
nym na terenach Ziem Zachodnich i
b. Wolnego Miasta Gdańska, mapy kla
syfikacyjne i glebowo-rolnicze, operaty
ewidencji gruntów zakładane na pod
stawie zaktualizowanych map kata
stralnych oraz ma fotomapach, operaty
scaleń gruntów.
Pokazano również opracowania orga
nizacyjnego urządzania spółdzielni pro
dukcyjnych oraz opracowania rolnicze
go zagospodarowania użytków zielo
nych w dolinach Kanału Obra i Ka
nału Mosińskiego.
Odrębna tematycznie część wystawy
to operaty dotyczące pomiarów wyko
nywanych dla inwestycji rolnych. Zna
lazły się tu mapy i operaty z pomia
rów sytuacyjno-wysókościowych ośrod
ków PGR i RSP, mapy sporządzane
w celu zaopatrzenia wsi w wodę, mapy
sytuacyjno-wysokościowe do projektów
i urządzeń melioracyjnych oraz innych
inwestycji rolnych.
Wśród tej dokumentacji umieszczono
również całkowite opracowalme geode
zyjne, począwszy od sporządzenia ma
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py sytuacyjno-wysokościowej, aż do
,projektu wyznaczenia budynlków i ob
sługi geodezyjnej Wrznoszonych zabu
dowań przemysłowej fermy tuczu —
Szamocin, pow. Chodzież.
Wystawa urozmaicona była zdjęcia
mi z wykonywanych prac terenowych,
artykułami z prasy centralnej i poz
nańskiej ma temat prac urządzeniowo-rolnych, wykresami i danymi cyfro

wymi dotyczącymi rozmiaru wykona
nych zadań.
W środowisku poznańskim wystawa
ta wzbudziła duże zainteresowanie,
czego dowodem był artykuł na ten te
mat, który ukazał się w Gazecie Poz
nańskiej, audycja emitowana w pro
gramie lokalnym Polskiego Radia oraz
znaczna liczna osób zwiedzających, a
wśród nich przedstawiciele dyrekcji
WBGiUR w Poznalniu, nauczyciele i

młodzież miejscowego Technikum Geodezyjno-Drogowego oraz koleżanki i
koledzy z sąsiednich WBGiUR.
Należy zaznaczyć, że wszystkie prace
związane z przygotowaniem wystawy
i obsługą wykonane zostały w czynie
społecznym plrzez kolegów i miejsco
wego Koła Zakładowego SGP.
Inż. H. Nowak
WBGiUR w Poznaniu

Z działalności Koła Zakładowego nr 4 przy WPQGK w Kielcach
W czerwcu 1973 roku w Wojewódz
kim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym
,Gospodarki Komunalnej w Kielcach
odbyło się otwarte zebranie Zarządu
Zakładowego Koła SGP, na którym
,podsumowano działalność Koła za rok
ubiegły.
Podstawową formą pracy Koła było
szkolenie w zakresie nowych technik,
organizacja sportu i turystyki, udział
zespołów konkursowych w dorocznych
konkursach sprawności, szkolenie po
miarowych itp.
S2k0lenie w zakresie nowych tech
nik wzbudza zawsze duże zaintere⅛owalnie i znajduje wielu chętnych słu
chaczy. W tybn zakresie zorganizowano
dwa kursy.
Pierwszy — na temat wykorzystania
w pomiarach geodezyjnych elektroOptycznego dalmierza EDK 2000 Zeissa
z Jeny, wykładowcą był dr Józef B eIuchz AGH — Kraków. Pomiary tym
przyrządem w naszym przedsiębior
stwie prowadzone są już od roku (po
przednio wykonywano pomiary elektrooptycznym dalmierzem EOS również
Zeissa z Jeny), dzięki pomocy pracow
ników naukowych z Akademii Górni
czo-Hutniczej. Nawiązane kontakty z
AGH nie tylko przyczyniają się do
poznania nowych technik, lecz dzięki
produkcyjnemu zastosowaniu nowo
czesnych instrumentów przyczyniają
się do Znaczlnego skrócenia czasu wy
konania pilnych zleceń.
Drugi kurs — dla kierowników ro
bót dotyczył obsługi wykrywaczy elek
tronowych, a w szczególności instru
mentów produkcji AGH w Krakowie.
W ramach kursu odbyły się ćwiczenia
w terenie, a na zakończenie dyskusja.
Uzyskano odpowiedzi na wiele pytań
związanych z omawianym zagadnie
niem, co następnie wykorzystano przy
Oplracowaniu instrukcji obsługi wykry
waczy elektronowych.
Członkowie naszego Koła z pomocą
Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro
dowej zorganizowali bezpłatnie kurs
przygotowywania danych na maszynę
cyfrowa GEO-2. W kursie wzięło udział il:6 osób, głównie z miejskich
pracowni geodezyjnych z terenu na
szego województwa.
We wrześniu ubiegłego roku zorga
nizowaliśmy wspólnie z Kołem przy
MRN w Kielcach wycieczkę zagranicz
ną do Bratysławy, Miszkolca i Buda
pesztu. Zamierzony program został cał
kowicie
zrealizowany:
odwiedzono
Główny Urząd Geodezji w Bratysławie
i zapoznano sie tam z praca koordynatografu automatycznego CORAGRAPH

PC 2 produkcji szwajcarskiej firmy
.Contraves, który już od roku wykorzy
stywany jest do opracowań kartogra
ficznych, zwiedzono katedrę geodezji
w Budapeszcie, zwiedzono Miszikolc i
jego urocze Okolice.
W wycieczce wzięło udział 20 osób,
a Zargainizowanie jej ułatwił ,nam kol.
Jan Padechowicz doskonale zna
jący język węgierski; był on na Wę
grzech kierownikiem wycieczki, pilo
tem i tłumaczem w jednej osobie.
Do miłych kontaktów zagranicznych
utrzymywanych przez nasze Koło na
leży zaliczyć również udział w rajdach
samochodowych, organizowanych przez
geodetów czechosłowackich. Przyczyni
ły się one do ożywienia ruchu tury
stycznego, jak również wymiany do
świadczeń z ^dziedziny geodezji oraz
kartografii i poznania warunków pra
cy .naszych kolegów z południa. W kon
sekwencji tych wyjazdów utworzono
Koło Polskiego Związku Motorowego,
które organizuje w Pińczowie rajd sa
mochodowy geodetów, w ramach co
rocznego konkursu !sprawności geode
zyjnej.
Wojewódzki konkurs sprawności za
wodowej geodetów województwa kie
leckiego, który odbył się w Sandomie
rzu, organizowali w znacznym stopniu
członkowie naszego Koła. Szczególnie
starannie przygotowują się obecnie ze

społy do konkursu, który ma się od
być w Pińczowie.
W marcu 1973 roku odbyła się w
środowisku kieleckim uroczysta Wie
czornica Kopernikowska, której zorga
nizowanie całkowicie powierzono na
szemu Kołu.
Kilku członków Koła jest członkami
Oddziału SGP, dwóch — członkami
NOT. Poza tym członkowie Koła wcho
dzą w skład zarządów Stowarzyszenia
Plastyków Abnatorow, Komitetu Auto
matycznego Przetwarzania Informacji,
Polskiego Związku Motorowego i Pol
skiego Towarzystwa Turystyczno-Kra
joznawczego.
Członkowie Koła ,podnoszą stale swo
je kwalifikacje. Obecnie trzy osoby
studiują zaocznie na Wydziale Geode
zji, jedna osoba uzyskała tytuł magi
stra geodezji, trzy osoby uzupełniają
swoje wiadomości w technikach.
Do tradycyjnych form pracy Kola
należą imprezy towarzyskie: grzybo
branie, pieczenie ziemniaków, Ikuligi,
zabawy sylwestrowe i karnawałowe
cieszące się dużym powodzeniem, jw
których niejednokrotnie biorą udział
pie tylko członkowie Koła, lecz rów
nież ich rodziny.
Mgr inż. Zbigniew Śliwiński
Kielce

Sztuka drukarska zmienia świat1}
Przez ubiegłe ponad pięć wieków od
wynalezienia
ruchomej
odlewanej
czcionki metalowej było dostatecznie
,wiele związków kartografii ze sztuką
drukarską, z poligrafią, a obecne za
leżności są tak daleko idące, że wszy
stkie wydarzenia związane z poligra
fią muszą być kartografom bardzo bli
skie. Zresztą trudno byłoby znaleźć
dziedzinę życia oraz człowidka nie
związanych ∣w jakimś stopniu, zakre
sie ze sztuką drukarską, z technikami
powielania.

Do wydarzeń niecodziennych w tym
względzie należy zaliczyć wystawę
obrazującą dzieje sztuki drukarskiej,
■wynalazku czcionki ruchomej i ,prasy
drukarskiej oraz roli druku w przeo') Tytuł pochodzi z omówionej wystawy.

obrażeniach społecznych, kulturowych
ludzkości. Wystawa wiąże się z pięć
setną rocznicą śmierci wynalazcy
czcionki i prasy drukarskiej — Jo
hanna Gutenberga (Johannes Gensfleisch zum Gutenberg, około 1397—
.—1468);
W okresie od 29.V,—18.VI.1973 r. w
Bibliotece Narodowej w Warszawie, w
Pałacu Rzeczypospolitej przy Placu
,Kraśińskich, eksponowana była wysta
wa pod hasłem: Johannes Gutenberg
1400—1468. Sztuka drukarska zmienia
świat. Była to ekspozycja objazdowa
tpo raz pidrwszy eksponowana w Stutt
garcie w NRF.
Wystawa stanowiła wraz z czynną
prasą drukarską (model Gutenberga)
i filmem dźwiękowym — wzorowy,
piękny wykład audiowizualny dziejów
czcionki drukarskiej, sztuki drukar-
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skiej i xunsztu edytorskiego, oczywi
ście na obszarze :niemieckim. Wartości
estetyczne, emocjonalne tej wystawy
podnosił zabytkowy pałac, jego wnę
trze i ranga instytucji goszczącej wy
stawę — Biblioteki Narodowej.
Przyjęto w świecie określać dzieło
Guteinberga wynalazkiem doniosłym
dla ludzkości. Oceniając nawet ówczes
ną miarą materialną, techniczną, był
to — można rzec — .niezwykle prosty,
skromny wynalazek. Wielkość, donios
łość dokonań Gutenberga polegała jed
nak na tym, że w tych pomyślanych
przez siebie niezmiennie prostych wa
runkach technicznych, przy tak nie
zwykle ograniczonych środkach mate
riałowych i materialnych, stworzył on
atcydzieło sztuki graficznej, estetycz
nej, do dzisiaj przez cały świat podzi
wiane. Pod względem wartości kultu
ralnej, artystycznej, estetycznej dzieło
Gutenberga zajmuje miejsce godne
największych twórców renesansu.
Nie umniejsza w naszym obecnym
widzeniu wartości tego dzieła fakt,

że — zgodnie z duchem ówczesnych
czasów i potrzeb — odnosiło się ono
swą treścią pozaartystyczną do kultu
religijnego, że treścią pierwszego dru
ku, arcydzieła sżtuki typograficznej
Gutenberga była 1'380-stironicowa, 42-wie⅛zowa Biiblia (w 4455 r.), a na
stępnie wykonany przy użyciu przy
gotowanych przez Gutenberga mate
riałów — Psałterz mogun-cki (w 1407 r.).
Wynalazek czcionki ruchomej i no
wa sztuka druku, doskonałego graficz
nie powielania myśli ludzkiej, słowa
pisanego, dokonały największego w
dziejach ludzkości przełomu w dziedzi
nie upowszechnienia, popularyzacji
,nauki, wiedzy i twórczości literackiej.
Jedyną wielką satysfakcją Gutenberga
jeszcze za jego życia mogła być świa
domość, że jego śmiała myśl technicz
na, nowa sztuka druku obejmowała
Szybko — -niczym biblijny potop —
kiraje Europy, aby następnie objąć cały
świat. Już w 1473 roku, a więc zaled
wie w pięć lat po śmierci wynalazcy,

powstał również w Polsce, w Krakowie
pśrodek drukarski, którego uruchomie
nie przypisywane jest Kacprowi Straubemu.
Dość powszechne są obecnie narze
kania na sprawność poziomu poligra
fii, co tłumaczone bywa niedoinwesto
waniem przemysłu lub niedostateczny
mi kwalifikacjami młodszej generacji
mistrzów sztuki drukalrskiej. Smętnie
to brzmi w obliczu przedstawionych na
^wystawie zabytków tejże sztuki sprzed
ponad pięciu wieków, które to zabyt
ki — jak Biblia Gutenberga — mają
opinię niedościgłych pod względem
kunsztu drukarskiego. A przecież do
konywali tego w dzisiejszym rozumie
niu — amatorzy, dokonywali w pry
mitywnych, chałupniczych warunkach
,technicznych i materiałowych, przy
niezwykle Skromnych środkach mate
rialnych.

Henryk Cytowski
Warszawa

Cenny dar
Mgr inż. Eugeniusz Berezowski
ofiarował do biblioteki redakcji Prze
glądu Geodezyjnego następujące wy
dawnictwa:
■ Tymczasowa Instrukcja Technicz
na dla geometrów, wykonywujących

roboty miernicze przy pracach prowa
dzonych przez Urzędy Ziemskie. Głów
ny Urząd Ziemski. Warszawa 1920
■ Przepisy o ustaleniu dróg publicz
nych. Przegląd Mierniczy. Warszawa
1929

■ Stanisław Kluźniak — Geode
zja. T. I, II, III. PWN, Warszawa 1954
■ Sprawocznik geodezista. Moskwa
1966.
Za cenny ten dar serdecznie dzię
kujemy.

Fédération Internationale des Géomètres
International Federation of Surveyors
Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure

Międzynarodowa Federacja Geodetów
W ramach pracy Komisji 6 (Geodezja
Inżynieryjna), Grupy Studiów E (Gidroteodolity i ich zastosowanie), w
dniach 24—26 września 19-73 roku od
było się w Bonn Międzynarodowe
Sympozjum poświęcone giroteodolitom.
Obrady odbywały się w gmachu Uni
wersytetu.
Sympozjum zostało zorganizowane
przez kierownictwo Grupy Studiów E

oraz Niemieckie Stowarzyszenie Geo
dezyjne (Deutsche Verein für Ver
messungswesen).

Tematyka
.trzy działy:

Sympozjum

obejmowała

1) technikę pomiarów giroskopowych;
2) zastosowania w geodezji inżynie
ryjnej;
3) opracowanie -wyników.

Celem Sympozjum było zapoznanie
geodetów-praktyków z wielorakim za
stosowaniem giroskopów oraz stanem
ich technicznego rozwoju. W czasie
Sympozjum odbywały się ćwiczenia
seminaryjne na giroskopach różnych
typów, wystawa przyrządów oraz wy
cieczka naukowa do Bochuim.
Sekretarz Komisji 6 FIG
Dr inż. Witold Prószyński

Czytajcie i prenumerujcie Przegląd Geodezyjny
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WSPOMNIENIE O KOLEDZE ZYGMUNCIE WIECZORKU
Po długiej chorobie 22 lutego 1973
roku zmarł mgr inż. Zygmunt Wie
czorek, długoletni członek Stowarzy
szenia Geodetów Polskich.
Kolega Zygmunt Wieczorek urodził
się w dniu 1 lutego 1910 roku w Kiel
cach. W roku 1928 ukończył Pań
stwowe Gimnazjum im. Jana Śnia
deckiego w Kielcach i w tym samym
roku rozpoczął studia na Wydziale
Geodezyjnym Politechniki Warszaw
skiej.
Trudne warunki materialne, w ja
kich się znajdował, zmusiły Go wcze
śnie do pracy zarobkowej, która po
ważnie wpłynęła na przedłużenie stu
diów, a wybuch II wojny światowej
i okupacja uniemożliwiły Mu złoże
nie egzaminu dyplomowego, tak że
studia ukończył dopiero w 1946 roku,
uzyskując tytuł magistra inżyniera.
Jak wielu kolegów, w okresie
przedwojennym pracę zarobkową za
czął od robót dorywczych, lecz już w
1937 r. podjął pracę stałą w charak
terze technika geodety w Biurze Fo
togrametrycznym Fotolotu w Warsza
wie, w którym pracował do wybuchu
wojny.
W okresie okupacji, do dnia wy
buchu
Powstania
Warszawskiego,
pracował jako technik w Wydziale
Planowania Miasta Zarządu Miej
skiego m. st. Warszawy, w tym 3 la
ta w Sekcji Pomiarów, a jeden rok
w Sekcji Planowania Przestrzennego.
Po ukończeniu Politechniki, mgr
inż. Z. Wieczorek, rozpoczął pracę na
stanowisku inżyniera w spółdzielni
geodezyjno-f Otogrametrycznej
GEOFOTO i wykonywał opracowania geo

szawie, w charakterze nauczyciela-konsultanta przedmiotów zawodo
wych na Wydziale Geodezyjnym. W
latach szkolnych 1960—1962 prowadził
także wykłady i ćwiczenia w Techni
kum Geodezyjnym w Warszawie oraz
ćwiczenia połowę na Wydziale Me
lioracyjnym Szkoły Głównej Gospo
darstwa Wiejskiego.
Jednocześnie z pracą pedagogiczną,
w dniu 1.VIII.1966 r. podejmuje pra
ce w b. Delegaturze Głównego Urzę
du Geodezji i Kartografii w Warsza
wie w charakterze starszego inspekto
ra kontroli i nadzoru, gdzie pracuje
do 30.IV.1971 r., to jest do okresu
swej ciężkiej choroby. Przez pewien
czas pełni także funkcję kierownika
Delegatury.

dezyjno-kartograficzne dla
potrzeb
Biura Odbudowy Stolicy.
W roku 1950 rozpoczął pracę w
nowo powstałym Oddziale Warszaw
skim Państwowego Przedsiębiorstwa
Mierniczego, przemianowanym później
na Warszawskie Okręgowe Przed
siębiorstwo Miernicze. W przedsię
biorstwie tym był kierownikiem gru
py, a następnie starszym inspektorem
kontroli technicznej, prowadził, nad
zorował i kontrolował roboty z za
kresu pomiarów miejskich, kolejo
wych, lasów państwowych i innych.
W roku 1959 podjął pracę w Zaocz
nym Technikum Budowlanym w War

Poza pracą w szkolnictwie państwo
wym bierze czynny udział w doszka
laniu
prowadzonym
przez
SGP,
GUGiK i DOKP, prowadzi wykłady
na różnych kursach dla techników i
inżynierów, bierze także udział w ko
misjach egzaminacyjnych.

Pracę dydaktyczną wyjątkowo po
lubił, prowadził ją z dużym zamiło
waniem aż do czasu, gdy ciężka cho
roba uniemożliwiła dalsze jej kon
tynuowanie. Wśród słuchaczy cieszył
się dużym autorytetem i uznaniem.
Zmarł przedwcześnie, pozostanie jedr>'>k zarówno w pamięci swych słu
chaczy, jak i w naszej, jako dobry
Człowiek i Kolega.

Eugeniusz Lukasiewicz
Warszawa

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej

za lipiec 1973 roku
fundusz pomocy koleżeńskiej

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Iipcu 1973 roku wyniosły
85 566 złotych.
W Iipcu 1973 roku wypłacono 5 za
pomóg pośmiertnych na sumę 49 000
złotych.
W okresie objętym niniejszą infor

macją zmarli następujący koledzy:
Aleksander Kuczyński z Oddziału SGP
w Łodzi, lat 90, zmarł 14.V.19∣73 r. (za
wiadomienie nr 11030); Stanisław Wiel
gosz z Oddziału SGP w Warszawie,
lat 71, zmarł '21.VII. 1973 r. (zawiado
mienie nr 1031); Zygmunt Sokołowski
z Oddziału SGP w Gdańsku, lat 65,
zmarł 4.VII.1973 r. (zawiadomienie nr
1032).

KASA ZAPOMOGOWA

W Iipcu 1973 roku wypłacono 3 za
pomogi bezzwrotne w kwocie 6500 zło
tych, w tym: 1 koledze z Oddziału SGP
w Krakowie, 1 koledze z Oddziału SGP
w Rzeszowie i 1 koledze z Oddziału
SGP w Warszawie.
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No cóż, wprawdzie trudno w Okresie
urlopów i kainikuły proponować trud
ne zadanie, jednakże zgłoszone uwagi
zostały zarejestrowane jako wytyczne
na przyszłość.
Prawidłowa odpowiedź jest następu
jąca:
a — 273,00 m
b = 353,23 m
c = 373/77 m

Rozwiązanie zadania
nr 119
Zadanie nr 119 miało powodzenie,
gdyż nadesłano na nie 38 rozwiązań.
Przyznać trzeba, że nie było ono trud
ne, co zresztą wywołało takie oto uwagi rozwiązujących: Zadanie tak pro
ste i łatwe, że po prostu nieciekawe
[W. Kuckiewicz z Warszawy) · Moim
¿daniem, zadanie było zbyt proste (Ry
szard Szostek z Wrocławia) · Zadanie
łatwe i nieciekawe (Roman Arabski z
Łodzi). Kolega Grzegorz Krawczyk ze
Szczecina zwrócił uwagę, że w warun
kach zadania wystarczało podać 2 (kąty.

A oto najczęściej spotykany typ roz
wiązania:

a + b + c — 1000 m

a
sin A

b _ c
sin B
sin C

a więc
sin B
b — a-------sin A

sin C
c = a-------sin A

sin B
sin C
a + a ---------- ∣- a-------- = 1000 m
SinA
SinA
skąd

a = 273,00 m
a następnie

b = 353)28 m
c = 373,77 m
W wyniku losowania nagrodę głów
ną od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w postaci wydawnictwa albu
mowego o Mikołaju Koperniku otrzy
mał kolega Andrzej Jaroński z War
szawy.
Nagrody dodatkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w postaci ksią
żek wylosowali koledzy: Kazimierz Ko
walewski z Gliwic, 'Czesław Młyńczyk
z Bielska-Białej, Zbigniew Swoboda z
Krakowa, Wacław Pisarek z Jarosła
wia, Stanisław Marciniak z Bydgosz
czy.
S.J.T.

Rozwiązanie zadania nr lis nadesłali:
Witold
Kuckiewicz
(Warszawa),
Ryszard
Szostek (Wrocław), Andrzej Jaroński (War
szawa), Kazimierz Kowalewski
(Gliwice),
Jan Fedde (Czyczkowy), Andrzej Nowak
(Olsztyn), Wiktor Pietrutan (Szczecin), Ro
man Arabski (Łódź), Oswald Rudze (Wroc
ław), Stanisław Gürtler (Warszawa), Kamil
Kasprzycki (Bielsko-Biała), Czesław Młyń
czyk (Kraków), Stefan Tyliński (Pustelnik II
k.Warszawy), Jacek Rajch (Łódź), Włady

sław
Skawiński
(Chodzież),
Dzierżysław
Lipniacki (Lublin), Stanisław Serafin (Choj
nów), Grzegorz Krawczyk (Szczecin), Ma
rian Szymański (Poznań), Zbigniew Swo
boda (Kraków), Teresa Rosa (Kielce), Hen
ryk Liberek (Jarocin Poznański), Stefan
Balcer (Szczecin), Paweł Bednarz (Kozienice),
Bernard Chmara (Szczecin), Jan Sliz (WeIecz poczta Busko Zdrój), Wincenty Alenowicz (Mombasa — Kenya), Włodzimierz

Budny (Jedwabno, pow. Szczytno), Wacław
Pisarek (Jarosław), Józef Pawłowski (War
szawa), Bogdan Katyński (Sierpc), Jan Kla-

ma (Wrocław), Remigiusz Szczepaniak (War

szawa),

Leszek

Mosor

(Szczecin),

Józef

Chociej (Białystok), Krzysztof Musial (Piń
czów),

Anna

Hetman-Szuba (Kielce),

Sta

nisław Marciniak (Bydgoszcz).

Informacja
Redakcja wyjaśnia, że w związku z wydaniem zeszytu podwójnego 11-12/1973
rozwiązanie zadania mr 121 będzie opublikowane w zeszycie 1/1974. Termin nade
słania rozwiązania zostaje przesunięty do 10 listopada 1973 roku.
Terminy rozwiązania zadań 132 i 123 także ulegają miesięcznemu opóźnieniu.

Nagroda

Zadanie nr 124
Do obliczenia powierzchni działki w
!kształcie trapezu wykorzystano miary
trzech kolejnych boków .wziętych ze
szkicu polowego. Znaleźć powierzchnię
tej działki, wiedząc, że przekątną tralpezu, będącą bokiem ciągu poligono
wego, można obliczyć ze współrzędnych.
Dane:
14/2 — 15 = Θ5,00 m
15 —15/1 = 140,00 m
15/1· —16 = 50,00 m
>15 —16 = 170,59 m
Zadanie nadesłał kol. Andrzej No
wak z Olsztyna.
Rozwiązania zadania należy nadesłać
do dnia 10 lutego 1974 roku.
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Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagro
da główna w postaci wydawnictwa Zarys
historii organizacji społecznych geodetów
polskich lub album o Mikołaju Koperniku
— od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

UWAGA!
Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadania do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z roz
wiązaniami,
Projekty
zadań
przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, są honorowane ryczałtem w
wysokości 300 złotych.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.

Acta Polytechnica. Prace CVUT w
Praze. Tom VI, zeszyt 4. Statni Pedagogické Nakladatelstvi, Praga 1972.
Str. 135.

Zeszyt zawiera opracowania:

Alois Lodr — Josef
architekt i budowniczy.

Hlávka,

Bohumil Pour — Rozwój organi
zacyjny Wyższej Szkoły Nauk Spe
cjalnych.
W 1920 roku dokonano podstawowej
reorganizacji Czeskiej Wyższej Szkoły
Technicznej (CVUT), powstałej w 1869
roku w wyniku podziału ówczesnego
dwujęzycznego Instytutu Technicznego
w Pradze. Organizacyjnie CVUT było
podzielone na siedem samodzielnych
szkół (wydziałów) mających jednego
wybieralnego rektora i wspólny senat
akademicki.
W okresie od 1920—4930 roku jedną
z nich była Wyższa Szkoła Nauk Spe
cjalnych, która zawierała następujące
kierunki studiów: geodezyjny, techniki
ubezpieczeń, nauczania w szkołach
średnich (matematyka, fizyka, geome
tria wytkreślna) oraz ogólny.
Z historią szkoły wiążą się dzieje
studium geodezyjnego przy CVUT w
Pradze, którego zaczątki sięgają 1869
roku. W tamtych latach Franciszek
Müller (1835—1900), wykładający w
CVUT w Pradze geodezję niższą i
wyższą, utworzył pierwszą w Czechach
katedrę geodezji. Po jego śmierci ka
tedrę objął taż. Franciszek Novotny
(1864—1918). Geodezja i jej praktyczne
zastosowanie było wówczas częścią in
żynierii budowlanej. W latach osiem
dziesiątych XIX wieku studium geo
dezyjne istnieje już jako samodzielna
sekcja w ramach Wyższej Szkoły Nauk
Specjalnych CVUT w Pradze, począt
kowo dwuletnia, a od 1927 roku prze
chodzi na trzyletni cykl nauczania.
Absolwenci studium otrzymywali ty, tuł inżyniera. Po upływie jednego ro
ku od zakończenia nauki i pogłębieniu
wiedzy mogli oni przystępować do roz
prawy doktorskiej. Od 11935 roku pro
wadzony był w Wyższej Szkole Nauk
Specjalnych CVUT w Pradze roczny
kurs doktorancki dla inżynierów geo
detów. Po drugiej wojnie światowej,
od 1946 r. studium geodezyjne oparte
zostało na czteroletnim (8 semestrów)
programie nauki na Wydziale Geode
zji i Kartografii CVUT w Pradze.

Václav Lomii — Rozprawy doktor
skie w Czeskiej Wyższej Szkole Tech
nicznej w Pradze.

Podano wykaz rozpraw doktorskich
w CVUT w Pradze do 1951 roku, to
jest do czasu wprowadzenia wr CSRS
tytułów naukowych kandydata nauk
i doktora nauk. Rozprawy doktorskie
w latach 1920—1951 przeprowadzili na
stępujący inżynierowie geodeci: w
1920 r. — Robert Kalivoda; w 1931 r.
— Frantiszek Maszek, Jaroslav Voszvrda; w 1933 r. — Jan Votruba; w
1934 r. — Jan Cisarz, Adolf Fiker,
Josef Rużiczka; w 1935 r. — Pavel
Potużak, Josef Böhm; w 1936 r. —
Vlastimil Blahak, Rudolf Kloss, Wiera
Patkova, Frantiszek Boguszak; w
1937 r. — Vaclav Pleskot, Vaclav

Vlczek, Josef Klofoouczek, Maksimilian
Wittinger; w 1938 r. — Frantiszek
Cach, Josef Prokopec, Alexandr Gogava, Josef Zdiansky, Vojtiech Hólin,
Michail Ivanov Venedikow, Vaclav
Elznic; w 1939 r. — Jaroslav Svoboda;
w 1945 r. —■ Vaclav Burda, Jan Petrzik, Jiζi Brousek, Bohumil Pour, Ja
roslav Pichlik; w 1946 r. — Antoni
Sztran, Karol Zubek, Emil Nykodym,
Vaclav Krumphanzl, Oldrzich Valka,
Josef Vykutil, Frantiszek Kuska; w
1947 r. —i Karel Kuczera, Jaromir
Sztiepan, Jan Kaszpar, Vladimir Vlaeh;
w 1948 r. — Pavel Gal; w 1949 r. —
Frantiszek Broζ, Alois Jelinek; w
1950 r. — Ladislav Lukesz, Neno Petro
Ivanov, Rudolf Petrasz; w 19∙5il. r. —
Miroslav Hauf, Ludvik Hradilek.
Magda Sekerova — Wybitne ro
cznice Czeskiej Wyższej Szkoły Tech
nicznej w Pradze przypadające w 1973
roku.
Wśród szeregu jubilatów, zasłużo
nych wybitnych .profesorów i docen
tów CVUT w Pradze wymieniono ro
cznice: 90-lecie urodzin inż. dra Frantiszka Fiala — profesora rachunku
geodezyjnego, odwzorowań kartogra
ficznych i podstaw niższej geodezji, a
także 65-lecie urodzin taż. dra Vaclava
Krumphanzla — .profesora fakul
tetu budownictwa — katedra geodezji
specjalnej.

Mgr inż. Wł: Barański

Geodezja i Kartografia (Moskwa)

I

Nr 5 — maj 1973 r.: I. A. Kutu
zów — Wyniki z pierwszych lat pię
ciolatki i zadania na rok 1973. — A. A.
Drażni uk — Stały rozwój współ
zawodnictwa socjalistycznego. — gwa
rancją pomyślnej pracy przedsiębior
stwa. — A. P. Gierasimow — Me
toda obliczenia azymutu geodezyjnego
z obserwacji gwiazd. —ɪ W. Μ. K ł adownikow — Wykorzystanie ele
mentów logiki matematycznej do wy
krywania błędów w układach sieci po
ligonów niwelacyjnych — A. I. Spi
ridonow — Właściwości wykorzy
stania teodolitów z odczytem jedno
stronnym — F. G. Koczetow —
Teodolit TK-G do bezpośredniego wy
znaczania przyrostów współrzędnych.
— Ju. G. Bugajew i inni — Wy
znaczanie poprawek instrumentalnych
Tadiodalmierzy w warunkach polowych.
Ju. P. Nowikow — Pomiary dal
mierzami optycznymi. — Ju. P. Ki
je nko i inni — XH Kongres Mię
dzynarodowego Towarzystwa Fotogra
metrycznego. — Ja. L. IZiman i inni
— Kalibrowanie fotogrametryczne u

kładów fotograficznych za pomocą po
stępowo przemieszczanego teodolitu. —
O. A. Mozżuchin — Obliczenie
średniego stanu wody w rzekach przy
uwidocznieniu ich na mapach topogra
ficznych. — P. I. Ostapienko —
Odczytywanie zdjęć fototeodolitowych
przy sporządzaniu planów topograficz
nych. — E. E. Sziriajew — Auto
matyczna metoda pomiaru powierzchni
oraz obwodu konturów za pomocą urządzeń skanirujących i EMC. — T. S.
Danilenko — Potrzebny podręcz
nik (recenzja). — N. T. Zawarza —
Służba topograficzno-geodezyjna i kar
tograficzna wstępuje do Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Górni
czego. — A. Ja. Tiepin — Kształ
cenie młodej kadry fachowej. — P. S.
Lepiawko — Konferencja naukowa
w MiHGAiK. — B. N. Nejman —
III konferencja ,produkcyjno-techniczna
w przedsiębiorstwie. — A. K. Kocewolskij — Seminarium naukowo-metodyczne z zakresu geodezji inży
nieryjnej. — Z. A. Minin — Kon
ferencja geodezyjna.
Mikołaj Modrynski
Geodezja Kartografja Zemeustrojstwo

Nr 1 — styczeń 1973 r.: WL Stojn o w — O teorii i zastosowaniu nor
malnego pola grawitacyjnego w geo
dezji. — P. Petrow — Poprawka na
odchylenie pionu przy pomiarze kątów
poziomych. — Μ. Mirczew — Do
kładność zadania Hanzena. — L. Dojc z i n o w — Zagadnienie rozłożenia
błędów przy określaniu współrzędnych
ciągów poligonowych. — Al. Galabow — Prace geodezyjne przy budo
wie portu Warna-Zachów. — D. Dak o w s k i, Μ. Ganew — Geodezyjne
badania deformacji stacji pomp „Liulaka” oraz procesów związanych z od
kształceniem okolicznych gruntów. —
Iw. Totomanow — O zastosowanie
afinicznej transformacji przestrzennej
do orientacji geodezyjnej w aerotriangulacji. W. Janusz — Zadania i pro
blemy geodezji ,przemysłowej w Pol
sce. — S. Szczepański — Koniecz
ność wydania atlasu tematycznych map
morskich. — Iw. Georgiew — Nie
które urządzenia przeciwerozyjne. —
W. Richert — Mikołaj Kopernik —
człowiek i dzieło.
Nr 2 — luty 1973 r.: St. Dżudżew
— Wykorzystanie aproksymacji wielo
mianów do specjalnych zadań geode
zji. — St. Stojanow — Sposoby roz
wiązania zadania Hanzena. — Iw. Sta
no j e w — Obliczanie wielokrotnych
wcięć wstecz na elektronowych ma
szynach cyfrowych. — I. Krastew
— Elementy wewnętrznej orientacji
zdjęć aerofotogrametrycznych określa-
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ne w czasie lotu, charakterystyka po
równawcza i wykorzystanie w fototriangulacji przestrzennej. — Iw. K acarski — Płaskość płytki docisko
wej oraz ramki kamery pomiarowej. —
W. Ł. S o k o ł o w — Prace geodezyjne
przy projektowaniu i budowie urzą
dzeń podziemnych. — G. Manew —
Kataster urządzeń podziemnych m. Ru
se i doświadczenia przy jego zakłada
niu. — Μ. Desow — Samoredakcyj
ny teodolit-tachimetr Dahlta 020 oraz
nowy Samoredukcyjny itachimetr Kenn-Kl-RA. — Z. Bajkow — Metody
przedstawiania na mąpach gęstości za
ludnienia. — P. Diweni — Teore
tyczne i metodologiczne problemy map
w folderach. — K. Petkow a, R.
Iwanczewa — Podstawowe założe
nia generalnego planu rolniczego i
przemysłowego !kompleksu „Osam” —
m. Letnica, okręg Lowecz. — T. To
rnow — Przejmowanie gruntów uprawnych i łąk pod budowę urządzeń
wodno-melioracyjnych. — M. M i c z e w,
Iw. Staniew — Konferencja nau
kowo-techniczna na temat: „Rozwój
i zadania urządzeń rolnych w Czecho
słowacji”.

Mgr inż. Wł. Barański

Geodeticky a Kartograficky Obzor

Nr 2 — luty 1973 r.: C. Karsky —
Od Kopernika do dnia dzisiejszego. —
Μ. Milan, I. Mitaszova — Prace
geodezyjne w zakresie informacyjnych
systemów o Ziemi. — Μ. Rużek —
Badania przyrządów fotogrametrycz
nych. — O. Jerzabek — Zastoso
wanie teorii przeniesień przy ocenie
jakości zdjęć fotogrametrycznych.
Nr 3 — marzec 1973 r.: P. Mar
czak — Zagadnienie geodezyjnej in
terpretacji .okresowych pływów skoru
py ziemskiej. — O. Valka. — Tryb
opracowania i aktualizacji ewidencji
nieruchomości na elektronicznych ma
szynach cyfrowych. — K. MaxmiIian — Lokalizowanie nieruchomości
za ,pomocą współrzędnych w wykazach
ewidencji nieruchomości. — F. S z i
ła r, J. Czalek — Dane wyjściowe
cyfrowej mapy techniczno-gospodarozej. — K. Maczek — Urządzenia
laserowe do tyczenia budowli i kiero
wania pracą maszyn budowlanych.

Nr 4 — kwiecień 1973 r.: Z. Souc z e k — Zastosowanie podstawowego
programu do aktualizacji mapy ewi
dencji nieruchomości.—J. Neumanu
— Konsolidacja informacji o drogach
i autostradach w CSRS. — A. Meiss
ler — Zautomatyzowana ewidencja
zasobu map. — M. Mikloszik —
Stochastyczna metoda pomiaru długo
ści linii. — B. Koen, I. Stanoev —
System automatycznego opracowania
kartogramów i kartodiagramów.

Nr 5 — maj 1973 r.: L. Hradilek,
A. Loulova — Określenie refrakcji
z kątów pionowych. — ∣B. Bartik —
Badania nad wykorzystaniem mikro
filmów do opracowań geodezyjnych i
kartograficznych oraz wykorzystanie
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wyników badań. — J. Krnolo —
Rola geodezji i kartografii w dziedzi
nie gospodarowania zasobami ziem u,prawnych oraz w poszczególnych dzia
łach gospodarki narodowej. — S. Mi
chalczyk — Rozwój elektronicznych
tachimetrów oraz dalmierzy.

Nr 6 — czerwiec 1973 r.: I. Häver
lik, J. Krocho — Automatyzacja
opracowań map Warstwicowych oraz
Izogradientow ze stanowiska pierwot
nych i wtórnych ,pół izólinii. — K. DiV i s z, S. Olejnik — Niektóre wnio
ski z pomiarów gra!dientometrem
GRBM-2. — K. Kuczera — Kryte
ria pomiarów orientacyjnych przy
sprawdzeniu położenia punktów trian
gulacyjnych. — P. Gal — Perspekty
wy rozwu fotogrametrii w świetle re
zolucji XII Kongresu Międzynarodo
wego Towarzystwa Fotogrametryczne
go w Ottawie w 1972 r. — A. Meiss
ler, J. Michał — Nowe metody go
spodarowania gruntami.
Mgr inż. Wł. Barański

Geodetski List

Nr 4—6 — kwiecień—maj—czerwiec
1972 r.: N. Neidhardt — Kontrolne
obliczenia różnic współrzędnych w cią
gach poligonowych. — Ż. Seissel —
Obliczenie współrzędnych punktów na
elektronicznej maszynie cyfrowej. —
Z. Tomaszegowic — Możliwości
ulepszenia fotogrametrii oraz wymia
rowej fotointerpretacji systemem stereofoto. — Μ. Bożicznik — Kata
ster gruntów i księgi gruntowe. Część I.
— C. Szefczek — Regulacja sied
lisk oraz prace techniczne przy sca
leniu „Schönberg”.
Nr 7—9 — lipiec—sierpień—wrzesień
1972 r.: E. Kriżaj — Rozważania o
dokładności sieci poligonowych przy
pomiarach długości dalmierzami elektrooptycznymi. — E. Ozolic — Nowe
sposoby pomiaru odległości na XX
Igrzyskach Oilimpijslkich — J. RSmith — Transformacja współrzęd
nych za pomocą dwóch identycznych
punktów. Ż. Seissel — Wiadomości
z zakresu automatyzacji. — Μ. Bo
żicznik — Kataster gruntów i księ
gi gruntowe. Część II.
Nr 10—12 — październik—listopad—
—grudzień 1972 r.: J. S e t f a n o v i ć
— Przekształcenie macierzy korelacyj
nej kierunku otrzymanego, z pomiaru
kąta, tak aby poprawka kierunku po
czątkowego była różna od zera. —
J. Vezenkov — Ustalenie kierunku
anten oraz pasywnych reflektorów
UKF łączności .radioprzekaźnikowej za
pomocą metod geodezyjnych. — Z. Tomaszegowić — Biinokularowy mo
dularny przenośnik szczegółów ZTS z
fotogramów na mapę. — E. Bożiczni k — Konieczność opracowania pro
gramu automatyzacji .prac geodezyj
nych. — N. Czubranic — Dotych
czasowe prace przy obserwacji sztucz
nych satelitów Ziemi w obserwatorium
Hvar.

Mgr inż. Wł. Barański

Vermessungstechnik
Nr 1 — styczeń 1973 r.: K. Luckert
— Stosowanie wykrywaczy do loka
lizacji przewodów wodociągowych. —
H. Nischan — Stosowanie kartogra
ficznych metod przedstawiania stanu
istniejącego na mapach tematycznych.
Nr 2 — luty 1973 r.: K. H. Albert
— Stosowanie naukowej organizacji
pracy w geodezji i kartografii. —
F. Deumlich — Rozwój przyrzą
dów laserowych do geodezyjnych po
miarów realizacyjnych. — W. Kluge
— Kataster przewodów podziemnych
w miastach. — A. Franke, L. Steiinich — Zniaczenie jednolitego syste
mu komputerów (ESER) w geodezji i
kartografii. — E. Danert — Ujed
nolicenie danych topograficznych w
kartografii tematycznej. — E. Illhar d t — Orientacja względna stereomodeli na przetwornikach analogowych
przy asymetrycznym układzie punktów
orientacyjnych. — G. Hinz, B. Zim
mermann — 'Prace geodezyjne przy
ochronie wybrzeża Bałtyku w NRD. —
H. Henning — Obliczenia napisów
współrzędnych obiektów katastralnych.
— U. Bonau — Techniczne założenia
i wskazówki przy ćwiczeniach geode
zyjnych. — H. J. Dittfeld — "Wy
niki długotrwałych obserwacji przy
rządami wahadłowymi.

Nr 3 — marzec 1973 r.: H. L e ś n i o k
— 500-lecie urodzin Mikołaja Koper
nika. — G. Dorhofer — 20-leeie
wydawnictwa map krajowych — bilans
i .widoki na przyszłość. — G. H ü t h e r
— Nowy precyzyjny niwelator kom
pensacyjny Ni 002 Zeissa z Jeny. —
Μ. Sommer — Ocena dókładności
map grawimetrycznych z Izoliniami. —
L- Steinich — Systemy ESER łą
czące dane do ich uzyskania i zagęsz
czenia. — K. Borkowski — Wy
równanie siatek geodezyjnych metodą
spostrzeżeń Zawarunkowanych, z u,względnieniem błędów współrzędnych
punktów nawiązania. — H. Joch
mann — Teoria i praktyka dotycząca
przypadkowych błędów pomiaru. — H.
J. Dittfeld — Badania zachowania
(się przyrządów grawimetrycznych w
długich okresach. —> B. Zimmerm a η n — Stosowanie niepodzielnych
Imatematyczno-Statystycznych
metod
badawczych przy badaniach ekono
micznych w geodezji. — U. Zorn —
Uproszczenie rachunków kontrolnych
przy pomiarach kierunków.
Nr 4 — kwiecień 1973 r.: G. Rabe
— Jakość opracowań w kombinacie
geodezji i kartografii. — R. P. Mark
— System małych komputerów KRS
4100 w połączeniu z fotogrametryczny
mi Stereoprzetwornikaimi. — W. S t echert — Aktualizacja map nierucho
mości na podstawie aerofotogrametrii
w powiecie Neubrandenburg. — H.
Werner — Ocena obecnego stanu
rozwoju trygonometrycznych i poligo
nowych metod pomiarów kontrolnych
budowli. — H. J. Dach — Sygnały
bazowego tachimetru redukcyjnego do
zdejmowania profili poprzecznych w
terenach niedostępnych. — G. Siecksmeyer — Prace geodezyjne przy bu
dowie nowoczesnej elektrostalowni. —
M. Martinek — Zadania kartografii
w zalkresie przekazywania informacji.

— W. Krakau — Generalizacja kar
tograficzna zgodna z ,prawem lub zgod
na z regułami.

Nr 5 — maj 1973 r.: F. Deumlich
— Działalność informacyjna Ver
messungstechnik w okresie minionego
20-lecia. — H. Gohler — Tendencje
rozwojowe systemu geodezyjnego zbie
rania danych. — D. Maass — Po
miary przy ułożeniu płyty 23-piętrowego budynku mieszkalnego. — H. Wer
ner — Tyczenie płaszczyzn i centro
wanie przy kontroli budowli — ich
znaczenie i dalszy rozwój. — Μ. K arusseit — Prace geodezyjne przy
montażu ścian osłonowych budowli w
kształcie rotundy. — H. Krause —
Doświadczenia przy elektronicznym oPracowaniu wielkiej liczby danych fo
togrametrycznych — wykorzystanie w
meteorologii NRD. — H. Jochmann
— Wpływ obliczenia interwału na
przenoszenie się błędów. — C. Clauss
— Problemy efektywności, formy i za
stosowania map w zarządzaniu i pla
nowaniu gospodarczym — na przykła
dzie map komunikacyjnych rejonów
rolniczych i przemysłu spożywczego.
— E. Haack — Instrukcja dotycząca
sposobu umieszczania nazw geograficz
nych w opracowaniach kartograficz
nych NRD.
Mgr inż. Wilhelm Chojnicki
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Nr 10 — październik 1972 r.: H.
Krimmer — Zagadnienia własności
prywatnej a urządzenia rolne w NRF.
— T. Krarup — Geometria wyrów
nania — H. Heister, W. Welsch
— Generowanie i testowanie liczb
przypadkowych w rozkładzie normal
nym.

Nr 11 — listopad 1972 r.: E. Mit
te r m a y e r — Wyrównanie wolnych
siatek. — H. J. Gottschalk — GeHeralizacja izolinii jako wynik generalizacji powierzchni.
— H. W.
Friichteninicht — Wpływ warun
ków atmosferycznych na dokładność
pomiarów odległości na morzu dalmie
rzami elektronicznymi. — G. Kübler
— Pomiar siłowni wodnej w Ameryce
Południowej.
Nr 12 — grudzień 1972 r.: K. Gerke
— Geodezja jako wiedza przyrodnicza
i inżynierska. — P. Grams — Zawód
inżyniera geodety. — B. ,Schrader
— Planowanie i racjonalizacja czyn
ności inżyniera geodety. — K. Lud
wig — Pomiary głębokości w porcie
Hamburg. — P. Andree — Racjona
lizacja pomiaru rzek. — W. Bettac
— U.jęoie i opracowanie danych z po
miarów morskich. — D. Möller —
Redukcje meteorologiczne w elektro
nicznych pomiarach odległości. — H.
Aschauer — Trzy lata elektronicz
nej tachimetrii w Bawarii. — W. Ro
se — Ekonomia stosowania tachimetru elektronicznego w zależności od
wymagań bezpieczeństwa, dokładności
ɪ sieci punktów stałych. H. Knoop
— Kontrola pomiaru i obliczeń za po
mocą elektronicznego tachimetru. —
R- Richter — Nowoczesne metody

sporządzania map katastralnych za po
mocą aerofotogrametrii.

Nr 1 — styczeń 1973 r.: S. Stah nk e — Rola geodety w planowaniu
miasta. — K. R. K och — Przesunięcia
kontynentalne i pole przyciągania
ziemskiego. — J. ,Camptoell i inni
— Liczfbowe badania dokładności sia
tek satelitarnych za pomocą obserwa
cji Dopplera, laserowych i fotograficz
nych. — G. Brunken — Kartowanie
za pomocą małego komputera połączo
nego z maszyną do pisania. — W.
Wenderlein — Definicja dokład
ności ,pomiarów realizacyjnych w bu
downictwie. — D. Ghitau — Sporzą
dzenie ogólnego modelu do opisania
wzniesień terenu na podstawie kilka
krotnej niwelacji.

Nr 2 — luty 1973 r.: I. Mueller —
Odaziitywanie komputerów na geode
zję i kartografię. — K. Linkwitz,
D. Schwenkel — Przybliżenie linii
odręcznych za pomocą łuków koło
wych i klotoid przez wyrównanie za
stępcze. — K. Borre — Geodezyjne
kształty siatek i związane z tym za
gadnienia liczbowe. — H. Zomorrod ɪ a n — Pomiary grawimetryczne w
Iranie przy cechowaniu grawimetrów.
— H. Steinbring — Geodeta i uStawodawstwo przemysłowe.
Nr 3 — marzec 1973 r.: G. Leibholz — Własność i prawa społeczno-państwowe w ramach ustaw zasadni
czych — H. Saxena — Możliwość
Udoslkonalenia geodezyjnej triangulalcji
przez ¡badanie punktów kontrolnych
położonych około środka łańcucha. —
E. Schmid — Rozwiązanie inwersji
geodezyjnej za pomocą całkowania
numerycznego. — ∣K. Ramsayer —
Teodolit astronomiczny z automatycz
nym prowadzeniem lunety. — H.
Weyerer — Zniekształcenia warstw
fotograficznych po wywołaniu i ich
wpływ ma pomiar długości.
Nr 4 — kwiecień 1973 r.: H. Moritz
— Nowe metody wyrównania i prog
nozowania. — K. Kraus — Progno
zowanie z dwiema różnymi grupami
punktów oparcia. — G. Appelt —
Rozważania na temat stosowania elek
tronicznego Opra1Cowania danych w
kartografii. — H. D. Schwarz —
Doświadczenia praktyczne z odległownicą elektrooptyczną Hewlett-Packard
DMY 3800 B. — O. Weber — Ogól
na trygonometryczna funkcja odwrot
na i jej zastosowanie w minikompu

terach. — W. E. Daack — Organi
zacja służby geodezyjnej w Urugwaju.
— R. Brückner — Elektromagne
tyczne pomiary odległości między Da
nią i Norwegią w roku 19T2.
Mgr inż. Wilhelm Chojnicki

Österreichische Zeitschrift
für Vermessungswesen
Nr 3 — grudzień 1972 r.: H. Moritz
— Zadania geodezji teoretycznej. —
P. Lugner, G. Palfinder — Dy
namiczne krzywe jezdni w luku przej
ściowym.
Mgr inż. Wilhelm Chojnicki

Mensuration, Photogrammetrie, Genie
rural. Vermessung, Photogrammetrie,
Kulturtechnik
Komunikaty. Nr 2 — luty 1973 r.:
Μ. Leupin — Czy graniczniki mogą
być 'stanowiskami współrzędnych bie
gunowych przy pomiarach uzupełnia
jących?
Nr 4 — kwiecień 1973 r.: W. Trau tm a η n — Urządzenia rolne w połud
niowej Bawarii.

Nr 5 — maj 1973 r.: E. Spiess,
Μ. Bühlmann — Sieć drogowa —
rysowana zgodnie z wymaganiami au
tomatyki.
Nr 7 — lipiec 1973 r.: P. Ritter
— Transport mleka w terenie za po
mocą rur z tworzywa sztucznego.

Nauka. Nr 1 — styczeń—luty—marzec
1973 r.: F. Jeanrichard — Niwe
lacja i aktualne wypiętrzanie się Alp.
A. Ansermet — Obliczenie kilku
∣hiperstatycznych systemów i siatek
Irilateracyjnych. — A. Flotron —
¡Pomiary fotogrametryczne ruchów lo
dowców kamerą automatyczną. — T.
Schenk — Wyniki triangulacji blo
kowej metodą wiązek.
Nr 2 — kwiecień—maj—czerwiec
1973 r.: — N. W y s s — Orientacja cią
gów poligonowych za pomocą azymu
tów z obsewracji Słońca. — J. Μ.
∣Rü eg er — Pomiary astronomiczne
teodolitem IKM 2-A do wyznaczenia
szerokości geograficznej. — J. Kauf
mann, H. Bigler — Rozszerzony
.zasięg stosowania komputera przy sca
leniach gruntów.
Mgr inż. Wilhelm Chojnicki
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO I

Mgr inż. LESZEK BEKER
Mgr inż. ROMUALD KACZYŃSKI
Warszawa

1. Opis budowy
Fototeodolit UMK 10/1318 Zeissa z Jeny jest typem in
strumentu o kamerze sprzężonej z Iototeodolitem. W skład
kompletu UMK wchodzą: fototeodolit, urządzenie steru
jące, przyrząd rektyfikacyjny, kasety do płyt szklanych,
kable podłączeniowe, statywy, spodarka i marka celow
nicza oraz akumulator niklowo-kadmowy lβ V.
Podstawowe części Iototeodolitu pokazano na rysunkach
1 i '2.

2. Dane techniczne
Część teodolitowa

Fototeodolit UMK 10/1318
Rys. 2. Oznaczenia: 21 — śruba ruchu leniwego koła pionowego,
22 — śruba ogniskująca lunety, 23 — okienko odczytowe koła
pionowego, 24 — libela rurkowa alidady, 25 — numerator zdjęć
ramki tłowej, 26 — okienko odczytu nastawionego numeru zdję
cia (od 1 do 72), 27 — okienko wskaźnika nastawionego rodzaju
zdjęcia (A, AL, A∣R, B, BL, BR), 28 — wskaźnik rodzaju zdję
cia ramki tłowej, 29 — lusterko Iibeli rurkowej kamery, 30 —
znaczek tłowy, 31 — zatrzask kasety, 32 — dźwignia docisku
kasety, 33 — stała kamery Ck dla D = oo, 34 — gwint do umo
cowania urządzenia rektyfikacyjnego, 35 — zatrzask osłony ło
żyska, 36 — celownik optyczny, 37 — wskaźnik .wartości dCk,
33 — libela pudełkowa alidady, 39 — śruba mikrometru koła
poziomego, 40 — śruba rejteracyjna koła poziomego, 41 — śruba
ruchu leniwego alidady, 42 — dźwignia zaciskowa alidady, 43 —
okular mikrometru, 44 — okular lunety

—
—
—
—
—

powiększenie lunety 16×
średnica obiektywu 32 mm
kąt widzenia 2,8&
minimalna odległość celowania 0,8 m
maksymalny kąt pionowy ±2OS
nominalna wartość działki kąta pionowego 1®
nominaPna wartość działki kąta poziomego 20c
nominalna wartość odczytu mikrometru koła pozio
mego 2cc
—i przewaga Iibeli rurkowej 1∣5<≈
Rys. 1. Oznaczenia: I — śruba Otwotu pionowego kamery, 2 —
gniazdko podłączenia Iamipy błyskowej, 3 — regulator oświetlenia
element*w ramki tłowej, 4 — dźwignia naciągu migawki, 5 —
osłona czopu kamery, 6 — obiektyw LAMEGON 8/100, 7 — libela
rurkowa kamery, 8 — kamera pomiarowa, 8 — pierścień do na
stawiania czasu ekspozycji, IO — pierścień przysłony, 11 — osłona
łożyska, 12 — celownik optyczny, 13 — ramię alidady części
teodolitowej, 14 — przełącznik do wykonania zdjęć w świetle
widzialnym i w podczerwieni, 15 — pokrętło ogniskowania, 16 —
lusterko oświetlenia systemu odczytowego, 17 — luneta, 18 —
spodarka, 19 — gniazdko wtykowe systemu oświetleniowego, 20 —
gniazdko połączenia wężyka fotograficznego
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Kamera pomiarowa

— odległość obrazu C⅛ ⅛ IflO mm
— pole widzenia
w dłuższym formacie kliszy 89S
w krótszym formacie kliszy 69≡
po przekątnej
97S
— maksymalna dystorsja ±0,006 mm
— średnia zdolność rozdzielcza obiektywu 55 linii/mm

— migawka centralna T, B, 1, 1/2, 1/4, 1/8, >1/15, 1/30,
1/60, 1/125, 1/250, 4/400 s
— przysłona 8, 11, 16, 22, 32
— ogniskowanie na odległość 3,6; 4,2; 5; 6; 8; 12; 25; ∞ m
—! SynchIrOnizacja z lampą błyskową X
■— format płyt szklanych 129±0,5 mm × 179+0,5 mm
— format fotogramu 120 X 166 mm
— zasilanie: prąd stały 12 V
— maksymalny pobór mocy 30 W
— filtr żółty 500 nm
•— filtr czerwony 640 nm

Rys. 5

3. Przeznaczenie i możliwości wykorzystania
Fototeodolit UMK 10/1318' przeznaczony jest do wyfconywania fotogrametrycznych zdjęć pomiarowych na płytach
szklanych. Jest instrumentem pośrednim między fototeodoIitem 19/1318 a kamerą stereometryczną SMK 5,5/0808. Może
być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie ,wymagana jest
wysoka dokładność opracowania rzędu setnych części mili/^e⅛a w skali zdjęcia. Fotogramy ¡uzyskiwane za pomocą
UMK 10/13'18 można wykorzystywać do opracowań ciernen tów architektonicznych, do badania odkształceń konstruk-
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JERZY WOJCIK
Warszawa

Orobne usprawnienia w pracach pomiarowych
związanych z inwentaryzacją

obiektów architektonicznych
metodami fotogrametrycznymi
Jak wiadomo, Stereoautograf jest instrumentem nie da
jącym możności nastawiania elementów orientacji zewnę
trznej zdjęcia (<p, ωκ), jednakże prawidłowe opracowania
mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy Stereogramy wy
konalne zostały iw tak zwanym przypadku normalnym i
bazie równoległej do płaszczyzny fotografowanego obiektu.
Wymaga to szczególnie starannego wykonywania zdjęć w
terenie zarówno fototeodolitem, jak i kamerą Stereome■tryczną.
W opracowaniu niniejszym autor pragnie przedstawić
sprawdzone przez zespół metody pomiaru elewacji i orien
tacji zdjęć.
Pierwszą czynnością w inwentaryzacji powierzchniowej
obiektu jest wyznaczenie płaszczyzn, na które będą odnie
sione wszystkie rauty i przekroje. Następnie należy po
prowadzić kierunki równoległe do poszczególnych płasz
czyzn, zaznaczając ich orientację. Kierunki te wskazują
położenie baz, przy czym ich odległość do elewacji jest
uwarunkowana skalą zdjęcia i Qpracowahia.
W celu zapewnienia maksymalnej dokładności równo
ległości kierunki baz wytyczamy teodolitem, a na zreali
zowane kierunki wtycza się statywy będące stanowiskami
fototeodolitu.
Sposób ustawienia statywów zależy oczywiście od obiektu,
jednak istnieje możność korzystniejszego pokrycia zdję
ciami fotografowanego obiektu (rys. 1) przez odpowiednie
rozmieszczenie baz.
Pracując kamerą stereometryczną musimy oczywiście wy
konywać zdjęcia odpowiadające wyżej wymienionym wa
runkom; pomiar utrudnia brak systemu orientującego w
kamerach SMK 040 produkcji Zeissa z Jeny.
Do rozwiązania tego problemu proponuje się taki system
,pomiaru, który gwarantuje dużą dokładność ustawienia
orientacji kamery równolegle do płaszczyzny fotografowa
nego obiektu, co umożliwia wykonanie zdjęć z ibazy wię
kszej niż 40 cm (jaką zapewnia producent).
Stosowanie tej metody jest korzystne i w dużym stopniu
zwiększa możliwości pomiarowe kamery SMK 040.
Pierwsza część pracy jest identyczna jak przy pracy
fototeodolitem. Po zrealizowaniu kierunku baz ustawiamy
kamerę (w przybliżeniu równolegle do płaszczyzny foto
grafowanego obiektu) poza linią celową teodolitu.
Dokładną orientację kamery uzyskujemy przez dopro
wadzenie do równoległości przedniej płaszczyzny korpusu
kamery względem uprzednio zrealizowanej linii bazy.
Tak zorientowany stereogram może dać prawidłowe opracowanie na Stereoautografie.

Rys. 3

t_z

cji, kontroli skomplikowanych operacji technologicznych
zmieniających się szybko w czasie, rejestracji wypadków
ulicznych, badań antropologicznych i hydrotechnicznych
itp. ,prac.
Szerokie zastosowanie f∙ototeodolitu UMK wynika stąd,
że dzięki dużemu polu widzenia i zmiennej odległości obra
zu można uzyskiwać Stereogramy dużych obiektów z ma
łych odległości (minimalna odległość 3,6 m). Ponadto kon
strukcja fotodeodolitu umożliwia ustawienie kamery na
ramionach alidady części teodolitowej w taki sposób, że
płyta zajmuje położenie pionowe lub poziome. Rówhież oś
optyczna kamery może zajmować różne położenia względem
,płaszczyzny poziomej, co umożliwia najkorzystniejsze usta
wienie kamery względem fotografowanego obiektu, a ce
lownik Cptyczny nakładany na ramię alidady pozwala na
precyzyjne określenie zasięgu fotogramu. Pozwala to na
maksymalne wykorzystanie .powierzchni fotogramóiw.
Możliwe jest nie tylko elektromagnetyczne wyzwalanie
migawki, ale również połączenie 2 fototeodolitów i przez
urządzenie sterujące Uzydkiwanie zsynchronizowanych fo
togramów (stereogramów), szczególnie plrzydatne ,przy wy
konywaniu zdjęć obiektów będących w ruchu. Fototeodolit
pozwala również na uzyskiwanie fotogramów bez zasilania.
Wówczas zdjęcia uzyskuje się drogą wyzwolenia migawki
za pomocą wężyka fotograficznego. W tym przypadku nie
odfotografowują się elementy ramki tłowej z wyjątkiem
znaczków tłowych.
Na szczególną uwagę zasługuje zastosowany w kamerze
fototeodolitu obiektyw LAME,GON 8/100, praktycznie wolny
od dystorsji, umożliwiający uzyskiwanie zdjęć wysokiej ja
kości.
Na rysunku 3 pokazana jest zależność zdolności rozdziel
czej R od promienia radialnego r' [1].
Obiektyw LAMEGON 8/100 Charalktaryzuje się również
wyższą jasnością niż fototeodolit 19/1318, co pozwala na
fotografowanie w trudnych warunkach, przy słabym oświetleniu.
Spadek jasności obrazu E w zależności od ,promienia ra
dialnego r' pokazano na rysunku 4 [1], Obiektyw może
być ogniskowany od odległości 3,6 m, przez odległość 4,2;
5; 6; 8; 12; 25 do ∞, które nastawia się pokrętłem 15.
Czynność tę praktycznie wykonuje się w ten sposób, że
określa się przybliżoną odległość od fotografowanego
obiektu, a następnie ustawia się pokrętłem 15 najbliższą
wartość (zgodną z podziałem). Odpowiadająca danej od
ległości poprawka JC⅛ Odfotografowuje się na ramce tło
wej.
Wykorzystując odpowiednio warunki ekspozycji (na przy
kład przysłona 1 :32) można praktycznie uzyskiwać foto
gramy z odległości 2 metrów. Fototeodolitem UMK 10/1318’
można wykonywać zdjęcia w świetle widzialnym, jak i w
podczerwieni.
W celu praktycznego sprawdzenia walorów fototeodolitu
dla Wielkoskalowych opracowań analogowych skompliko
wanych konstrukcji wykonano w maju >1972 roku stereogramy śruby statku z odległości około 5 m i bazy B =
= 2,23 m, na płytach ORWO TOl, przy przysłonie 1:16,
w czasie ekspozycji 1 s, ACk- 2,10, C* =101,03 mm. Zdję
cie fotogramu pokazano na rysunku 5.
Na rysunku 6 przedstawiono pomniejszenie graficznego
opracowania Stereogramu wykonane na autografie A-7 w
Skali 1 :5, z cięciem
cm.
Fototeodolitem wykonano również fotogramy poligonu
doświadczalnego z różnych odległości i w różnych warun
kach oświetleniowych, w tym i w nocy, wykorzystując
jako źródło światła lampę błyskową BRAUN F800 sprzę
żoną z kamerą oraz 2 lampy błyskowe ROLLEI E250. Zdję
cia zostały wykonane na płytach Agfa Gevaert o czułości
17 DIN. Wstępne Opiracowanie dało pozytywne wyniki.

Rys. 4

Aby zrealizować ten warunek, do bocznych płaszczyzn
korpusu kamery przytwierdzono specjalnie skonstruowane
prowadnice z liniałami o podziale milimetrowym.
Dokładne 'spełnienie warunku równoległości sprowadza
się do uzyskania jednakowych odczytów na liniałach przez
obrót kamery wokół jej osi pionowej '(rys. 2).
Taka metoda orientacji umożliwia ustawienie kamery
równolegle do założonego z góry kierunku bazy na po
szczególnych jej stanowiskach, co jest szczególnie korzystne
przy opracowywaniu rzutów poziomych obiektów dużych
wymagających zdjęć z wielu stanowisk (rys. 3). Pozwala
to także na rozszerzanie bazy, umożliwiając zwiększenie
odległości i obszaru fotografowania (rys. 4). Niektóre
obiekty o wiele korzystniej opracować ze zdjęć wykona
nych z bazy pionowej.
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Rys. 3

Dysponując kamerą stereometryczną można wykorzystać
jej statyw do uzyskania bazy pionowej, szczególnie ko
rzystnej przy opracowaniach obiektów charakteryzujących
się smukłą sylwetką.
∣W tym celu proponuje dię zbudowanie nasadki umożli
wiającej umieszczenie fototeodolitu na ’statywie kamery
(rys. 5).
■Wyciąg kamery umożliwia uzyskanie bazy do długości
równej 1,5 m, plrzy jednoczesnym zapewnieniu jej pionowości.
Zdjęcia wykonane tą metodą są łatwe do opracowania,
a przez podnoszenie i opuszczanie czołówki obiektywu przy
pomiarze uzyskujemy 100% pokrycia w Stereogramie.
Proponowane metody prac terenowych, mimo pewnych
wad (duża pracochłonność), dostarczają materiału, którego
opracowanie kameralne jest o iwiele szybsze i nie wymaga
■tak uniwersalnego sprzętu.
W chwili obecnej pod kierunkiem konsultanta nauko
wego, dir inż. Μ. NiepokólczyckIiego przeprowadza
na jest szczegółowa analiza pracochłonności i dokładności
proponowanych metod pomiarowych.
LITERATURA
[1] Niepokolczycki Μ.: Próby modernizacji Stereoautografu
13/18. Prz. Geod. 1971, nr 10
[2] Niepokolczycki Μ. : Baza pionowa w fotogrametrii na
ziemnej. Prace Naukowe PW, 1999
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KARTOGRAFICZNY

LECH BROKMAN
Warszawa

Z działalności Sekcji Kartograficznej SSP
W okresie ostatnich kilku miesięcy zagadnieniem domi
nującym w pracy Sekcji Kartograficznej było prowadzenie
badań w zakresie doboru folii oraz odpowiednich technik
kartograficznych i reprodukcyjnych mogących usprawnić
wykonawstwo map, a zarazem przyspieszyć małonakładowe procesy wydawnicze.
Potrzeba modernizacji bazy technicznej, znacznego przy
spieszenia usług kartograficzno-re,produkcyjnych świadczo
nych przez różne przedsiębiorstwa i specjalistyczne pra
cownie podyktowana jest rosnącym zapotrzebowaniem na
różnotematyczne mapy. Niezbędne są mapy zawierające
określoną treść mapy zasadniczej (mapy ewidencyjnej) do
stosowane swoją formą wydawniczą do wykonywania prac
projektowych. Będą to liczne opracowania pirojektowe wy
konywane dla potrzeb rolnictwa, mające na celu zmianę
stanu użytkowania gruntów za pomocą scaleń, wymian
gruntów, zabiegi melioracyjne, zabiegi przeciwerozyjne, ,pra
ce związane z zagospodarowaniem terenów użyteczności
rolniczej i terenów osiedlowych, łącznie z wykonywaniem
różnych urządzeń komunalnych. Również liczne opracowa
nia projektów wykonywane są na terenie miast i dotyczą
rozbudowy i przebudowy, budowy tras komunikacyjnych,
przesyłowych, wykonywania szeregu urządzeń komunal
nych i innych. Podjęte decyzje dotyczące usprawnienia
komunikacji, a szczególnie budowy austostrad, wpływają
również na znaczne powiększenie zapotrzebowania na mapy
dostosowane do projektowania i mapy tematyczne.
Zapotrzebowanie na odpowiednią dokumentację karto
graficzną wzrasta również i za granicą — w krajach de
mokracji ludowej, jak i w rozwiniętych ¡krajach kapita
listycznych.
Jednoczesny rozwój chemii, elektroniki, mechaniki i in
nych dziedzin doprowadza do znacznego postępu technicz
nego i do uruchomienia produkcji nowych folii, nowych
warstw emulsyjnych, urządzeń do kopiowania i systemów
automatycznego kartowania map.
Liczne firmy zagraniczne utworzyły specjalistyczne la
boratoria doświadczalne, prowadzą intensywne badania,
stale uruchamiają nowe kierunki produkcji materiałów i
urządzeń, prezentują oryginalne, udoskonalone technologie.
Informacje połączone z jednoczesną deklaracją dostaw
określonych materiałów i urządzeń napływają do naszego
kraju. Poszczególne firmy w pogoni za rynkami zbytu
oferują swoje usługi, towary i technologie. Sytuacja ta
stwarza dobrą okazję unowocześnienia bazy technicznej pra
cowni kartograficznych, jednak wszelkie decyzje i poczy
nania w tym zakresie powinny być podejmowane po do
brym rozeznaniu i po dokonaniu /właściwego doboru. Z po
mocą w zebraniu i przeanalizowaniu informacji przychodzi
Sekcja Kartograficzna, która podjęła już szereg akcji w
tym zakresie i doprowadziła do rozpoczęcia dyskusji wśród
kolegów reprezentujących środowiska fachowe wielu przed
siębiorstw w różnych resortach.
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Już w styczniu 1972 roku grono około 100 osób wysłu
chało w Warszawie informacji firmy Du Pont Nemours
GMBH z NRF. Firma proponowała folię CRONAFLEX i
przedstawiła możliwości zastosowania jej do wykonywania
prac kartograficznych i fotogrametrycznych przy sporzą
dzaniu map, kreśleniu ołówkiem, kreśleniu tuszem, wraz
z wykorzystaniem korelktulr.
Ciekawa była propozycja zakupu folii uczulonych war
stwami srebrowymi, dostosowanych do kopiowania styko
wego w kopioramie i kopiowania optycznego w kamieniu
z uproszczonym procesem laboratoryjnej obróbki diapozy
tywu lub negatywu. Na szczególną uwagę zasługiwała wów
czas folia uczulona typiu WASH OFF. Uzyskane podczas
pokazu materiały do kopiowania zostały sprawdzone w wa
runkach pracowni kartograficzno-reprodukcyjnych — wy
kazano wówczas wysokie właściwości techniczne prezento
wanych materiałów i stwierdzono, że są one przydatne
szczególnie do wznawiania dokumentacji mapowej znisz
czonej przeważnie w czasie długotrwałego przechowywania
w składnicach dokumentów geodezyjnych, i to nie zawsze
w odpowiednich warunkach.
iW dniach 15 i 1∣6 czerwca 1972 roku członkowie Sekcji
Kartograficznej uczestniczyli w IV Konferencji Specjali
stycznej, zorganizowanej z okazjiɪ 41 Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Mieli oni możność zapoznać się z ,pro
pozycjami kilku firm.
Firma Kalle z NRF, która prezentowała folie kreślar
skie typu HOSTPHAN, folie i papiery uczulone warstwami
dwuazowymi, dostosowane do kopiowania rysunków tech
nicznych i rysunków kartograficznych; folie specjalne uczu
lone i podklejone (Klebenfolie), dostosowane do kopiowa
nia i montażu nazewnictwa. Prezentowana była metoda
kopiowania rysunków na foliach oblewanych warstwami
uczulonymi, na których ¡po wywołaniu rysunek mapy bar
wiony był za pomocą specjalnych farb w kilku kolorach
lub intensywnie czarnych. Pokazano również przyborniki
kreślarskie typu Rapidograph, Foliograph wraz z pełnym
wyposażeniem do kreślenia i korekty.
Firma Ozalid Company Limited z Anglii prezentowała
folie kreślarskie BEXFILM o różnych grubościach i wy
kończeniu powierzchni, a również folie bielone półprze
zroczyste lub imitujące plansze rysunkowe w formie arku
szy. Ciekawa była ekspozycja materiałów uczulonych do
stosowanych do kopiowania. Były to folie i papiery uczu
lone warstwami diwuazowymi do kopiowania rysunków i
map intensywną czernią, brązem,' w kolorze niebieskim
i granatowym.
Nową propozycją były dwa rodzaje foliä MELINEX z
warstwami nośnymi dostosowane do uczulania wodnymi
i ‘ketonowymi roztworami warstw dwuazowych. Przepro
wadzone próby wykazały przydatność tych folii w pracach
laboratoryjnych i kartograficznych.
W dniach 1?—18 września 19712 roku w Rzeszowie obra
dowała XLVII Konferencja Naukowo-Techniczna SGP na

temat: Kartografia i reprodukcja w jednostkach geodezyj
nych. Ekspozycja towarzysząca tej konferencji wzbogacona
była pokazem firmy japojskiiej Kimoto Ltd. Produkuje ona
wymienione niżej folie:
■ DIA-MAT — jest to folia poliestrowa mająca bardzo
wysoką stabilność wymiarową z powierzchnią mechanicznie
dostosowaną do kreślenia za pomocą tuszu i ołówków
technicznych. Folia ¡produkowana jest w grubościach
0,050—0^50 mm, z powierzchnią jedɪno- lub dwustronnie
matowaną.
■ MICRO-TRACE — jest to folia poliestrowa z che
micznie nakładaną warstwą kreślarską. Jest to materiał
wysoko stabilny, o powierzchni doskonale dostosowanej
do kreślenia tuszem, ołówkiem technicznym. Folia produ
kowana jest również w grubościach 0,050—0,250 mm z po
wierzchnią jedno- lub dwustronnie matowaną.
,Wymienione folie sprawdzane były w pracowniach kartograficzno-reprodukcyjnych i zostały ocenione jako bar
dzo dobry materiał, nadający się do kreślenia, kartowania,
sporządzania projektów, wykonywania dokumentacji archi
walnej, a także wykonywania kolejnych czystorysów tema
tycznych map przeznaczonych do druku wielobarwnego.
■ AK-TRACE — jest to materiał kreślarski z wkładką
z folii polietylenowej spełniającą rolę stabilizatora papieru.
Materiał ten wykazuje minimalne deformacje powierzchnio
we i jest odporny zarówno na zmiany termiczne, jak i na
zmiany :wilgotności. Karton ten produkowany jest w rol
kach o grubości 0,100 oraz 0,125 mm i nadaje się do
kreślenia ołówkiem, tuszem, wykonywania kopii druków
i artystycznych prac graficznych.
■ AK-KF-MT PAPER — jest to oryginalny karton kreś
larski laminowany na folii aluminiowej stabilizującej. De
formacje tego materiału nie przekraczają 0,01% w tempe
raturze 20—25 oC i wilgotności względnej 50—70%.
■ Interesująca jest propozycja wykorzystania w pra
cach projektowych filmów poliestrowych o powierzchni do
stosowanej do kreślenia tuszem i ołówkiem i uczulonych
warstwami kopiowymi umożliwiającymi szybkie wykony
wanie kopii czarnej lub barwnej.
■ COLOR COPY P-P — w zależności od rodzaju uczu
lenia zapewnia kopiowanie 7 kolorów o intensywnych bar
wach. Wywoływanie następuje w specjalnym wywoływaczu.
■ MICRO-COPY — ma uczulenie diazo dostosowane do
kopiowania rysunków sepią lub czernią. Folia ¡poliestrowa
ma powierzchnię dostosowaną do kreślenia tuszem i ołów
kiem (grubości 0,075 ; 0,125; 0,188 mm).
■ CLEAR COPY — jest to folia poliestrowa uczulona
warstwą dwuazową dostosowaną do kopiowania czernią
i sepią z powierzchnią kreślarską grubości jak wyżej.
■ CLEAR-DIAZO — jest to film poliestrowy uczulony
warstwą dwuazową, Wysckotransparentowy dostosowany do
kopiowania czernią lub sepią, ma grubość 0,075 i 0√125 mm.
■ AK SCRIBLE BASE — jest to film poliestrowy po
kryty warstwą rytowniczą w kolorze czerwonym i żółtym.
Film ten dostosowany jest do rytowania rysunków za
pomocą tak zwanego gorącego ¡rylca, to jest końcówki rytowniczej podgrzewanej termoelementem elektrycznym.
■ Nową propozycję stanowią specjalne filmy do foto
grafii kolorowej wykonywanej w warunkach podczerwieni.
Filmy te wraz z całym systemem filtrów dostosowywane
są do interpretacji naziemnych i lotniczych zdjęć wykony
wanych za pomocą kamery termalnej.
Propozycji firmy Kimoto poświęcono nieco więcej miej
sca, gdyż materiały te, poza swoimi wysokimi walorami
technicznymi iw porównaniu z innymi dostarczanymi przez
omawiane firmy, odznaczają się stosunkowo niskimi cenami.
Należy również podkreślić, że dotychczasowe kontakty z tą
firmą rozwijają się bardzo pomyślnie i przynoszą stale
nowe, ciekawe propozycję techniczne oraz handlowe.
W dniach '11—2 lutego 1073 roku z inicjatywny Sekcji
Kartograficznej wr Gdahsku-Sopocie odbyło się Semina
rium poświęcone omówieniu produkcji i propozycji tech
nicznych szwajcarskiej firmy FOLEX. Firma ta przedsta
wiła irównież ciekawy program produkcyjny.
■ Na pierwszym miejscu znalazły się folie poliestrowe
FOLEX jednostronnie lub dwustronnie matowane, dosto
sowane do kreślenia ołówkami technicznymi i tuszami oraz
przyborniki typu FOLIOGRAPH do pracy na tych foliach.

Folie kreślarskie FOLEX od wielu już lat stosowane są
w pracach kartograficznych i geodezyjnych. Użytkownicy
tych folii skarżą się jednak na to, że matowa powierzchnia
kreślarska jest bardzo szorstka. Stalówce, a nawet specjalnie
Utwandzane stalowe przyborniki kreślarskie bardzo szybko
ulegają ścieraniu i niszczeniu. Firma udoskonala te folie
Ii stale zmniejsza szorstkość powierzchni 'kreślarskiej. Za
prezentowano sposoby kreślenia, wnoszenia rysunków po
mocniczych, a także metody szybkiej korekty rysunków
za pomocą gumek korekcyjnych, a także za pomocą spe
cjalnych przyborników korekcyjnych nasączonych rozpusz
czalnikami tuszu.
■ Cielkaiwą propozycją były folie uczulane warstwami
dwuazowymi FOLEX-DIAZO, produkowane w7, trzech od
mianach: do kopiowania czerwienią, barwą niebieską obo
jętną dla fotografii reprodukcyjnej oraz sepią. Folie te
dostosowano do wywoływania w gorących parach amo
niaku.
■ Nową propozycją jest folia do kopiowania FOLACOP
oraz folia do kopiowania i kreślenia FOLACOP-FOLAREX.
FOLACOP ma powierzchnię udoskonaloną zapewniającą
możność kopiowania rysunków i zatrawiania ich na po
wierzchni udoskonalonej za pomocą lakierów zatrawiających zestawianych w oparciu o ketony. FOLACOP zastę
puje tradycyjnie sprowadzany do kraju Astralon, będący
produktem firmy Dynamit Nobel z NRF, oparty o kopoli
mery chlorku winylu (materiał ten wykazuje dużą kru
chość i nie nadaje się do długoterminowego przechowy
wania w składnicach dokumentów geodezyjnych).
FOLACOP-FOLAREX jest folią poliestrową, która ma
dwustronnie udoskonaloną powierzchnię — jedna strona
udoskonalona jest jako FOLACOP i służy do kopiowania,
druga natomiast charakteryzuje się właściwościami kreś
larskimi typowymi dla folii FOLAREX (grubość 0,140 mm).
■ Podjęte próby produkcji folii polisulfonowej FOLACRON; jest ona dostosowana do kopiowania kserograficz
nego oraz do kopiowania zatrawiającego. Podobnie jak
¡FOLACOP, folia FOLACRON nadaje się doskonale do ko
piowania zatrawiającego oraz do prac rytowniczych z uży
ciem pozytywowej warstwy rytowniiczej.
■ W grupie nowych rozwiązań technicznych znalazły się
folie poliestrowe bielone, półprzezroczyste i transparento
we. Materiał ten zastępuje plansze rysunkowe, doskonale
nadaje się do kreślenia ołówkiem i tuszem, do kartowania
i do kreślenia.
Po prezentacji materiałów i prelekcji na temat nowych
rozwiązań technicznych rozwinęła się dyskusja. Poszczegól
ni użytkownicy folii dzielili się swymi uwagami, zadawali
liczne pytania dotyczące sposobu kreślenia, czyszczenia folii,
przechowywania w składnicach oraz kopiowania.
Przedstawiciele firmy odpowiadali na zadawane pytania,
Inozwijali temat, podawali nowe sposoby i propozycje wy
korzystania folii oraz przyborników, jak również zobowią
zali się informować w przyszłości nasze środowisko facho
we o wszystkich nowych materiałach przydatnych w pra
cach kartograficznych.
W dniu 19 kwietnia 1973 roku Sekcja Kartograficzna
zorganizowała Seminarium na temat: Opracotvanie mapy
miasta na tworzywie kartometrycznym. Referat wprowa
dzający do dyskusji wygłosił kol. Ryszard Umecki. Podczas
Seminarium pokazano na przykładzie miasta Pruszkowa
nowoczesny system opracowania mapy zasadniczej miasta
oraz map pochodnych. Jako tworzywa do opracowań kar
tograficznych oraz do kopiowania map pochodnych użyto
folii poliestrowych, głównie folii bielonych produkowanych
przez firmę Ozalid w Anglii. Wszelkie opisy występujące
na mapach zestawiono sposobem fotoskładu w Wojewódz
kim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie,
a następnie opisy te montowano iną wykreślonych orygi
nałach. Na powierzchni folii kreślono treść mapy za po
mocą tuszu wodnego produkowanego w NRD przez firmę
Heinz. Mapa zasadnicza miasta w skali 1 : 1000 była na
stępnie fotoreprodukcyjnie przedstawiona w skalach: 1:500
i 1:2000. Wszystkie operacje wykonano na folii bielonej.
Oglądając eksponowane mapy, uczestnicy Sympozjum
mogli się przekonać o wysokich walorach technicznych tego
nowego tworzywa.
W dyskusji stwierdzono, że materiał ten nie tylko za
stępuje plansze rysunkowe, ale swymi walorami technicz
nymi znacznie przewyższa te tradycyjne już materiały.
Jednocześnie Stwierdzono, że folie kartograficzne zobowią
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zują pracownika posługującego się nimi do skrupulatnego
przestrzegania zasad pracy oraz do dokładnego kreślenia.
W wyniku otrzymuje się opracowanie kartograficzne o wy
sokiej wartości graficznej, które jednocześnie jest prze
zroczem nadającym się do bezpośredniego kopiowania. Jak
nas zapewniono, eksperyment sporządzenia pełnej doku
mentacji kartograficznej miasta tym sposobem ma być w
najbliższym czasie powtórzony na terenie miasta Żyrar
dowa. Badania ekonomiczne wykazały, że zastosowanie folii
kartograficznych zamiast kartonu kreślarskiego i plansz
do wykonawstwa ma'p o charakterze zasadniczym znacznie
obniża koszty opracowania, nie mówiąc już o dalszych ko
rzyściach, które otrzymuje się podczas sporządzania drogą
fotoreprodukcyjną map pochodnych.
W dniach 10—11 maja 1973 raku członkowie Sekcji Kar
tograficznej uczestniczyli w Sympozjum na temat: Nowe
materiały, techniki i urządzenia w poligrafii, kartografii
i w projektowaniu. Sympozjum odbyło się w Klubie Poli
grafa Domu Słowa Polskiego w Warszawie i zorganizo
wane było przez Ośrodek Infoirmacji Technicznej Sekcji
Poligrafów SIMP. Przedstawiciele firm zagranicznych, eks
ponujących na tym Sympozjum swoją produkcję, wygłosili
następujące referaty:
— Folia poliestrowa w poligrafii — Imperial Ohemical
Industries Ltd.
— Nowe materiały i techniki w poligrafii — Ozalid Co.
Ltd., Bexford Co. Ltd., Nicholson Co. Ltd.
— Nowe materiały i techniki w kartografii —, Ozalid
Co. Ltd.
— Nowe materiały i techniki w projektowaniu ■— Ozalid
Co. Ltd.
Na Sympozjum omówiono i zaprezentowano materiały
przydatne w geodezji, kartografii i reprodukcji kartogra
ficznej.
■ Folie poliestrowe MELINEX o grubości od 0,038 do
0,200 mm, ze specjalnie preparowanymi powierzchniami
■kreślarskimi znajdującymi się po jednej lub też po obu
stronach. Znalazły się tam materiały Polpirzezroczyste i nie
przezroczyste, czysto białe, wyglądem swym naśladujące
wysokogatunkowe kartony kreślarskie nadające się do kreś
lenia ołówkiem, tuszem wodnym, wykonywania licznych
korekt i uzupełnień.
■ Folie rytownicze MELINEX o grubości 0,130 do
0,200 mm, w różnych kolorach, z pokrycie nieprzezroczy
stym, półprzezroczystym lub nieprzezroczyste z białą po
wierzchnią dostosowane do wtórnego uczulania i kopiowa
nia rysunków pomocniczych wykorzystywanych przy rytowaniu map czÿstorysowych. Folie te mają warstwę rytowniczą zapewniającą wysokiej jakości linie rysunkowe za
równo w rytowaniu mechanicznym, jak i w rytowaniu
ręcznym. Pokazano również folie rytownicze do korekty
rysunków. Rysunek korygowany kopiuje się na warstwie
dwuazowej systemem negatyw—negatyw, a po wywołaniu
amoniakalnym rytuje czystorys, tak jak ma oryginalnym
filmie rytowniczym.
Do prac Tytowniczych pokazano specjalne przyborniki
zaopatrzone w szafirowe ostrza szlifowane do rytowania
linii pojedynczych, ,podwójnych i potrójnych.
■ Eksponowane były iróżne materiały diazowe na pa
pierach, foliach MELINEX, foliach metalizowanych oraz na
foliach z powierzchniami kreślarskimi. Odpowiednio do
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brane komponenty zapewniają uzyskanie kopii intensywnie
czarnych, czerwonych, brązowych, niebieskich i fioletowych.
■ Nowym rozwiązaniem technicznym jest materiał diśzowy wywoływany w amoniaku, dający obraz odwrócony,
negatyw z pozytywu lub pozytyw z negatywu. Materiał
ten dostosowano do kopiowania treści map wykonywanej
techniką rytowniczą na negatywowych warstwach ratow
niczych.
Do kopiowania wykorzystuje się specjalne kopialrki wy
posażone w źródło światła ultrafioletowego oraz w płytę
z tworzywa sztucznego ,przepuszczającą to właśnie promie
niowanie.
■ Produkowany jest również film diazowy dostosowany
■do kopiowania nazewnictwa, podklejany dobrze wiążącym
klejem. Jest to materiał o grubości 26 mu, szkliście prze
zroczysty, który daje kopie Ciemnosepiowe.
■ Na podłożu poliestru produkowane są również światło
czułe materiały srebrowe negatywowe lub pozytywowe, do
stosowane do kopiowania stykowego lub do kopiowania w
kamerze, które w procesie wypłukiwania dają bardzo kon
trastowe obrazy reliefowe.
Materiały tych firm również trafiły do pracowni kartograficzno-reprodukcyjnych i są kolejno sprawdzane pro
dukcyjnie. Są one oceniane balrdzo dobrze, jednak stosun
kowo wysoka cena ogranicza import.
W dniu 31 maja 1973 roku odbyło się zebranie dysku
syjne członków Sekcji Kartograficznej. Dyskutowano nad
właściwym doborem folii kartograficznej, wytypowaniem
jednego najlepszego dostawcy i doprowadzeniem do peł
nego ujednolicenia importu tych tak bardzo poszukiwanych
materiałów. Stwierdzono jednak, że określenie, która z
omawianych firm produkuje najlepsze materiały jest zada
niem bardzo trudnym. Poszczególne firmy stale udoskona
lają swoją produkcję, rozwijają parki maszynowe, wystę
pują z nowymi rodzajami przyborów i folii, stawiają nowe
konkurencyjne ceny. Ocena jakości materiałów w naszych
warunkach wymaga uruchomienia i stałego wykorzysty
wania nowoczesnego laboratorium badawczego. Na pewno
nie jeśt to możliwe w naszych warunkach. Pozostaje zatem
inna draga postępowania, należy mianowicie związać się
z jedną firmą — dostawcą folii, przedstawić jej specyfikę
naszych potrzeb kartograficznych, uzgodnić nasze potrzeby
i ,postulaty.
W czasie dyskusji rozważano również celowość urucho
mienia w naszym kraju produkcji dostosowanej do karto
graficznych folii poliestrowych ESTROFOL wytwarzanej
w Zakładach 1NITRON w Krupskim Młynie. Zamierzenie
to jest również bardzo trudne do wykonania. Folie dosto
sowane do potrzeb kartografii powinny odpowiadać barrdzo
wysokim i stale rosnącym wymaganiom, a na to potrzeba
wielu zabiegów i doświadczeń, wieloletnich prac labora
toryjnych i prób technologicznych. Istnieje jeszcze możli
wość zakupienia odpowiednich licencji.
Postulowano, aby również i ten problem był przedmio
tem analizy technicznej i ekonomicznej, na podstawie któ
rej można będzie ,podjąć odpowiednie wiążące decyzje.
Dyskusja zapoczątkowana przez Sekcję Kartograficzną
trwa nadal, liczymy na to, że sprawa ta będzie również
przedmiotem badań i rozważań na szczeblu administracyj
nym. Zagadnienie to łączy się bezpośrednio z rozwojem
kartografii Wielkoskalowej i usług Ikartograficzno-Teprodukeyjnych w kraju.
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Komputery w geodezyjno-kartograficznych procesach rejestracji i sterowania
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Zastosowanie komputerów w geodezji i kartografii nie
ogranicza się do wykonywania obliczeń technicznych i nau
kowych, do przetwarzania i przechowywania danych.
Szybkie, niezawodne, proste konstrukcyjnie łatwe w eks
ploatacji i małe pod względem wymiarów współczesne
komputery mogą być i są coraz częściej stosowane do
celów:
— rejestrowania danych geodezyjno-kartograficznych, w
szczególności fotogrametrycznych;
— sterowania procesami geodezyjno-kartograficznymi, a
zwłaszcza procesami kreślenia map.
W obydwóch wymienionych przypadkach komputery są
bezpośrednio łączone (on line) z odpowiednimi urządzenia
mi, umożliwiającymi wykonywanie określonych czynności,
na przykład pomiarowych, kreślenia, rytowania itp. Ty
powymi urządzeniami tego rodzaju są koordynatometry,
autografy, Stereokomparatory i koordynatografy.
Pozytywme efekty stosowania komputerów do celów re
jestracji i sterowania w procesach geodezyjno-kartogra
ficznych są liczne i bardzo istotne. Efekty te wynikają z
możliwości tworzenia systemów typu: OPERATOR-KOMPUTER-OPROGRAMOWANIE-URZĄDZENIE
POMIARO
WE LUB WYKONAWCZE.
Systemy tego typu pozwalają na:
— daleko idącą automatyzację realizowanych procesów;
— uzyskanie uniwersalności zastosowań wynikającej z
możliwości operowania różnymi programami;
— obliczanie i eliminację błędów systematycznych urzą
dzenia pomiarowego lub wykonawczego;
— wykrywanie i eliminację błędów grubych oraz sygna
lizowanie operatorowi konieczności wykonania dodatko
wych czynności;
— przetwarzanie danych w racjonalnym zakresie, pole
gające na przykład w procesach rejestrujących na oblicza
niu wartości wyrównanych oraz ich błędów średnich, co
z kolei umożliwia oszczędniejsze wykorzystywanie nośni
ków informacji.
Warto również podkreślić, że seryjnie produkowane uni
wersalne komputery mogą być nawet tańsze od specjali
zowanych i prostych w działaniu urządzeń elektronicz
nych, budowanych na ogół w niewielkich liczbach egzem
plarzy.
Z punktu widzenia człowieka — operatora godne uwagi
jest to, że współdziałający z nim nowoczesny, szybki kom
puter może działać w trybie konwersacyjnym, udzielając
mu niemal natychmiastowo odpowiedzi na zadawane py
tania dotyczące wykonanych prac, instruując go o zakre
sie, przebiegu i kolejności określonych programowo czyn
ności oraz informując o popełnionych błędach, na przy
kład pomiarowych.
Ogólnie rzecz biorąc można wyróżnić komputerowe sy
stemy rejestracji i sterowania pracujące w warunkach:
— Polowych;
— kameralnych.

Systemy pierwszego rodzaju są ze zrozumiałych wzglę
dów znacznie trudniejsze do opracowania i wdrożenia.
Jako pierwsze zwiastuny tendencji rozwojowych w tym
zakresie można uznać geodezyjną aparaturę pomiarową
(tachimetry, dalmierze) wyposażoną w przeliczniki elektro
niczne. Nie jest już jednak nieprzezwyciężalnym proble
mem technicznym zbudowanie na przykład teodolitu po
łączonego z miniaturowym programowanym komputerem
wykonującym w trakcie pomiarów wyrównania stacyjne,
wyrównania różnego rodzaju wcięć, sygnalizującym błędy
itp.
Systemy dostosowane do warunków kameralnych są
obecnie produkowane i praktycznie wykorzystywane. Ich
Rys. 1. Coragraph DC 2 firmy Contraves
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Rys. ź. Przetwornik graficzno-cyfrowy PGC 1. Model PGC 2 jest
ulepszony pod
względem konstrukcji
mechanicznej i elektro
nicznej

przykładami mogą być systemy automatycznie kreślące
firm CONTRAVES i KONGSBERG. Szczególnie duże do·Svziadczenie w zakresie geodezji i kartografii ma pierwsza
z tych firm. Szwajcarski system CORAGRAPH dostosowa
ny jest do realizacji zarówno procesów kreślenia, jak też
digitalizacji map. Wykorzystywany do tych celów komputer
CORA II ma pamięć ferrytową o pojemności od 8K do
132K słów 24-bitowych oraz możliwość podłączenia do
datkowych pamięci zewnętrznych. Jako urządzenie wejściowo-wyjściowe stosuje się m.in. graficzny monitor ekra
nowy, wyposażony w pióro świetlne.
W Instytucie Geodezji i Kartografii kilka lat temu po
raz pierwszy, eksperymentalnie zastosowano komputer do
sterowania procesem kreślenia, podłączając koordynatogral
automatyczny KART 1 do maszyny UMC 10.
W latach 1971—1972 przy współpracy Instytutu Maszyn
Matematycznych Politechniki Warszawskiej oraz Zakładu
Doświadczalnego Wojskowej Akademii Technicznej wyko
nano prace badawczo-konstrukcyjne mające na celu wyko
rzystanie komputerów GEO 2 w procesach rejestracji i
przetwarzania informacji, uzyskiwanych przez digitalizację
map. Dążąc do osiągnięcia tego celu zbudowano kolejno
dwa modele przetwornika graficzno-cyfrowego, współdzia
łające bezpośrednio z komputerami GEO 2.
Przetwornik graficzno-cyfrowy PGC 2, podobnie jak
zbudowany wcześniej model PGC 1, służy zgodnie ze swą
nazwą do przetwarzania informacji przedstawionych na
mapach z postaci graficznej na postać cyfrową, czyli do
digitalizacji map. Może on być również używany do digi
talizacji innych dokumentów graficznych, np. rysunków
technicznych.
Przetwornik graficzno-cyfrowy składa się z:
a) modułu mechaniczno-fotoelektrycznego;
b) modułu elektronicznego;
c) układów elektronicznych wbudowanych w GEO 2;
układy te zawierają już maszyny GEO 2 produkowane w
latach 1971—1972.
Moduł mechaniczno-fotoelektryczny zbudowany jest we
dług pomysłu wynalazczego zgłoszonego do Urzędu Paten
towego 12]. Konstrukcja tego modułu jest niezwykle prosta
(rys. 2). Po metalowej szynie przesuwa się wózek, w któ
rym umieszczone są dwa konwertery obrotowo-impulsowe
o osiach obrotu wzajemnie prostopadłych i zakończonych
rolkami. Rolka jednego z tych konwerterów połączona jest
tarczowo z szyną, po której jeździ wózek, zaś rolka dru
giego — z przesuwną listwą, prostopadłą do szyny i wy
posażoną na końcu w nastawczy układ optyczny.
Przesuwanie układu nastawczego powoduje obracanie się
rolek, osi i tarcz kodowych konwerterów. Na skutek obro
tów tych tarcz, zawierających na przemian pola zaczer
nione i przezroczyste, powstają zmiany strumieni światła
przechodzącego przez tarcze i padającego na fotodiody. W
ten sposób modulowane są oporności fotodiod oraz prądy
płynące przez te fotodiody. Przesunięcie o 1 mm powoduje
10 zmian prądu danej fotodiody, co pozwala na zliczanie
współrzędnych w jednostkach równych 0,1 mm.

Moduł elektroniczny wykonano w postaci pudełka o wy
miarach 210 mm X 450 mm X 250 mm, do którego docho
dzą przewody z modułu mechaniczno-fotoelektrycznego
oraz z maszyny GEO 2. Na płycie czołowej modułu znaj
duje się szereg klawiszy i lampek kontrolhych służących
zarówno do włączania przetwornika jak i zdalnego stero
wania pracą GEO 2. Klawisze te przeznaczone są w szcze
gólności do uruchamiania programów realizujących okre
ślone funkcje związane z procesem digitalizacji mapy oraz
przetwarzaniem danych uzyskanych w wyniku digitalizacji.
Wewnątrz modułu umieszczono przetwornik cyfrowy, układ
sygnalizacyjny zera i znaku, rejestr przełączników oraz
zasilacz.
Do GEO 2 przesyłane są standardowe impulsy cyfrowe
odpowiadające sygnałom otrzymywanym z konwerterów
obrotowo-impulsowych. Impulsy te są zliczane w dwóch
rejestrach GEO 2: w rejestrze akumulatora i mnożnika.
Bezpośrednie wykorzystanie tych rejestrów dla celów zli
czania zmniejszyło koszt przetwornika oraz stworzyło in
teresujące możliwości funkcjonalne.
Podstawowym rodzajem pracy przetwornika graficzno
-cyfrowego jest digitalizacja punktowa. Operator nastawia
układ optyczny na poszczególne punkty rysunku mapy i
przez naciskanie trzymanego w lewej ręce przycisku po
woduje automatyczne zapisywanie współrzędnych ortogo
nalnych X, y tych punktów w pamięci GEO 2.
Poza tym przetwornik może być stosowany:
— do Planimetrowania pól; operator obwodzi planimetrowany obszar i po dojściu do punktu początkowego na
ciska przycisk powodując zapisanie w pamięci wartości
pola;
— do nastawiania układu optycznego na punkty o zada
nych współrzędnych, na przykład obliczonych programo
wo; nastawianie to dokonuje się obserwując lampki kon
trolne, określające położenie układu optycznego względem
poszukiwanego punktu.
Sposób wykorzystania i obsługi przetwornika, zakres wy
konywanych obliczeń oraz postać wyników przejściowych
i końcowych zależy całkowicie od użytkowanego programu.
Dotychczas opracowano programy, które umożliwiają
projektowanie działek scaleniowych o zadanych wartościach
oraz programy sporządzania rejestrów pól. Przewiduje się
opracowywanie dalszych programów, między innymi dla
celów kartograficznych, w zależności od potrzeb.
Uzyskiwane efekty są pozytywne oraz potwierdzają słusz
ność przyjętych założeń konstrukcyjnych i eksploatacyj
nych.
Przetwornik graficzno-cyfrowy umożliwia rejestrowanie
współrzędnych z błędem średnim mniejszym od 0,1 mm.
Błędy systematyczne urządzenia oraz błędy podkładu kar
tograficznego są jednocześnie eliminowane przez wykony
wanie odpowiedniej transformacji, wykorzystującej np.
współrzędne geodezyjne punktów terenowych lub punktów
siatki kwadratów. Komputer sygnalizuje wystąpienie omy
łek możliwych do wykrycia przy danym sposobie obser
wacji, wskazując na konieczność powtórzenia określonych
czynności.
Wykonane dotychczas badania uzasadniają celowość
wdrażania przetworników graficzno-cyfrowych w geode
zyjnych ośrodkach informatycznych dysponujących kom
puterami GEO 2. Słuszne jest również podjęcie starań
zmierzających do tworzenia i praktycznego stosowania w
procesach geodezyjno-kartograficznych systemów rejestra
cji i sterowania wykorzystujących minikomputery III ge
neracji.
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UKD 069:528

NAPORA ST.: Remarks on the Organization-Technical Principles of
the Museum of Geodesy and Cartography. Prz. Geod. Vol. 45: 1973
No 10 p. 401
Λ museum of geodesy and cartography will be founded in Radom thanks to
the Polish surveyors. The Organization Committee started its work basing on
the resolution of the Presidium of the Town National Council.

UKD 551.4:711.163
ŻURAWSKI Z.: Land Relief and Planning of the Area Structure after
Land Consolidation. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No 10 p. 404
Thorough knowledge of land relief is essential in planning the structure of
the area during remembrement, especially in case of land erosion or need
of a melioration.

UKD 528.236.088.3
KUCKIEWICZ W.: Procesion of Different Ways of Transforming Co-ordinates Traversing Nets into Another System of Reference. Prz.
Geod. Vol. 45: 1973 No 10 p. 407
«

In case of changing systems of reference traversing nets must be usually
readjusted. The author proves, however, that in such cases transformation of
co-ordinates is better than a second compensation.

UKD 528.541.2.089.6
LATOŚ S.: Research on Correctness and Accuracy of Automatic Levels
in Field Conditions. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No 10 p. 413
Methods are presented here which help to check correctness and accuracy
of automatic levels. Research was particularly carried on the conditions of
geometrical construction of levels and on the correct work of compensators.

UKD [528.48 + 528.74] :624.97.078.3
GRALA Μ.: Comparison of Results in Measuring the Sag of Pulling
Ropes of a Mast by Trigonometrical and Photogrammetrical Methods.
Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No 10 p. 415
The photogrammetrical method of measuring the sag of ropes assures the
required accuracy and shortens the time of the survey to the exposition of
the photo. Thanks to the simultaneous survey by three cameras it is possible
to define the sag in the same moment for all the pulling ropes of the mast.

UKD 528.486:725.35
PRZEWŁOCKI S.. PITON L.: Combined Method of Ranging Points on
the Circle of the Shell of a Chimney Color. Prz. Geod. Vol. 45: 1973
No 10 p. 419
τile suggested method of ranging is a modernized polar method. The reduction
of the number of points to be measured makes the survey less Iabourious
and simplifies the calculation. Moreover, this method is more economic and
accurate.

UKD 528.521.83:621.375:65.011.56

PACHUTA ST., KOSCIELEWSKI R.: Automatic Laser Optical Plum
met APLO-KP3. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No 10 p. 422
A laser optical plummet for high buildings and mining surveying is described
here. It is fitted with prisms breaking the beam of laser rays, whose source
is a self-levelling laser level KP2.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1973 r. w spra
wie zasad kierowania pracowników uspołecznionych zakładów pracy
do szkół dla pracujących i na studia dla pracujących w szkołach wyż
szych oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracowni
kom (MP — 18/73-111)
Tracą moc przepisy wydane w poszczególnych latach, poczynając od
1950 ιr., >w spraɪwie przedmiotowej (urlopy, wynagrodzenie, porządek
i dyscyplina pracy, dobór kandydatów) ogłaszane w biuletynach PKPG
i Monitorze Polskim.

— Wykaz przepisów aktualnych wydanych przez Główny Urząd
Geodezji i Kartografii do dnia 1 listopada 1972 r. (Dz. Ur∣z. GUGiK —
4/72-27)

— Zarządzenie nr 28 prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii z dnia 27 października 1972 r. w sprawie wprowadzenia katalogu
branżowych norm pracy i stawek jednostkowych robocizny w geodezji
i kartografii, część B — pomiary szczegółowe, działy B.09 i B.09 A
(Dz. Urz. GUGiK — 5/72-29)
TraCi moc zarządzenie nr 30 z 1969 r. Dz. Urz. GUGiK — 7/69-33.

— Zarządzenie nr 29 prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie ustalenia wzoru ramowego
umowy oraz trybu uzgadniania kosztorysów, zawierania umów i od
bioru robót geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na zamó
wienie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przez podległe mu
przedsiębiorstwa oraz wojewódzkie (miejskie) przedsiębiorstwa geode
zyjne gospodarki komunalnej (Dz. Urz. GUGiK — 6/72-29).
— Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w spra
wie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze
kraju (MP — 22/73-127)
Tracą moc przepisy w sprawie przedmiotowej zawarte w uchwałach
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 1946, 1947 i 1948 r. Obec
nie dieta wynosi 40 złotych z .daobę podróży służbowej. Jeżeli podróż
trwa mniej niż 8 godzin, dieta nie przysługuje. Środek transportu
właściwy do odbycia ρodiroζy służbowej określa zakład pracy w po
leceniu wyjazdu służbowego. Przy przejazdach środkiem transportu,
w którym są dwie klasy, przysługuje przejazd klasą II. Załącznik nr 1
do uchwały olkreśla osoby uprawnione do przejazdów pociągami w wa
gonach I klasy, a załącznik nr 2 — w wagonach klasy I z miejscami
do spania (wagonach sypialnych). Pracownikowi, który w czasie pod
róży służbowej nie korzystał z noclegu w hotelu, przysługuje ryczałt
za każdy 'nocleg w wysokości 30 złotych.

— Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1973 r. w sprawie
zasad przyjmowania pracowników do pracy oraz racjonalizacji zatrud
nienia w uspołecznionych zakładach pracy (MP — 22/73-130)
Przedsiębiorstwa mogą przyjmować do pracy tylko po spełnieniu
warunków określonych w § 2 uchwały. Dyrektorzy przedsiębiorstw są
■obowiązani zwracać szczególną uwagę na możliwość ograniczenia przy
rostu zatrudnienia przez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych,
postęp techniczny i lepsze wykorzystywanie czasu pracy. Powinni oni
również podejmować starania niezbędne do poprawy stabilizacji załóg
(§ 4). Przedsiębiorstwo ustala wynagrodzenie pracownika, który po
rzucił pracę w poprzednim miejscu pracy, lub z którym umowa została
rozwiązana bez wypowiedzenia — z jego winy, w , najniższej stawce
(kategorii) przewidzianej na tym stanowisku pracy. Wynagrodzenie
pracownika, który rozwiązał umowę o pracę z wypowiedzeniem, na
tym samym stanowisku pracy w nowym przedsiębiorstwie nie może
być wyższe przez okres 6 miesięcy.

— Rozporządzenie ministra Rolnictwa z dnia 22 maja 1973 r. w spra
wie odszkodowań za przejęte na własność państwa tereny budowlane
oraz zbywanie działek budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. — 20/73-117)
Wysokość odszkodowania za grunty przejęte na własność państwa,
jako tereny budowlane (patrz Dz. U. — 27/69-316 i 49/72-31.2), ustala
się stosowanie do przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości. Właściwe
organa przekazują Bankowi Rolnemu wykaz działek przeznaczonych
do sprzedaży, określenie składników ceny działek oraz dokumentację
pomiarowo-klasyfikacyjną — w dwóch egzemplarzach. Najdalej w ciągu
3 lat od daty nabycia działki powinna być rozpoczęta budowa, w prze
ciwnym razie będzie przejęta na własność państwa. §§ 16—10 rozpo
rządzenia określają, kto może być nabywcą działek budowlanych i ja
kie są warunki wpłaty należności.

Zebrał i ułożył: mgr inż. Władysław Barański

----------

Do Czytelników!
Redakcja Przeglądu Geodezyjnego przypomina
o wznowieniu prenumeraty na 1974 rok.

Czytelnikom

Nowe warunki prenumeraty podajemy na IV stronie okładki.

Pod koniec bieżącego roku ukaże sięi XXII edycja
TERMINARZA TECHNIKA

na rok 1974
Szczególnie polecamy naszym Czytelnikom mutacje:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Geodezja
Budownictwo
Górnictwo
Komunikacja
Leśnictwo i Drzewnictwo
Melioracje i Budownictwo Wodne
Ogrodnictwo i Tereny Zieleni
Rolnictwo
Technika Cyfrowa

Cena terminarza w okładce igelitowej wraz z jedną wkładką branżową i notat
nikiem adresowym wynosi:

w przedpłacie
w sprzedaży

— 25 zł
— 30 zł

Przedpłatę od członków stowarzyszeń naukowo-technicznych, indywidualnie
i zbiorowo (przez koła zakładowe), przyjmują wyłącznie zespoły kolportażu przy
biurach terenowych NOT do 5 listopada br.

Sprzedaż po cenie normalnej (30 zł) odbywać się będzie:
a) w księgarniach „Domu Książki”,
b) w kioskach „Ruchu”.

Cena zł 12.—

Warunki prenumeraty czasopism WCT NOT

1. Zgłoszenia na prenumeratę kwartalną, półroczną, roczną czasopism WCT NOT
przyjmuje DZIAŁ PRENUMERATY Wydawnictw Czasopism Technicznych NOT,
ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa, tel. centrali 26-80-16.

Wpłaty należy dokonywać do dnia 1 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, na konto PKO I O/M Warszawa, nr 1-9-121697.
2. Osoby prawne mogą zamawiać tak zwaną prenumeratę ciągłą czasopism WCT
NOT. Zamówienie na prenumeratę ważne jest na czas nieokreślony, pod warun
kiem uiszczenia przez zamawiającego opłaty najpóźniej do 31 stycznia roku,
w którym prenumerata będzie realizowana. Nieuiszczenie należności powoduje
automatycznie wstrzymanie wysyłki czasopism. Zamówienia i wpłaty należy
kierować jak podano w punkcie 1.
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje ARS POLONA-RUCH,
ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa, skrytka pocztowa 1001.

4. Wpłaty na zakup egzemplarzy archiwalnych należy przekazywać na konto PKO
I O/M Warszawa, nr 1-9-120456.

Uwaga !
Na podstawie Uchwały Zarządu Głównego NOT, członkowie SNT NOT oraz
nauczyciele, studenci i uczniowie szkół technicznych mają prawo do 33% rabatu,
z wyłączeniem czasopism Popularnotechniczlnych.

Podstawę do uznania zasadności udzielenia rabatu stanowi podanie przez zgłaszającego prenumeratę: nazwy szkoły, organizacji SNT NOT i nr Iegitymacji
uprawniającej do zniżki.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład Kolportażu Wydawnictw Cza
sopism Technicznych NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żądanie ka
talogi oraz cenniki czasopism, a ponadto prowadzi sprzedaż egzemplarzy archi
walnych.

Terminowe zamawianie i opłacanie prenumeraty — gwarancją systematycznego
otrzymywania czasopism technicznych!

______
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INDEKS 3774

PRZEGLĄD

GEODEZYJNY

Miesięcznik
Organ Siowarzyszenia Geodetów Polskich
Rok XLV

Warszawa - lisiopad-grudzień 1973

Nr 11-12

UKD 331.1.013.6:334.6:63(438.19)

KOZUBSKI J.: Zagospodarowanie gruntów PFZ a zagadnienia rozwoju,
organizacji i kooperacji produkcji w rolniczych spółdzielniach produk
cyjnych województwa opolskiego. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 11-12
p. 4551
Na przykładzie województwa opolskiego podany jest biians przechodzenia
gruntów z gospodarki indywidualnej do uspołecznionej w latach 1955—1973.
Opisane zjawisko ma charakter stały, związany z rozwojem przemysłu. Podane
są warunki dla należytego wykorzystania gruntów rolniczych w gospodarce
uspołecznionej.

UKD 528.44:681.3
TYRA J.: System EPD — ewidencja gruntów na EMC ODRA 1304.
Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 1'1-12 s. 458
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie opracował założenia
techniczno-ekonomiczne dla sporządzenia rejestrów gruntów w miastach. Opra
cowano również system elektronicznego przetwarzania danych (EPD). Przewi
dziano wykonanie tych prac na elektronicznych maszynach cyfrowych ODHA
1304.

UKD 528.48:66/68

HAJDUGA W.: Prace geodezyjne w związku z modernizacją zakładu
przemysłowego. Prz- Geod. R. 45: 1973 nr 11-12 s. 465
Modernizacja zakładu przemysłowego wymaga licznych prac geodezyjnych.
Konieczna jest aktualizacja map inwentaryzacyjnych oraz wykonanie pomia
rów realizacyjnych. W artykule podane są zestawienia ważniejszych prac
pomiarowych, które należy wykonać oraz metody ich wykonania.

UKD 528.48:69.021

KUBARSKI L., PITON L., PRZEWŁOCKI S.: Prace geodezyjne przy
realizacji płyty stendu do badań wytrzymałościowych. Prz. Geod. R. 45:
1973 nr 11-12 s. 468
Opisane są prace geodezyjne przy ustaleniu wielkości odchyłek położenia
punktów zakotwiczenia wykonanej płyty. Dla osiągnięcia założonych wymagań
konieczne jest takie wykonanie pomiarów, aby średni błąd mx = my = + 1,7 mm,
zaś średni błąd m2 = ±1 mm.

UKD 528.5:625.78

WRÓBEL A.: STU-3 — przyrząd do inwentaryzacji tras urządzeń pod
ziemnych. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 11-12 s. 472
Podana jest budowa przyrządu oraz opis galwanicznej i indukcyjnej metody
inwentaryzacji tras urządzeń podziemnych. Przeprowadzone próby wykazały,
że średni błąd wyznaczenia położenia wynosi przy metodzie galwanicznej ±12 cm,
zaś przy metodzie indukcyjnej ±13 cm.

UKD 528.541.924.4

PISARCZYK D.: TangencjaIna nasadka niwelacyjna. Prz. Geod. R. 45:
1973 nr 11-12 s. 474
Opisany jest projekt nasadki na lunetę niwelatora dowolnego typu. Nasadka
taka umożliwia wyznaczanie w terenie linii i płaszczyzn o zadanym po
chyleniu.

UKD [528.516+528.521J:528.022.3
DĄBROWSKA D.. DĄBROWSKI W.: Tachimetr elektroniczny — nowo
czesny instrument do jednoczesnego wyznaczenia odległości i prze
wyższenia. Prz. Geod. R. 45: 1973 nr 11-12 s. 480
Na podstawie przeprowadzonych prób wykazano, że pomiar większych od
ległości za pomocą Iachimetrow elektronicznych wymaga wprowadzenia odpo
wiednich poprawek tak do odległości, jak przewyższenia. Podano odpowiednie
wzory.

YflK 331.1.013.6:334.6:63(438.19)
KO3YBCKM fl.: OciioeHJie 3CMe.-ιt ΓocyflapcτBenHoro 3eMejn>H0r0 φoHfla a npoó.ieMbi pa3BHTHH, opraHM3aflMii μ KoonepaflHH πpoιi3BθflcTBa
B ce.ιι>cκoxθ3HHCTBeHHbix πpoιi3BθflcτBeHHbix κooπepaτ∏Bax B OHO-IbCKOM BoeBθflcτBe. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 JVs 11—12 cτp. 455
Ha πpM.-.jepe ono∏bcκoro BoeB0flcτBa ,i⅛h Caaanc πepeB0fla 3eMexι> c hecthoγo
xo3H∏cτBa b oSιnecτBenHθe b roflbɪ 1965—197.3. OnncbiBaeMoe HBneHne ιiMeeτ πoCTOHHHbiJJ xapaκτep, CBHaaHHbiii c pa3Bnτnew πp0MbimneHH0cτM. flaɪɪbɪ yc∏0BHH
flnπ Haflaexcaiuero Mcnoxb3OBaHMH ceabcκoxθ3ancτBeHnbix 3eMenb b oCιnecτBeHHOM XO3HilCTBe.

YJlK 528.44:681.3
TbIPA Μ.: CιιcτeMa GOJl — yueτ 3eMe.1t Ha GlJBM Oflpa 1304. Prz.
Geod. Γ. 45 : 1973 JVs 11—12 cτp. 458
Oτflejι 3.-ιeκτpθHHθM BbiHiic.TJiiejjbHOñ TexHMKJJ B ropofle JIk>6xmh pa3paθoτa.τ
TexHMKO-SKOHOMHHecKMe OCHOBbi fl-τπ COCTaBneHMH yπeτa 3eMent b ropoflax.
Pa3paδ0τaHa τaκxce CMdeMa 3.τeκτpθHHθ∏ 06pa60τκM AaHHbix (OOA). Ilpe,τvCMaTpMBaeTCH ΠCΠ0.1HMTb aτM paÖOTbl Ha 3.TeκτpθHHbIX nilφpC∙BbIX BbIHMC-TMTeflhHbIX ManiMHax Oflpa 1304.

YJJK 528.48:66/68

XAMJIYΓA B.: Γeofle3M*ιecκιιe paóoibi b cbh3h c M0flepHH3afliieH npoMbiuifleHHoro πpefl∏pιιaτnH. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 JVs 11—12 cτp. 465
MθflepHM3anMH πpoMbiι∏fleHHoro πpefl∏p∏HTMH τpe6yeτ mhoγmx τeofle3∏Hecκnx
paCoτ. HeoCxOAMMbiM HB.τπeτcH OCHOB-TeHne ∏HBenτapM3an∏θHHbix κapτ π iicπoλHeHMe pa36∏BθHHbix paCoτ. B cτaτbe AaHbi cbo∏km Conee Heo6xofl∏Mbix ∏3Mepnτe∏bHbix paOoτ, κoτopbie e.τeflyeτ Jicπo.τnπτb M cπocoCbi nx McnoflHeHMii.

YJlK 528.48:69.021

KYBAPCKM JI., ΠMTOHb JI., ΠP√KEBJIOIJKM C.: Γeθfle3MiecκHe ,pa6oτbi πpιι πocτpoiiκe πλητμ cτ□Hfla aλh MccfleflOBaHHH coπpoτnBfliιeMOCTH MaτepMaflθB. Prz. Geod. Γ. 45 :1973 JVs 11—12 cτp. 468
OnMcaHbI reone3MHecκMe pa6oτbi flJiH OnpefleneHMH BenniMHbi oτκnoHeHiιπ MeCTononoxjeHMH πyHKT0B aHKepHoro 3aκpeπneH∏H πocτpeeHH0M πnnτbi. flan
AOCTMxceHMH HpeflnonaraeMBix TpeCOBaHMii HyxcHO McnoflHiJTb M3MepeιiM∏ τaκ,
HTOGbi CpeflHHH KBaflpaTMHecKaH oιnnCκa Cbifla: mx = mʃ = ± 1,7mm, m1 = 1mm.

YflK 528.5:625.78
BPYBEJIb A.: STU-3 — πpκδop flfl∏ HHBeHτapH3aflHH τpacc ∏0fl3CMHbix coopyικeHHM. Prz. Geod. Γ. 45 :1973 Ns 11—12 cτp. 472
Aeho ycτpoiicτBθ πpnδopa π OnncaHbi TaxbBEHMHecKMii M MHflyKHMOHHbiii Meτonbi
∏HBeHτap∏3annM τpacc ∏0fl3eMHbix CoopyxceHMii. McnonHeHHbie Mc∏biτaHiiH noκa3aΛM, HTO cpeflHHH κBaflpaτnπecκaH omπθκa OnpefleneHMH πonoxceιjMH ne npeBbimaeτ πpιι ra∏bBaH∏HecκθM Meτofle ± 12 cm, npn MHflyKHiiCHHOM ± 13 cm.

YJlK 528.541.024.4
ΠMCAPHMK Jl-: TanreHflHaflbHaH HHBeflHflHOHHaH nacaflκa. Prz. Geod.
Γ. 45 : 1973 JVs 11—12 cτp. 474
OnncaH πpoeκτ IiacaflKn ɪɪa τpyCy HHBennpa npo∏3BonbHθΓ3 τnπa. Πριι πomoihm
3τoii HacaflKM moxcho cfle.τaτb pa3θ∏Bκy xmhmií nnn nnoɪnafleft c 3aχannbiM
HaKflOHOM.

YAK [528.516 + 528.521):528.022.3

Aombpobcka a∙, Aombpobckm b.: gλcktpohh‰i0 τaxeoMeτp —
COBpeMeHHblii HHCTpyMeHT AflH OAHOBpeMCHHOrO OnpefleflCHHH paCCTOHHHH π npeBbiincHHH. Prz. Geod. Γ. 45 : 1973 Ns 11—12 cτp. 480
Ha OCHOBaHMM MCnOXHeHHbIX MCnbITaHMii flOKa3EHO, H v M3MepeHiie CO-TbtHMX
PEccTOHHMji o.τeκτpoHHbiM τaxeθMeτpoM τpe6yeτ BBefleHMH πoπpaBθκ τaκ B pacCtohhtih κaκ n b npeBbiuieHMH. flaiɪbi Haflnexcainne φopMy.τbi.
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Na zakończenie Roku Kopernikow
skiego zamieszczamy wiersz „Roz
mowa z mistrzem Mikołajem", na
pisany przez geodetę polskiego mgr
inż. Eugeniusza Berezowskiego, dla
uczczenia 500 rocznicy urodzin wielkiego astronoma.

EUGENIUSZ BEREZOWSKI
Warszawa

Rozmowa z mistrzem Mikołajem
W piastowskiej ziemi ojcowie kopernikowali
czerwoną miedź — ty dobywałeś prawdy czyste
z otchłani tajemnic wszechświata na fromborskiej wieży
samotny, zapatrzony w planety i w gwiazdy.
Doktorze herezji przeciw wszech nauk królowej!
Wstrzymałeś jasną i ogromną lampę świata,
wprawiwszy bryłę Ziemi bezwolną w bieg szalony
bez gigantycznej rakiety i rozbitego atomu.

Kolumbie słowiański, odkrywco nowych praw kosmosu!
Sześć twych uczonych ksiąg poczęło erę kosmicznych lotów;
wnuki spłaszczywszy kołowe orbity, wynieśli na nie
sztuczne księżyce — arki szybujące w gwiezdnych oceanach.
Wśród nich, w pełni tęczowej gali, świeci twoja gwiazda
■blaskiem słonecznej prawdy, w którą uwierzył świat cały.

Drewno instrumentarium bez optyki, cyrkla
i elektronu potęguje wielkość twego geniuszu.
Pytam — czy można mierzyć tę wielkość dalą drogi mlecznej
albo też zawrotnymi głębiami galaktyk?
Powiadasz cny mechaniku niebios rzetelnie —
NIESKOŃCZONOŚĆ MYŚLI — WIELKOŚCIĄ GENIUSZU.

Inż. dypl. A. ZAPPE________
Zarząd Geodezji i Kartografii

Geometria, geodezja i światło
(W zeszycie nr 7, ukazującego się
w NRD czasopisma Vermessungs
technik, ukazał się artykuł inż.
dypl. A. Zappe pt. „Geometria, geo
dezja i światło”. Inspiracją do na
pisania tego artykułu było 500-lecie
urodzin Mikołaja Kopernika. Pu
blikacją tłumaczenia tej cennej
pracy zamykamy Rok Kopernikow
ski.
Z oryginału niemieckiego tłumaczył
prof, dr inż. Henryk Leśniok

W świecie nie istnieje nic poza bę
dącą w ruchu materią, a będąca
w ruchu materia nie może się ina
czej poruszać jak w czasie i w prze
strzeni.

Wł. I. Lenin — Dzieła

IW roku poświęconym pamięci Kopernika, wielkiego pol
skiego uczonego, pragnę przedstawić kilka uwag z geo
dezyjnego punktu widzenia na temat istoty światła oraz
jego związków z geometrią i geodezją, ą więc związków
światła z tymi dziedzinami wiedzy, które zajmują się
między innymi rozmiarami przestrzennymi badanego obiek
tu. Pobudził mnie do tego rówinież nasz przyjaciel, prof,
dr H. Leśniok, którego artykuł o Koperniku ukazał się
w czasopiśmie Vermessungstechnik w nr 3 z 1973 roku.
Prawdy naukowe z dziedziny geometrii są również pod
stawami naukowymi w geodezji. Wyniki badań ,nad świa
tłem należy przeto uwzględnić również w geodezji. Aby
wyjaśnić, o co tu idzie, przytoczymy kilka związków, za
równo takich, które są od dawna znane, jak i takich,
które odkryte zostały niedawno.

¡Siedząc historię nauki, stwierdzamy, że pojęcie przestrze
ni i jej matematyczne ujęcie jest osiągnięciem naukowym,
które znacznie .wyprzedziło interpretację zjawiska światła.
Ustawiczne borykanie się człowieka z przyrodą — biorąc
za punkt wyjścia jego byt materialny i życie społeczne —
spowodowało rozwinięcie geometrii w ramach matematyki,
jako jednej z najstarszych dziedzin nauki. W swoim dziele
pt. Nauka w historii [1] Bernal pisze na ten temat, co
następuje: Od chwili odkrycia liczb niewymiernych ma
tematycy greccy zaniechali badań nad liczbami, a zajęli
się liniami i powierzchniami... Tak rozpoczął się rozwój
geometrii metrycznej, co, być może, jest najważniejszym
wkładem Greków do rozwoju nauki.

O początkach myślenia kategoriami geometrycznymi Ber
nal pisze następująco: Tak więc, tkactwo jest rozwinięciem
koszykarstwa; w jednej i w drugiej dziedzinie występują
pewne regularności, wytworzone świadomym działaniem.
Regularności te pobudziły następnie innych ludzi do roz
ważań nad nimi, a to z kolei legło u podstaw geometrii
i arytmetyki. Tenże autor wyprowadza tezę, że stosowanie
techniki budowlanej spowodowało potrzebę sporządzenia
kąrtometrycznych rysunków (map), ,na dowód czego przy
tacza rysunek budowlany z posągu Gudei z Lagasz (około
roku 2250 p.n.e.) zaopatrzony przez starożytnego architekta
w instrukcję. Tu tkwią początki kartografii i geodezji —
stwierdza Bennal.

450

¡Słowo geometria wzięło się ze starożytnego języka grec
kiego. Co do znaczenia, to jest ono równoważne z pomia
rem Ziemi, przy ,czym należy pamiętać, że w chwili two
rzenia tego pojęcia, światopogląd człowieka i jego wiedza
o Ziemi były nieporównywalne ze stanem obecnym.
¡Geodezja, czyli geometria, w zastosowaniach na Ziemi
jest do dziś związana w sposób trwały z geometrią me
tryczną, euklidesową. Geodezja opiera się do dziś na pra
wach tej klasycznej geometrii metrycznej, gdyż — zaj
mując się wyznaczaniem konstrukcji geodezyjnych rozcią
gających się na coraz to większych obszarach powierzchni
ziemskiej i sięgających do otaczającej ją przestrzeni —
dostarcza miar dla elementów tych konstrukcji przez po
równanie ich wielkości z jednostkami jednolitego systemu
miar. Geodeci ponieśli wiele wysiłku i mają w związku
z tym poważny udział w dziele wprowadzenia jednolitych,
międzynarodowych jednostek miary długości, kąta, pola
i objętości zarówno w swoich krajach macierzystych, jak
i poza ,nimi. Metody, 'które stworzono w celu bezpośred
niego pomiaru geometrycznych wielkości na powierzchni
Ziemi i porównania ich w jednolitym systemie miar, ,noszą
nazwę pomiarów geodezyjnych.

Zadania geodetów

Geodeci mają wiele różnorodnych zadań do rozwiązy
wania. Wynikają one z potrzeb społecznych i są ściśle
związane z procesami wytwarzania. Zgodnie z obecnym
stanem ,techniki można powiedzieć, że do wielkości geo
dezyjnych, które dadzą się pomierzyć bezpośrednio na po
wierzchni Ziemi, należą odcinki, kąty i różnice wysokości
pomiędzy punktami powierzchni ziemskiej, przy czym do
dać trzeba, że wzajemny odstęp tych punktów powinien
być znikomo mały w stosunku do rozmiarów Ziemi. Osta
teczne wyniki prac geodezyjnych zależą jednak od ich
przeznaczenia dla określonych potrzeb społecznych. Naj
ogólniej rzecz ujmując, powiemy, że wynikiem prac geode
zyjnych są:
— współrzędne punktów geodezyjnych wyrażone w
określonym układzie współrzędnych, obranym na po
wierzchni elipsoidy ziemskiej;
— wysokości punktów nad powierzchnią odniesienia, za
którą przyjmuje się zazwyczaj powierzchnię związaną z
poziomem morza;
— długości i azymuty linii geodezyjnych, zdefiniowanych
punktami znajdującymi się w dużych odstępach od siebie
[3],
U Grafarenda [2] spotykamy się z takim sformułowa
niem: Główne zadanie geodezji polega na tym, aby wy
znaczyć jednoznaczne współrzędne dla punktów położonych
na powierzchni ziemskiej. W rozumieniu Grafarenda za
danie to odnosi się do przestrzeni euklidęsowej zarówno
dwu-, jak i .wielowymiarowej.

Światło

Zarówno długa historia, rozwoju geometrii jako dzie
dziny matematyki, jak też praktyczne stosowanie zasad
geometrii w geodezji byłyby nie do pomyślenia bez zja
wiska światła. Przekazywanie informacji z otaczającego
środowiska do świadomości ludzkiej umożliwiło człowie
kowi rozwinięcie umysłu i doprowadziło do aktualnych
osiągnięć naukowych. W nawiązaniu do zadań, jakie geo
deci wykonywali i wykonywać będą w przyszłości — przy
wciąż rosnącym udziale pracy zespołowej — można wy
różnić następujące, szczególnie ważne etapy rozwoju myśli
ludzkiej:
1) świat, w którym człowiek źyje znajduje się w prze
strzeni, w stanie trwałego spoczynku. W ruchu natomiast
znajduje się człowiek, wiatr i zwierzęta;
2) istnieje periodyczna przemienność pomiędzy jasnością
i ciemnością, przy czym jasność związana jest z wędrówką
Słońca po sklepieniu niebieskim. Światło w momencie po
jawienia się Słońca znajduje się wszędzie w tej samej
chwili;
3) świat nie jest stałym i sztywnym tworem, a przestrzeń
życiowa człowieka znajduje się na wielkiej kuli, obraca
jącej się jednostajnie wokół swojej osi i położonej w
środku wszechświata;
3) glob ziemski nie obraca się wokół swej osi w środku
wszechświata, lecz jest jednym z elementów układu pla
netarnego, w którym Słońce zajmuje centralne położenie.
IW ten sposób doszliśmy do początków XVI wieku, do
rewolucyjnego odkrycia Kopernika. Za jego czasów, a na
wet jeszcze sto lat później, niektórzy uczeni byli zdania
(na przykład Kartezjusz, Kepler), że światło rozchodzi się
w świećie w tej samej chwili a nie z prędkością skończoną.
Odkrycie prawdy, że prędkość światła jest wielkością
skończoną, stało się możliwe dopiero po wielu innych osiąg
nięciach i zdobyczach umysłu ludzkiego.
W porównaniu z prędkością światła życie ludzkie toczy
się z szybkością rzędu 10—7∙÷∙10~8, ruch wirowy Ziemi
z prędkością 10-6, a ruch obiegowy Ziemi z prędkością
10->.
Römer odkrył w roku 1676 istnienie skończonej pręd
kości światła na podstawie obserwacji Jowisza i jego sa
telitów. Odkrycie to zostało jednak powszechnie uznane
dopiero w 1727 roku, wówczas, gdy Bradley wykazał do
świadczalnie istnienie aberracji światła. Od tego momentu
upłynęła dalsza setka lat, zanim w 1849 roku Fizeau za
stosował swoją ziemską metodę do wyznaczania prędkości
światła.
Znajomość podstawowej wielkości, jaką jest prędkość
rozchodzenia się światła, w powiązaniu z faktem, że geo
deci opierają swoje pomiary i ich wyniki na geometrii
euklidesowej (zwanej także geometrią metryczną lub mia
rową), a ponadto znajomość zjawiska prostoliniowego roz
chodzenia się promieni świetlnych w przestrzeni, wymaga
ją dogłębnego naukowego przebadania co do związków
zachodzących pomiędzy geodezją a fizykalnym zjawiskiem
światła. Może się okazać, że geometria świetlna, zastoso
wana przy pomiarach geodezyjnych, nie zawsze jest iden
tyczna z klasyczną geometrią euklidesową. Przy pomiarach
za pomocą światła przeprowadzonych w układzie będącym
w ruchu, rozeznanie co do tego jest rzeczą niezwykle
istotną i wymaga dalszego naukowego wyjaśnienia. Przed
stawimy to na przykładzie.

Pomiary za pomocą światła przeprowadzone w układzie
będącym w ruchu

Niechaj stanowisko S i punkt docelowy Z znajdują się
w ruchu podczas pomiaru kierunku względem kąta (na
przykład wskutek ruchu wirowego Ziemi, przy czym w
pierwszym przybliżeniu przyjmiemy, że jest to ruch jed
nostajny i prostoliniowy. Promień świetlny, wychodzący
prostoliniowo z punktu Z, nie dotrze w takim razie do S,
lecz do innego punktu, przesuniętego w kierunku przeciw
nym do odbywającego się ruchu (rys.). Do środka krzyża
kresek lunety, umieszczonej w punkcie S, dotrze natomiast
taki promień świetlny, który jest odchylony w punkcie Z
względem łącznicy SZ o pewien określony kąt (w sensie
geometrii euklidesowej). Zjawisko to, mające swoją przy
czynę w ruchu układu, da się łatwo wytłumaczyć w sposób
poglądowy, jeśli wyobrazimy sobie, że promienie świetlne
są emitowane z punktu Z w postaci krótkich błysków.
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Rys. Bieg promieni świetlnych w układzie pozostającym w spo
czynku i w układzie poruszającym się

Opisane zjawisko odpowiada w całej pełni aberracji
światła, objaśnionej w podręcznikach geodezji. Lunetę
umieszczoną w punkcie poruszającym się wraz z Ziemią,
należy wobec tego ustawić w takim kierunku, aby bieg
promienia świetlnego, padającego na obiektyw tej lunety,
odbywał się wzdłuż jej osi optycznej. Identycznie przedsta
wia się sprawa przy pomiarach kierunku na Ziemi. Dla
uproszczenia można sobie wyobrazić, że będąca w ruchu
luneta została jak gdyby przedłużona do punktu docelo
wego Z, do źródła światła.
!Wielkość kąta odchylenia powstałego na skutek dwu
geometrii, euklidesowej i świetlnej, zależy jedynie od sto
sunku prędkości układu SZ do prędkości światła oraz od
azymutu kierunku SZ.
Dla punktu o szerokości geograficznej φ = 520, wpływ
ten spowodowany ruchem wirowym Ziemi, wyniesie:

V
dA — ę ■ — ∙ cos A = 0,196" cos A
c

gdzie:
V — oznacza prędkość liniową punktu spowodowaną
ruchem wirowym Ziemi,
c — prędkość rozchodzenia się światła,
A — azymut.
Aby uchwycić ów wpływ na zamknięcie kątowe trójkąta,
wyznaczono różnicę pomiędzy geometrią euklidesową a
geometrią świetlną dla dwu trójkątów triangulacji saskiej
z 1890 roku (trójkąt 59: Kahleberg — Fichtelberg — Collm;
trójkąt 137: Udokohe — Pfaffenberg — Rochlitz). Otrzy
mane błędy niezamknięcia trójkątowego porównano z błę
dami otrzymanymi przez Nagela. W pierwszym trójkącie
błąd niezamknięcia zmniejszył się z wartości —0,309" do
—0,184", a w drugim trójkącie zmienił się z wartości
—0,530" na —0,628". Zmianom kierunków odpowiadają
przesunięcia liniowe prostopadłe do tych kierunków, wy
noszące w pierwszym trójkącie 3,4 cm ÷ 9,2 cm (65,8 km <
< s < 97,4 km), a w drugim trójkącie 0,8 cm ÷ 2,9 cm
(31,6 km < s < 48,0 km).
Rzecz jasna, że wyłania się jeszcze zagadnienie wpływów
kształtujących wyniki geodezyjnych pomiarów kierunku w
przestrzeni euklidesowej, z uwagi na jeszcze inne ruchy
Ziemi, wykonywane przez nią we wszechświecie. Wiemy,
że Ziemia porusza się dookoła Słońca z prędkością wyno
szącą przeciętnie 29,5 km/s, a ponadto wraz z całym ukła
dem słonecznym porusza się w kierunku gwiazdozbioru
Herkulesa z prędkością wynoszącą 19,6 km/s.
Jeśli do pomiaru kierunku w układzie poruszającym się
zostanie użyty element, który nie rozchodzi się w jednej
chwili (na przykład światło, które porusza się w prze
strzeni prostoliniowo i ze skończoną prędkością) oraz jeśli
do pomiaru liniowego użyty zostanie element, którego
działanie jest w zasadzie momentalne (na przykład skom-

parowany drut lub sekwencja fal świetlnych o znanej dłu
gości fali λ i znanej liczbie fal w sekwencji wynoszącej n),
to jednak obie metody Domiarowe wymagają wykorzysta
nia zjawiska światła jako nośnika informacji. W chwili
obecnej, w której tworzenie konstrukcji geodezyjnych na
powierzchni Ziemi w coraz większym stopniu polega na
zastosowaniu sieci liniowych, porównanie tych dwu kon
strukcji, ,to jest klasycznej triangulacji z nowoczesną trilateracją, mogłoby prowadzić do odkrycia nowych prawd.
ponieważ nie leży w ludzkiej mocy wstrzymanie ruchu
Ziemi, a tym samym stworzenie warunków pełnej waż
ności praw geometrii euklidesowej, przeto w drodze powta
rzania pomiarów geodezyjnych wraz z ich naukową in
terpretacją dałoby się zapewne uzyskać dane o zmianach
kierunku poruszającej się Ziemi.
Dalsze badania mogłyby prowadzić do udoskonalenia
jednolitego systemu miar, na przykład przez uwzględnienie
kierunku położenia baz komparacyjnych w stosunku do
kierunku ruchu układów punktów, który podlega geode
zyjnemu opracowaniu.

I OSWALD RUDZE I

Wrocław

W dniu 28 kwietnia 1873 roku odbyła się we Wrocławiu
Sesja poświęcona 25-leciu geodezji i kartografii Dolnego
Śląska. Sesję zorganizował Oddział Wojewódzki Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich we Wrocławiu z pomocą
Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicz
nej oraz niektórych zakładów pracy.
Dla wzbogacenia obrad Sesji wydano publikację pt.
25 lat geodezji i kartografii Dolnego Śląska, w nakładzie
800 egzemplarzy i objętości 200 stron. Część nakładu prze
kazano władzom, różnym instytucjom geodezyjnym oraz
prasie, resztę rozprowadzono wśród geodetów dolnoślą
skich, zgodnie z intencją wydawcy — Oddziału Woje
wódzkiego SGP we Wrocławiu.
W Sesji wzięło udział ponad 200 osób. Na zaproszenie
organizatorów przybyli: prezes Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii — mgr inź. Borys Szmielew i wiceprze
wodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we
Wrocławiu — mgr Władysław Zakrzewski, przedsta
wiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich — mgr inż. Lech Brokman i mgr inż. Tadeusz
Kuźnic ki, a także liczni goście oraz delegaci kół za
kładowych i terenowych SGP.
Otwarcia Sesji i powitania uczestników dokonał prze
wodniczący Zarządu Oddziału Wrocławskiego SGP — inż.
Włodzimierz N a d a ń s k i. Do Prezydium Sesji zaproszono
seniorów —■ długoletnich działaczy Stowarzyszenia. Po
krótkim wstępnym przemówieniu inż. W. Nadańskiego
minutą milczenia uczczono pamięć kolegów zmarłych w
minionym okresie.
Obradom plenarnym przewodniczył prof. Józef Kożuchowski, natomiast w zespole problemowym pierwszym
obrady prowadził — doc. dr inź. Bronisław Galas, a w
zespole drugim — prof, dr inż. Roman Hlibowicki.
Przybyli na Sesję przedstawiciele władz w wystąpie
niach na posiedzeniu plenarnym nawiązywali do pierw
szych lat powojennej historii Dolnego Śląska, podkreśla
jąc odjoowiedzialną rolę geodety w realizacji wielu przed
sięwzięć ważnych dla gospodarki narodowej i wskazując
na wielki wkład pionierski seniorów Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
Prezes GUGiK w swoim przemówieniu położył duży na
cisk na rolę, jaką odegrały w minionym okresie jednostki
szkolnictwa wyższego i średniego w dziele kształcenia kadr
geodezyjnych, co umożliwiło stworzenie na terenie Dol
nego Śląska silnego zaplecza produkcyjnego, w tym jedy
nej po Warszawie wyspecjalizowanej jednostki kartogra
ficznej.
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Tych kilką przeprowadzonych tutaj rozważań, opartych
na hipotetycznych związkach pomiędzy geometrią, geo
dezją i światłem, wykazuje, że mechanika klasyczna i zwią
zana z nią geometria euklidesowa — za pomocą których
geodezja, jako dziedzina wiedzy o pomiarach, przedstawia
swoje wyniki — są niczym innym, jak szczególnymi przy
padkami ogólniejszych teorii ważnych dla dostatecznie ma
łych, niekosmicznych przestrzeni oraz dla prędkości zniko
mo małych w stosunku do prędkości światła.
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25 lat geodezji i Itartogiafii Dolnego Śląska
Wiceprzewodniczący PWRN — Wł. Zakrzewski, pozdra
wiając uczestników Sesji, złożył serdeczne podziękowanie
seniorom Stowarzyszenia za ich pracę.
Przedstawiciel Zarządu Głównego SGP — L. Brokman
wysoko ocenił udział geodetów dolnośląskich we współ
zawodnictwie o jakość i wydajność pracy. Podkreślił duży
wkład ośrodka wrocławskiego w dziedzinie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Z kolei nastąpiła dekoracja zasłużonych członków Od
działu Wrocławskiego SGP, którym przyznano odznaczenia
państwowe, branżowe, regionalne i stowarzyszeniowe za
całokształt działalności zawodowej i społecznej. Dekoracji
dokonali: prezes GUGiK — mgr inż. B. Szmielew, wice
przewodniczący PWRN — mgr Wł. Zakrzewski oraz przed
stawiciel Zarządu Głównego SGP — mgr inż. L. Brokman.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali
koledzy: Emeryk Bał ab an i Michał Żuk.
Złota Odznakę „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kar
tografii” otrzymali koledzy: Stanisław Bezdek, Broni
sław Galas, Janusz G oś l∙i*n o ws k i, Tadeusz Hajdul,
Roman Hlibowicki, Stanisław Judycki, Eugeniusz
Kęsie ki, Stanisław Korczewski, Józef Kozuchowski, Adam Lang, Alfred Ostrowski, Eugeniusz War
choł, Roman Piętowski, Henryk Przyjalgowski,
Jan Małachowski, Franciszek Sobczak.
Srebrną Odznakę „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kar
tografii” otrzymali koledzy: Edward Fudalej, Edward
Grudzień, Ryszard Hrycak, Stanisław Kaziów, Jan
Laganowski, Wacław Radoliński, Zdzisław Stradecki, Ignacy Ubysz, Alfons Wołłodźko, Czesław
Wydro.
Złotą Odznakę „Zasłużony dla Dolnego Śląska” otrzy
mali koledzy: Włodzimierz Blyszczak, Michał D zi cz
kani ec, Mieczysław Grabowski, Franciszek Lesz
czyński, Stefan Lewkonowicz, Jan Migurski,
Jan Narkiewicz, Seweryn Olszewski, Grzegorz
Rzepus, Aleksander Sienkiewicz, Alfred S ł a b ę c k i,
Franciszek Sobczak, Franciszek Solecki, Władysław
Szabliriski, Lucjan Sledziriski, Michał Wojtkie
wicz, Włodzimierz Woźniak, Czesław Wróbel, Cze
sław Z a toń ski, Lucjan Ziarnik.
Odznakę „Budowniczy Wrocławia” otrzymali koledzy:
Józef Duc, Henryk Horbowy, Jan Kamiński, Jan
Markiewicz, Oswald Rudze, Ryszard Wyszomirs k i, Michał Zieleniewski.
Złotą Odznakę Honorową NOT przyznano kol. Mieczy
sławowi Kwiatkowskiemu, a Srebrną Odznakę Ho
norową NOT — kol. Jerzemu Wojtkiewiczowi.

Odznakę Honorową SGP otrzymał kolega Włodzimierz
Nadański.
Przyjemnym akcentem tej części uroczystości było wy
różnienie przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego 25 kole
gów za pracę społeczną w Stowarzyszeniu. Każdy z nich
otrzymał z rąk przewodniczącego obrad plenarnych, prof.
J. Kozuchowskiego, opatrzone odpowiednią dedykacją wy
dawnictwo jubileuszowe pt. 25 lat geodezji i kartografii
Dolnego Śląska.
Po dekoracji i wręczeniu wyróżnień przewodniczący Za
rządu Oddziału Wrocławskiego SGP — inż. W. Nadański
wygłosił referat okolicznościowy, w którym omówił róż
norodną i rozległą działalność geodetów dolnośląskich.
Przypomniał czasy zasiedlania tego regionu, dźwiganie z
ruin i zgliszcz miast i osiedli, odbudowę i rozbudowę
przemysłu, w czym niemały udział mieli geodeci. Przed
stawił rozwój szkolnictwa, administracji i wykonawstwa
geodezyjnego, omówił działalność Stowarzyszenia, przyto
czył wiele należących już dziś do historii faktów i zda
rzeń, wymienił nazwiska licznych kolegów, którzy swoją
pracą szczególnie przyczynili się do zagospodarowania tego
regionu. Bogaty i wielostronny w swej treści referat dał
obraz minionego ćwierćwiecza.
Kończąc, autor postawił pytanie — jakie zadania na
przyszłość stoją przed geodezją?, na które odpowiedział
słowami pierwszego sekretarza KC PZPR — Edwarda
Gierka: Zbudujemy drugą Polskę.
Na tym zakończano uroczystość. Dalsze obrady miały
charakter roboczy. Obrady toczyły się pod hasłem Sesji:
Geodezja i kartografia — istotnym czynnikiem rozwoju
społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska.
W dwóch zespołach problemowych wygłoszono referaty:
— Zadania geodezji i kartografii Dolnego Śląska — mgr
inż. Seweryn Bęben;
— Postęp techniczny i organizacyjny w geodezji i kar
tografii Dolnego Śląska — inż. Stefan Krajewski.
W toku ożywionej dyskusji, jaka wywiązała się na temat
referatów, postawiono wnioski dotyczące:
— dalszego ulepszania organizacji służby geodezyjnej;
— zapewnienia jednostkom wykonawczym właściwych
warunków przez wyposażenie w odpowiednie lokale, sprzęt
i urządzenia techniczne;
— zapewnienia należytego dopływu wykwalifikowanych
kadr.
Wnioski te przedstawiono na popołudniowym posiedze
niu plenarnym Sesji. Zapadła uchwała zobowiązująca Za
rząd Oddziału Wrocławskiego SGP do ich realizacji.
W podsumowaniu obrad prof. J. Kożuchowski podkreślił
bogaty plon Sesji, zwracając uwagę na rzeczowość pod
jętych wniosków, wyraził także przekonanie, że ich reali
zacja na pewno' przyczyni się do usprawnienia pracy dol
nośląskiej służby geodezyjnej.'
Wieczorem odbyło się spotkanie towarzyskie, które' Upły
nęło w miłej atmosferze.
Uczestnicy Sesji zwiedzili Lubihsko-Glogowskie Zagłębie
Miedziowe. W wycieczce udział wzięło 80 osób. Najcie
kawsze punkty programu to obejrzenie projekcji filmu
o budowie Zagłębia, zapoznanie się z organizacją pomiarów
geodezyjnych dotyczących przemieszczeń grobli stawu osa
dowego „Gilów” oraz zwiedzenie zakładu mechanicznej
przeróbki rudy miedzi.
W związku z Sesją w dniach 26—Ei>' kwietnia >18-73 r. w
gmachu NOT czynna była wystawa obrazująca dorobek
geodezji i kartografii Dolnego Śląska. Wystawa została
zorganizowana wspólnym wysiłkiem prawie wszystkich kół
zakładowych z udziałem Państwowego Przedsiębiorstwa
Wydawnictw Kartograficznych i obejmowała dwa działy.
W dziale pierwszym przedstawiono technologię różnych
prac geodezyjnych i kartograficznych, wykorzystując w
tym celu -mapy, operaty, plansze, wykresy, fotografie itp.
W dziale drugim eksponowano nowoczesny sprzęt geo
dezyjny, jak: giroteodolit, dalmierz laserowy AGA, distomat DI-IO i inne instrumenty.
Bardzo pouczający dla zwiedzających był zestaw map
historycznych wystawionych przez PPWK, przedstawiają
cych granice polityczne świata starożytnego, średniowie
cza i czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem
Państwa Polskiego.
Wystawa wzbudziła zainteresowanie nie tylko środo
wiska geodezyjnego, ale całego społeczeństwa wrocław
skiego.

LECH BR0KMAN
Warszawa

Sesje naukowe Stowarzyszenia
Można już dzisiaj powiedzieć, że do tradycji życia sto
warzyszeniowego weszły organizowane co dwa lata sesje
naukowe. Społeczność geodezyjna w pełni zaaprobowała tę
nową formę organizacyjną, o czym najlepiej świadczy stale
wzrastająca frekwencja. Już na pierwszej Sesji naukowej
w Nowym Sączu w 1971 roku zanotowano dużą liczbę
uczestników, druga natomiast wręcz zaskoczyła organiza
torów liczbą 460 zgłoszeń. Byłoby ich jeszcze więcej, gdyby
,nie zastosowano ograniczeń w przyjmowaniu zgłoszeń, ze
względu na brak możliwości zakwaterowania i pomiesz
czenia uczestników w sali obrad plenarnych oraz w salach
Obrad zespołów problemowych.
Słuszna okazała' się decyzja, żeby sesje naukowe odby
wały się w latach nieparzystych '— między kolejnymi
zjazdami Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Na podstawie zdobytego doświadczenia możemy stwier
dzić, że dwuletni okres rozwoju nauki i techniki geode
zyjnej w świecie/kształtuje odpowiednią liczbę aktualnych
informacji, które' przekazywane są na sesji w formie re
feratów problemowych i komunikatów.
■Wytwarza się pewna etapowość, można przewidzieć, że
każda z kolejnych sesji wnosi określone kierunki rozwoju,
kształtujące postęp techniczny i organizacyjny geodezji
oraz kartografii w Polsce. A o ile przyjmiemy, że zagad
nienia te stawiane są przed, zebranym forum geodezyjnym,
stają się .przedmiotem dyskusji, kształtowanych wniosków,
postulatów, to możemy określić cel i znaczenie każdej
sesji naukowej.
Sesje naukowe są nie tylko źródłem wielokierunkowej
aktualnej informacji naukowej, technicznej, organizacyj
nej i ekonomicznej, szkolenia szerokiego graną geodetów,
ale wyrabiają zainteresowanie zawodem, pobudzają twór
czą inicjatywę społeczną do realizowania nowych kierun
ków działalności i nowych form organizacyjnych.
Sięgnijmy chociażby do tematyki ostatniej Sesji nau
kowej w Nowym Sączu, która odbyła się w dniach 4—6
maja 19∣7∣3 roku. Trzy dziedziny: fotogrametria, geodezja
w krajowym systemie informatyki, planowanie przestrzen
ne i ochrona środowiska — stanowią dzisiaj główne- kie
runki · rozwoju geodezji i kartografii.
Fotogrametria dysponująca obecnie nowoczesnymi me
todami, jak: fotografia na specjalnych materiałach czarno-białych -i kolorowych dostosowanych do projekcji z wy
korzystaniem różnych długości fali świetlnej, jak również
światła jednospójnego, z nowoczesną dziedziną fotointerpretacji staje się źródłem szybkiego uzyskiwania nieogra
niczonej niemal liczby informacji o terenie, o przedmio
tach opracowań kartograficznych. Dzisiejsza fotogrametria
wykracza już znacznie poza dotychczasowe raimy opraco
wań topograficznych i staje się niezbędna przy wykony
waniu wielu opracowań tematycznych interesujących wiele
przedsiębiorstw i resortów. W dziedzinie tej stawiamy do
piero pierwsze kroki. A więc zastosowanie fotogrametrii
do licznych opracowań nietopograficznych będzie kierun
kiem działania w najbliższych latach. Zastosowania tej
metody wymagają stale rosnące potrzeby gospodarki na
rodowej.

Geodezja w krajowym systemie informatyki — jest to
hasło, które będzie realizowane w najbliższym czasie.
W ramach systemu informatycznego TEREN" określane
miejsce znajdzie geodezja i kartografia — utworzony zo
stanie model organizacyjny i techniczny, nastąpi kompu
teryzacja czynności geodezyjnego rejestrowania danych,
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przesyłania, przetwarzania i automatycznego kartowania
w formie nowoczesnych opracowań kartograficznych.
Planowanie przestrzenne i ochronne środowiska staje
się aktualnym zadaniem na najbliższe lata. Ochrona i re
kultywacja gruntów, zagadnienia ochrony środowiska geo
graficznego przed szkodliwymi wpływami skażenia atmo
sfery i wody· staje się koniecznością chwili i to nie tylko
ma terenie Polski.
Prowadzenie właściwej działalności w tym zakresie uza
leżnia się od wykorzystania fotogrametrii i fotointerpretacji, jak również od okresowego sporządzania specjalnych
opracowań kartograficznych.
Sesjom naukowym towarzyszą wystawy organizowane
przez przedsiębiorstwa geodezyjne, jak również przez firmy
zagraniczne. Na ostatniej sesji dużym zainteresowaniem
cieszyła się wystawa sprzętu geodezyjnego firmy OiPTON
z NRF i W1L∣D ze Szwajcarii oraz wystawa opracowań

geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w 15 róż
nych przedsiębiorstwach z terenu całego kraju.
W procesie szybkiego przekazywania informacji szero
kiemu gronu odbiorców .najwłaściwsza jest forma prezen
towania wybranych opracowań geodezyjnych i kartogra
ficznych oraz instrumentów. Pokaz działających instru
mentów i wzorcowych opracowań najbardziej pobudza za
interesowanie odbiorców.
Druga z kolei Sesja naukowa w Nowym Sączu na temat:
Aktualne zagadnienia geodezji spełniła swoją rolę dzięki
odpowiedniemu doborowi tematów, zaangażowaniu orga
nizatorów, gościnności gospodarzy i aktywnemu udziałowi
uczestników.
ʌ
Za podjęty trud słowa najwyższego uznania należą się
Komitetowi Organizacyjnemu, gospodarzom Nowego Sącza
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej
tak bardzo pożytecznej Sesji.

ZYGMUNT KARWOWSKI
Warszawa

Sprawozdanie z Il Sesji naukowej SGP na temat: „Aktualne zagadnienia geodezji”
lZgodnie z przyjętą przez Główną Komisję Techniki za
sadą organizowania co dwa lata sesji naukowych poświę
conych aktualnym zagadnieniom geodezji, w dniach 4—6
maja 1973 roku odbyło się drugie z kolei spotkanie tego
typu. I tym razem, podobnie jak przed dwoma laty, miej
scem spotkania było urocze miasto podkarpackie — Nowy
Sącz.
Tematyka Sesji, będąca odbiciem bądź to kierunków
rozwoju geodezji, :bądź też zagadnień dotyczących całego
społeczeństwa, obejmowała następujące dziedziny:
-—i fotogrametrię;
—. geodezję w krajowym systemie informatyki;
— planowanie przestrzenne i ochronę środowiska.
Podział ten uwzględniono w przygotowanych na Sesję
20 referatach.

Sesja plenarna
•— Prognozy rozwoju nauk geodezyjnych w okresie naj
bliższych 15 lat — prof. dr J. Różycki
;— Zagadnienia geodezyjne w planowaniu przestrzennym
i ochronie środowiska, z uwzględnieniem problematyki re
gionu nowosądeckiego — prof, dr Μ. Odlanicki-Poczobutt
— Aktualna problematyka geodezyjno-fotogrametrycznych procesów projektowania tras komunikacyjnych w
Polsce — doc. dr J. Gaździcki

Sekcja obrad I — Fotogrametria

— Ortofotomapy i ich zastosowanie — dr inż. A. Lin
sen bar th
— Fotogrametria w projektowaniu dróg — mgr inż.
G. Skalska, mgr inż. St. Janiszewski
— Projektowanie tras drogowych przy zastosowaniu
ETO — dr inż. D. Pisarczyk
— O niektórych nowych aspektach zastosowania holo
grafii do fotogrametrii i fOtointerpretacji — dr inż. J. B ut o w 11, mgr inż. A. Dubik
,— Sprawozdanie z Kongresu Międzynarodowego Towa
rzystwa Fotogrametrycznego w Ottawie — doc. W. Sztompk e
— Wybrane zagadnienia opracowań map Wielkoskalowych
w aspekcie doświadczeń WOPM — mgr inż. A. Kowal
czyk, mgr inż. Z. Kondrat, mgr inż. A. Szymczak
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Sekcja obrad II — Geodezja w krajowym systemie infor
matyki

— Krajowy System Informatyczny — dr inż. W. Pietraszewski
— Projekt Krajowego Systemu Informatycznego TE
REN — doc. dr J. Gaździcki, prof, dr Μ. Odlanicki-Poczobutt
— Podsystem rolny (wiejski) w Państwowym Systemie
Informatycznym TEREN — mgr inż. J. Kobylański
— Ewidencja gruntów w Polsce — obecny stan i zamie
rzenia — mgr inż. Z. Bartoszewski
— Ewidencja budynków i jej znaczenie dla gospodarki
narodowej — mgr inż. H. Mieszkowicz
— Kataster uzwojenia terenu — mgr inż. A. Wróblew
ski, mgr inż. T. Rybicki
Sekcja obrad III — Planowanie przestrzenne i ochrona
środowiska

— Mapy fotogrametryczne i modele stereoskopowe w za
stosowaniu do planowania przestrzennego — dr inż. W.
Riechert
— Ochrona i rekultywacja gruntów — prof, dr J. Siuta
— Problemy ochrony środowiska w Polsce — dr inż.
St. Jastrzębski
— Zastosowanie interpretacji zdjęć lotniczych w bada
niach związanych z ochroną środowiska geograficznego —
dr A. Ciołkosz, mgr inż. W. Bychawski, mgr inż.
Z. B o c h e n ek
— Odtworzenie kształtu powierzchni terenów górniczych
na podstawie dawnych zdjęć fotogrametrycznych — doc.
dr inż. B. Bohonos.
Spośród wymienionych referatów 17 wydrukowano w
specjalnym zbiorze materiałów konferencyjnych i dostar
czono uczestnikom przed Sesją, 3 natomiast były prze
widziane do wygłoszenia w czasie obrad. W przeddzień
otwarcia obrad Sesji wycofane zostały referaty na temat
geodezji w Krajowym Systemie Informatycznym oraz pod
systemu rolnego w Państwowym Systemie Informatycz
nym TEREN.
Oprócz referatów przygotowanych pr.zez autorów krajo
wych, uczestnicy Sesji mieli możność wysłuchania dwóch
innych wygłoszonych przez gości zagranicznych, a to:
— Numeryczne opracowanie zdjęć fotogrametrycznych —
prof. Brucklacher z NRF

— Aktualne zagadnienia geodezji stosowanej w ZSRR,
ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań fotogrametrii —
kandydat nauk technicznych J. N. F r o ł o w z ZSRR.
Ponadto materiały konferencyjne wzbogacono '10 komu
nikatami omawiającymi działalność i osiągnięcia przed
siębiorstw lub instytutów w .nawiązaniu do tematyki II Sesji
naukowej SGP.
Dla podniesienia atrakcyjności obrad w-yświetlono trzy
filmy ilustrujące tematykę podnoszoną w referatach:
— Ku doskonałości zdjęć lotniczych — przygotowany
przez firmę Wild
— Cytat z raportu U’Thanta — krótkometrażowy film
polski dotyczący ochrony naturalnego środowiska czło
wieka
— Zastosowanie fotogrametrii do projektowania auto
strad — film produkcji szwedzkiej.
Aktualność zagadnień podjętych przez organizatorów
II Sesji sprawiła, że wzbudziła ona olbrzymie zaintereso
wanie środowiska geodezyjnego w Polsce. O rozmiarach
zainteresowania świadczy to, że zgłoszono około 469 ucze
stników, co znacznie przewyższało możliwości pomieszcze
nia i zakwaterowania w Nowym Sączu. W tej sytuacji
organizatorzy zmuszeni byli ograniczyć liczbę uczestników.
Do udziału w II Sesji zaproszono również przedstawi
cieli zagranicznych stowarzyszeń geodezyjnych. Z zapro
szenia skorzystali delegaci z Bułgarii i Czechosłowacji, Ju

gosławii i ZSRR, a także wystawcy sprzętu geodezyjnego
z Austrii, NRF i Szwajcarii.
W czasie trwania II Sesji czynna była wystawa osiąg
nięć technicznych i naukowych w geodezji. Udział w wy
stawie zadeklarowało 15 przedsiębiorstw i instytutów. Wy
stawa początkowo miała objąć wyłącznie eksponaty kra
jowe, została niespodziewanie rozszerzona wobec napływu
ofert z firm zagranicznych produkujących sprzęt geode
zyjny — OPTON z NRF i WILD ze Szwajcarii. Udział
wystawców zagranicznych podniósł niewątpliwie atrakcyj
ność wystawy, a tym samym przyczynił się do podnie
sienia znaczenia Sesji.
Uczestnicy Sesji mieli możność wzięcia udziału w wy
cieczce technicznej do Krynicy, połączonej ze zwiedze
niem wystawy prac wykonanych przez Krakowskie Okrę
gowe Przedsiębiorstwo Miernicze.
Ponadto 5 Imaja 19173 r. w godzinach wieczornych odbyło
się spotkanie koleżeńskie uczestników Sesji.
Obrady II Sesji zakończono zgłoszeniem licznych wnio
sków, które zgodnie z przyjętą zasadą, po rozpatrzeniu
przez Główną Komisję Koordynacji i Realizacji Wniosków
SGP, będą przedłożone sekcjom i komisjom Stowarzy
szenia lub zainteresowanym instytucjom do wykorzystania
w ich pracach.
Należy podkreślić wyjątkowo duży wkład pracy, jaki
w organizację II Sesji włożyło Terenowe Koło SG-P w
Nowym Sączu, a zwłaszcza jej przewodniczący — kolega
Piotr Abramczuk.

Inź. JÓZEF KOZUBSKI________________________________
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych
Opole

Przychody

Zagospodarowanie gruntów PFZ
a zagadnienia rozwoju,
organizacji i kooperacji produkcji
w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
województwa opolskiego
Rezultatem dokonujących się na wsi opolskiej przemian
społeczno-ekonomicznych· jest systematyczne przejmowanie
gruntów chłopskich do zasobów Państwowego Funduszu
Ziemi. Wysokie tempo uprzemysłowienia i urbanizacji re
gionu sprzyja migracji młodzieży wiejskiej poszukującej
pracy w ośrodkach miejskich, a pozbawiane siły roboczej
i następców gospodarstwa rolne stopniowo podupadają.
Osamotnieni właściciele gospodarstw z biegiem lat coraz
trudniej znoszą tempo postępu w rolnictwie, nie mogąc
wykorzystać preferencji ustanowionych przez państwo w
trosce o wzrost produkcji rolnej. Rolnicy, którzy nie mogą
dalej samodzielnie prowadzić swoich gospodarstw decydują
się na przekazanie ich w całości lub częściowo na rzecz
państwa bądź uciekają się do zespołowych form gospo
darowania.
Znaczną liczbę operacji obrotu gruntami rejestruje PFZ
— instytucja powołana między innymi do regulowania i
prowadzenia spraw związanych z przejmowaniem gruntów
z gospodarki indywidualnej do sektora uspołecznianego.
Z danych Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń Rol
nych w Opolu wynika, że bilans obrotu gruntami PFZ
w latach 1966—1972 kształtuje się następująco:

Stan na
31.XII.1972

Bozchody

Stan na
31.XII.1965

— 33 209 ha

Przejęto

— 38 096 ha

Razem w
dyspozycji

— 16 305 ha

Przekazano
gospodarce
indywidualnej — 10 496 ha
Przekazano
jednostkom
gospodarki
uspołecznionej — 34 942 ha

Razem
przekazano

— 45 433 ha
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UtrzymująA się nadal na tym samym poziomie liczby
dotyczące przekazywania gruntów na rzecz państwa świad
czą, że pomoc udzielana gospodarstwom indywidualnym
nie może w pełni zahamować procesów, których efektem
jest zmniejszanie się obszarów gruntów w tym sektorze.
Należy przyjąć, że procesy te są nieodwracalne i w naj
bliższych latach trzeba się liczyć z ich natężeniem. 0 ile
jednak dotychczas odpływ gruntów z gospodarki chłop
skiej notowany jest najczęściej w gospodarstwach średniej
wielkości, to należy oczekiwać, że w niedalekiej przyszło
ści obejmie on również gospodarstwa mniejsze, nie sta
nowiące jedynego źródła utrzymania właścicieli, w których
coraz trudniej będzie wprowadzać postęp techniczny i
organizacyjny.
Zmniejszanie się obszaru gruntów w gospodarstwach
indywidualnych stwarza warunki koncentracji ziemi w
sektorze uspołecznionym, sprzyja rozwojowi i umacnianiu
się tego sektora na wsi opolskiej, gdyż jak wynika z przy
toczonego bilansu obrotu gruntami — sektor indywidualny
nie może przejąć powtórnie do zagospodarowania całości
gruntów, które ubywają corocznie z jego władania. Noto
wane są przy tym wypadki, że rolnicy, którzy niedawno
nabyli grunty na powiększenie swoich gospodarstw, po
paru latach przekazali je wraz z własnymi w zamian za
rentę. A zatem tak w chwili obecnej, jak i w przyszłości
rozwiązanie problemu racjonalnego zagospodarowania grun
tów przejmowanych z gospodarki indywidualnej może na
stąpić przede wszystkim w sektorze Uspcdecznionym. Inne
formy zagospodarowania należy traktować jako rozwiąza
nia przejściowe, podejmowane z konieczności tam, gdzie
jest to uzasadnione uruchomieniem istniejących rezerw
względnie jeśli z różnych względów nie jest możliwe roz
wiązanie zagadnienia w sektorze uspołecznionym.
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*Traktując gospodarkę uspołecznioną jako sukcesora go
spodarki indywidualnej, należy· się zastanowić, w jakim
stopniu jest ona przygotowana do spełniania tej niełatwej
roli?
W roku 1972 na 1053 jednostki osadnicze w woje
wództwie (łącznie z miastami) w 430 istniały gospodarstwa
uspołecznione: państwowe gospodarstwa rolne, rolnicze
spółdzielnie produkcyjne i ośrodki rolne kółek rolniczych.
Jednostki te oddziaływały na dalsze 160 wsi poprzez po
siadane tam filie, fermy, kompleksy gruntów itp. Tak więc,
rolnicze jednostki uspołecznione obejmowały swym zasię
giem łącznie 590 miejscowości, co oznacza, że średnio w co
drugiej jednostce osadniczej funkcjonuje uspołecznione go
spodarstwo, którfe w określonej formie i skali oddziałuje
na przeobrażanie wsi i rolnictwa.
Rozmieszczenie gospodarstw uspołecznionych nie jest
jednak równomierne w całym województwie. Najkorzyst
niej sytuacja ta kształtuje się w powiatach: głubczyckim,
nyskim, grodkowskim, niemodlińskim i kluczborskim. Na
tomiast w powiatach Opole, Olesno, Strzelce i Krapkowice
sektor uspołeczniony ma niewielki udział w gospodarce
rolnej. Korzystnym dla dalszych przemian agrarnych zja
wiskiem jest stały wzrost liczby i obszaru jednostek uspo
łecznionych w pierwszej grupie powiatów, a także nasi
lenie się procesu wyzbywania się gruntów przez gospo
darstwa indywidualne. W konsekwencji, nie ma tam i w
najbliższym okresie nie należy się spodziewać trudności
z zagospodarowaniem gruntów przejmowanych z gospo
darstw indywidualnych.
Aby gospodarstwa uspołecznione mogły skutecznie przej
mować dotychczasowe funkcje gospodarki chłopskiej w za
kresie rolniczego zagospodarowania gruntów, powinny one
nie tylko istnieć w określonych miejscowościach, ale także
być przygotowane organizacyjnie do tych zadań.
Aby podołać zadaniom, państwowe gospodarstwa rolne
na terenie województwa opolskiego podjęły szereg przed
sięwzięć organizacyjnych oraz decyzji inwestycyjnych. Od
1 Iipca '1972 roku wszystkie gospodarstwa podległe WZiPGR
zarządzane są w oparciu o przedsiębiorstwa Wieloobiektowe w ramach kombinatów rolniczych, co zapewnia uspraw
nienie procesów kierowania oraz pogłębienie specjalizacji
produkcji. Równocześnie opracowane przez Biuro Studiów
i Projektów Budownictwa Rolniczego plany urządzenia go
spodarczego określiły perspektywy rozwojowe poszczegól
nych przedsiębiorstw, przy czym programy inwestycyjne
w tych planach zostały w poważnym stopniu ustalone
w sposób uwzględniający konieczność zagospodarowania
określonych powierzchni PFZ. W rejonach o największej
koncentracji gruntów PFZ, wymagających trwałego zago
spodarowania, podjęto decyzję o powołaniu w ¡bieżącej
pięciolatce, a także na początku przyszłego pięciolecia,
sześciu nowych zakładów PGR: ;v Maciejowfcach w po
wiecie grodkowskim, Karłowicach w powiecie brzeskim,
Graczach, Rzędziwojowicach i Korfantowie w powiecie
niemodlińskim oraz w Domaradzu w powiecie opolskim.
Również rolnicze spółdzielnie produkcyjne, którym obok
PGR przypadła główna rola w procesach przeobrażeń wsi
opolskiej, przedsięwzięły szereg niezbędnych do tego
środków.
Analiza stanu organizacyjnego i stopnia wyposażenia
w środki trwałe, zwłaszcza w budownictwo inwentarskie,
wykazała, że opolskie spółdzielnie produkcyjne, tak pod
względem organizacyjnym, jak i wyposażenia w środki
trwałe, nie są wystarczająco przygotowane do wdrażania
postępowych technologii w rolnictwie, nie gwarantują
odpowiedniego tempa wzrostu produkcji, zwłaszcza ho
dowlanej, jak również właściwego zagospodarowania grun
tów wnoszonych przez członków i przejmowanych z PFZ.
Głównymi czynnikami hamującymi dalszy rozwój rolni
czych spółdzielni produkcyjnych i ograniczającymi ich
funkcje były:
— zbyt małe obszary gospodarstw;
—· wielokierunkowa, rozproszona produkcja;
— brak określenia perspektyw rozwoju przestrzennego,
a wskutek tego chaotyczna gospodarka gruntami;
— brak określenia kierunków produkcji, a stąd niepew
ność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych;
—- niedoinwestowanie, głównie w zakresie budownictwa
produkcyjnego.
Brak określenia perspektyw rozwoju spółdzielczości pro
dukcyjnej stawia w kłopotliwej sytuacji kierownictwo od
powiedzialne za jej losy, zwłaszcza w przypadku koniecz
ności podejmowania decyzji inwestycyjnych lub organi
zowania nowych RSP.
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,.W celu organizacyjnego opanowania procesów rozwoju
spółdzielczości produkcyjnej władze wojewódzkie zadecy
dowały o konieczności opracowania planów perspektywicz
nego rozwoju istniejących RSP oraz planów rozwoju tego
typu jednostek w miejscowościach, w których przewiduje
się ich powstanie, zwłaszcza gdy miejscowości te nie są
objęte planami rozwoju dotyczącymi innych jednostek uspo
łecznionych.
Opracowania planów podjęła się w roku 1972 Pracownia
Urządzania Gospodarstw przy Wojewódzkim Biurze Geo
dezji i Urządzeń Rolnych. Opracowaniu planów patrono
wały bezpośrednio powiatowe związki rolniczych spółdzielni
produkcyjnych.
Prace rozpoczęto od powiatów Nysa, Grodków, Głubczy
ce, Prudnik, Racibórz i Niemodlin, a więc powiatów o
największej liczbie RSP, największym obszarze gruntów
pozostających w ich władaniu, a zatem o największej skali
przeobrażeń rozwojowych.
przy opracowaniu planów, zwanych Ogólnymi progra
mami rozwoju, organizacji i kooperacji produkcji, przy
jęto zasadę, że w celu zapewnienia warunków wprowa
dzania postępowych technologii w produkcji rolniczej, go
spodarstwo spółdzielcze (zakład) powinno mieć (obsługi
wać z centralnego ośrodka dyspozycyjnego) obszar około
1000 ha użytków rolnych i obejmować 1—3 jednostek osad
niczych. Gospodarstwa (zakłady) spółdzielcze w początko
wym etapie rozwoju będą z reguły mniejsze niż przyjęte
w planach urządzeniowych PGR. Wynika to z przywiąza
nia się członków RSP do miejsca zamieszkania, gdzie
posiadają rodzinę i gospodarstwa przyzagrodowe.
Łączenie małych obszarowo jednostek osadniczych w
gospodarstwa (zakłady) o powierzchni znacznie przekra
czającej 1000 ha użytków rolnych pozbawi mieszkańców
wielu miejscowości pracy na miejscu i skażę ich na do
jazdy do gospodarstwa, do czego członkowie RSP nie są
jeszcze przyzwyczajeni. Ich przedstawiciele zgłaszali zde
cydowane protesty przeciw propozycjom takich rozwiązań.
Z drugiej strony, organizowanie gospodarstw zbyt małych,
na przykład w każdej miejscowości, nie ma uzasadnienia,
z uwagi na planowany sposób organizacji sieci osadniczej,
jak również ze względu na technologię produkcji, opartą
o wysoki stopień mechanizacji procesów produkcji w du
żych obiektach czy na dużych przestrzeniach. W przyszło
ści, gdy zaistnieją ku temu odpowiednie warunki (zmieni
się mentalność członków RSP), konieczne będzie dążenie
do dalszej koncentracji budownictwa, zwłaszcza przy wzro
ście produkcji.
Przy łączeniu poszczególnych jednostek osadniczych (lub
ich części) w gospodarstwa (zakłady) kierowano się między
innymi wspólnymi cechami rolniczej przydatności gleb,
dążeniem do możliwie dużej zwartości wewnętrznej pro
jektowanego rozłogu, korzystnym układem powiązań ko
munikacyjnych oraz zwracano uwagę na powiązania natu
ry społecznej (ciążenia społeczne). Gospodarstwo lokalizo
wano lub projektowano jego rozbudowę w takiej miej
scowości, która miała najkorzystniejsze warunki.
W oparciu o warunki przyrodniczo-produkcyjne i eko
nomiczne, uwzględniając wytyczne Pepspektywicznego roz
woju rolnictwa w województwie i powiatach, dla każdego
gospodarstwa już istniejącego ustalono odpowiedni kieru
nek specjalizacji w hodowli zwierzęcej, wyznaczając 1—2
(wyjątkowo tylko więcej) gatunków zwierząt oraz 1—2
grup w obrębie takiego gatunku. Drobiarstwo traktowano
jako produkcję uzupełniającą.
Przyjęcie takiej zasady pozwoliło jna poważne uprosz
czenie organizacyjne, przy którym można już mówić o spe
cjalizacji. Dalsze zawężanie stopnia specjalizacji w tym
etapie rozwoju RSP i programowania było utrudnione lub
wręcz niemożliwe, głównie ze względu na małe obszary
istniejących RSP oraz małą ich liczbę w zespołach obję
tych kooperacją. Należy przy tym wziąć pod uwagę oko
liczność, że programy te .należy realizować niezwłocznie
(a przynajmniej niektóre ich elementy), bez oczekiwania
na osiągnięcie przez poszczególne gospodarstwa planowa
nych na dalszą przyszłość wskaźników.
Przy opracowaniu omawianych programów produkcję
zwierzęcą przyjęto jako ogniwo wiodące w rozwoju RSP,
a to ze względu na jej bezpośrednie powiązanie z progra
mami inwestycyjnymi, które wymagają określonej koordy
nacji przestrzennej, funkcjonalnej, a wreszcie i realiza
cyjnej. Stąd pominięto w nich rozważania na temat orga
nizacji uprawy roślin — z wyjątkiem związanego z bu
downictwem Ogrodinictwa szklarniowego, zakładając, że
produkcję roślinną we wszystkich etapach realizacji pro

gramu należy podporządkować wymaganiom rozwojowym
produkcji zwierzęcej i organizować w ramach planów
krótkookresowych.
Jako podstawową jednostkę integrującą działalność po
szczególnych gospodarstw RSP przyjęto tak zwany rejon
kooperacyjny, to jest zespół gospodarstw pracujących w
zamkniętym cyklu określonego programu produkcyjnego.
Jest on w sensie produkcyjnym odpowiednikiem kombi
natu PGR, ze względu na specyfikę RSP, choć z reguły
znacznie mniejszym obszarowo. W ramach obszaru koope
racyjnego poszczególne RSP otrzymały określone zadania
produkcyjne i są połączone wzajemnie w określony sy
stem kooperacyjny. Przy dokonywaniu rozdziału zadań dla
poszczególnych gospodarstw, ustalaniu ich wielkości i kie
runków specjalizacji poważną rolę limitującą odgrywały
rodzaje budynków inwentarskich znajdujących się na ryn
ku krajowym zestawów typowych.
W poszczególnych powiatach, obok spółdzielni zorganizo
wanych w systemy kooperacyjne, zarówno spółdzielni istnie
jących, jak i projektowanych, określono założenia rozmiesz
czenia gospodarstw spółdzielczych w rejonach przewidzia
nych do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej. Dla pro
jektowanych w tych rejonach gospodarstw określano
jedynie lokalizację ogólną ośrodków, zasięg przestrzenny
oraz ogólnie kierunek produkcji zwierząt określony ich
gatunkiem. Nie ustalano natomiast systemu powiązań
kooperacyjnych, gdyż nie wiadomo, kiedy i w jakiej ko
lejności gospodarstwa te będą organizowane.
∣W trakcie opracowania programów w pewmych wypad
kach zaistniała konieczność dokonania niezbędnych korekt
w planach urządzeniowych kombinatów PGR, gdyż usta
lenia ich kolidowały z perspektywami rozwojowymi go
spodarstw RSP. Równocześnie szereg RSP, zorganizowa
nych w różnym czasie w rejonach przewidzianych dla
PGR lub w tych samych miejscowościach (nawet wówczas,
gdy ich ośrodki przylegały do siebie), uznano za nierozwojowe. Spółdzielnie tego typu wyłączono z obszarów’ ko
operacyjnych. Szansą ich rozwoju będzie kooperacja z PGR
lub produkcja oparta o wkłady gruntowe członków, a więc
na ograniczonej powierzchni. Będzie to z pewnością pro
dukcja drohiarska, warzywnicza, hodowla cieląt i warchla
ków itp. Spółdzielnie takie nie będą miały praw,a do
przejmowania gruntów PFZ. Zaistniały także wypadki
projektowania fuzji sąsiadujących ze sobą istniejących już
małych RSP w jeden organizm lub kierowania rozwoju
RSP na teren innych miejscowości niż te, w których
zostały zorganizowane, a to w celu umożliwienia rozwoju
PGR i zapewnienia sobie perspektyw rozwojowych.
Efektem prac planistycznych jest zaprojektowanie w po
wiecie głubczyckim 3 rejonów kooperacyjnych, każdy o
przewidzianej powierzchni 3450—5740 ha użytków rolnych;
w powiecie grodkowskim — 2, o powierzchni 4030 i 6400 ha;
w powiecie prudnickim — 4, o powierzchni 4500—7100 ha;
w powiecie nyskim — 4, o powierzchni 3350 —6500 ha oraz
w powiecie raciborskim — 3 rejonów o powierzchni
1680—35ι20 ha i jednego samodzielnego zakładu w Rudach.
Łatwo zauważyć, że w powiecie raciborskim rejony koope
racyjne mają najmniejszą powierzchnię; podobnie rzecz
ma się z ich zakładami. Wynika to ze stosunkowo gęstej
sieci osadniczej w tym powiecie, małej powierzchni po
szczególnych jednostek oraz stosunkowo dobrego wyposa
żenia istniejących RSP w środki trwałe, co w sumie —
obok poczucia pewnych odrębności wśród starszych RSP —
utrudniło osiągnięcie większego stopnia integracji we
wnętrznej.
Programy takie opracowano w dwóch wersjach: etap
przejściowy — do roku 1975—76, co pozwoliło na osta
teczne sprecyzowanie wojewódzkiego planu inwestycyjnego
rolniczych spółdzielni produkcyjnych w bieżącej pięcio
latce, oraz w wersji ostatecznej — przewidującej całkowite
Uspoldzielczenie gruntów w strefach oddziaływania RSP.

Wersja ostateczna była niezbędna nie tylko do określe
nia ogólnych kierunków rozwojowych poszczególnych go
spodarstw (zakładów), ale przede wszystkim do opraco
wania uzasadnionych ekonomicznie i przestrzennie pro
gramów zagospodarowania ośrodków w taki sposób, aby
elementy zaprojektowane na najbliższy okres tworzyły
harmonijną całość.
Obok wykazu zadań produkcyjnych programy zawierają
aneksy inwestycyjne z wyszczególnieniem zadań rzeczo
wych oraz Określeniem terminów realizacji. Pozwoli to
dyrekcji Budownictwa Rolniczego, Wojewódzkiemu Związ
kowi RSP oraz biurom projektowym na opracowanie dłu
gofalowych planów realizacji zadań inwestycyjnych w RSP.
Opracowanym programom zapewniono legalizację for
malno-prawną: w etapie projektów wstępnych były roz
patrywane i opiniowane przez powiatowe władze politycz
ne, administracyjne i samorządowe, a następnie akcepto
wane przez zarządy poszczególnych RSP. W ostatnim eta
pie zostały zatwierdzone do realizacji uchwałami prezydiów
powiatowych rad narodowych.
Niezmiernie istotnym zagadnieniem jest problem reali
zacji opracowanych programów. Sfera spraw z tym zwią
zanych jest bardzo rozległa i skomplikowana. Oczywiście,
że w opracowanych ramach nie można ich realizować od
zaraz, chociażby ze względu na to, że większość spółdzielni
me osiągnęła założonych na przyszłość parametrów roz
wojowych. Drugim elementem utrudniającym realizację
jest niezależność prawna poszczególnych RSP, która w
przeciwieństwie do PGR ogranicza przy zarządzaniu (lub
wręcz wyklucza) oddziaływanie administracyjne. Prak
tycznie problem wynika stąd, że nie wszystkie grupy pro
dukcji Objęte systemem powiązań kooperacyjnych charak
teryzują się Podoibnymi wskaźnikami rentowności. Po
wszechnie panuje wśród spółdzielców opinia, że takie gru
py produkcji, jak hodowla prosiąt lub odchóv. cieląt są
mniej opłacalne niż hodowla bukatów czy brój) rów. Stąd
wywodzą się obawy spółdzielców' związane z : ożliwością
uprzywilejowania jednych i dyskryminacji drugich przy
rozdziale zadań produkcyjnych objętych kooperacją.
W tej sytuacji rozważane są dwie możliwości rozwią
zania strony prawnej problemu wdrażania do realizacji
opracowanych programów.
Pierwsza, przewiduje całkowitą integrację Organizacyjno-prawną poszczególnych RSP — za ich zgodą lub w opar
ciu o decyzje kompetentnych władz centralnych (modyfi
kacja statutów) — i tworzenie w ramach rejonu koopera
cyjnego jednej spółdzielni, której organizacyjnie podlega
łyby poszczególne gospodarstwa (zakłady) — dotychczasowe
spółdzielnie. Praktycznie byłoby to równoznaczne z syste
mem organizacyjnym obecnych kombinatów PGR.
Druga propozycja zakłada zachowanie dotychczasowego
statusu prawnego poszczególnych RSP, a powiązania ko
operacyjne między nimi oprzeć o długoterminowe, usank
cjonowane prawnie umowy, których warunki zapewnią
wyrównanie różnic w poziomie rentowności poszczególnych
grup produkcji.
Ta propozycja wydaje się bardziej realna, gdyż nie in
geruje bezpośrednio w sprawy samorządności RSP — pod
stawowy warunek ich istnienia i akceptacji przez rzesze
chłopskie.
Następną sprawą jest sposób wdrażania programu ko
operacji w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego
poszczególnych RSP. Konieczne jest opracowanie planów
przejściowych w oparciu o program ostateczny, których
realizacja będzie ściśle dostosowana do tempa rozwoju ko
operujących RSP i zadań produkcyjnych wynikających
z planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.
Sprawa wdrażania programów rozwoju, organizacji i ko
operacji produkcji stawia rozległe zadania przed związkami
rolniczymi spółdzielni produkcyjnych, którym przypadnie
rola głównego koordynatora tych poczynań.

Czytajcie i prenumerujcie
Przegląd Geodezyjny
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Inż. JERZY TYRA
Lublin

System EPO—Ewidencja gruntów na EMC ODRA 1304
W momencie podjęcia przez Państwowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjne w Warszawie decyzji o likwidacji Stacji Ma
szyn Analitycznych ARITMA, świadczącej usługi w za
kresie zakładania operatu ewidencji gruntów, Miejska
Pracownia Geodezyjna w Lublinie stanęła przed nie lada
problemem. Obowiązywało już wtedy zarządzenie ministra
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego
1969 r. w sprawie ewidencji gruntów, nakładające na
służby geodezyjne obowiązek stopniowego dostosowywania
operatu ewidencji gruntów do Zasad i sposobów zakłada
nia ewidencji gruntów oraz sporządzania wykazów grun
tów.
Zgodnie z tym zarządzeniem ustalone zostały dla miasta
Lublina nowe, większe obręby, których granice uzgodniono
z granicami jednostek urbanistycznych i statystycznych.
W miejsce 474 dawnych obrębów utworzono 47 nowych,
stanowiących 9 jednostek Urbanistyczno-Statystycznych o
łącznej powierzchni 9403 ha.

W chwili, gdy PPG powiadomiło MPG i Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej, że
przerywa działalność Stacji Maszyn ARITMA, była już
w toku zlecona przez MPG praca nad przygotowaniem
danych do założenia operatu ewidencji gruntów według
nowych zasad dla 3 jednostek urbanistycznych.
W tej sytuacji Wojewódzkie Biuro Geodezji Gospodarki
Komunalnej w Lublinie zamierzało przejąć likwidowaną
Stację Maszyn ARITMA i kontynuować jej działalność,
na co uzyskano nawet zgodę Pełnomocnika Rządu do spraw
ETO. Przeprowadzone jednak konsultacje z Zakładem
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie i ra
chunek ekonomiczny spowodowały, że zrezygnowano z tego
zamiaru. W tym samym czasie ZETO w Lublinie współ
działało z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Urządzeń Rol
nych przy opracowaniu programu na maszynę ODRA do
prac scaleniowych, .który miał obejmować także ewidencję
gruntów, a Instytut Geodezji i Kartografii opracowywał
właśnie program SCAL na maszynę GEO-1.
Przeprowadzane przez WBGGK rozeznanie wykazało, że
program opracowany przez ZETO obejmuje tylko potrze
by służby geodezyjnej resortu rolnictwa i nie nadaje się
do celów miejskich. Opracowanie programu do ewidencji
gruntów w miastach na maszynę GEO-I okazało się nie
ekonomiczne z uwagi na jej ograniczone możliwości. Z ini
cjatywy WBGGK, a na zlecenie MPG w Lublinie, ZETO
w Lublinie opracował z udziałem tych jednostek — zało
żenia techniczno-ekonomiczne do sporządzania rejestrów
gruntów na EMC ODRA 1304. Założenia przewidywały:
—t czterocyfrowy kod województwa i miasta;
— powierzchnię obrębu i arkusza podaną w m2;
— numer konturu w przedziale 0—2000;
—- tabelę kodów dopuszczalnych ściśle według zasad sta
nowiących załącznik do zarządzenia z dnia 20.11.1969 r.;
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— dwucyfrowy .numer arkusza mapy (tabl.);
— numer grupy rejestrowej w przedziale 1—31;
— pięciocyfrowy numer władającego;
— czterocyfrowy numer jednostki rejestrowej;
— numer działki w postaci iloczynu L/M, w którym
licznik jest czterocyfrowy, a mianownik trzycyfrowy;
,— powierzchnię działki i użytku w metrach kwadra
towych;
— nazwisko i imię właściciela i władającego;
•— wykonanie skorowidza działek, rejestru gruntów, ze
stawienia gruntów i wykazu gruntów.
.W oparciu o zaakceptowane założenia techniczno-ekono
miczne ZETO opracował system Elektronicznego Przetwa
rzania Danych (EPD) — Ewidencja gruntów, na maszynę
ODRA 1304 (numer katalogowy 1.246). System nie obej
muje aktualizacji założonych zbiorów. Poprawki i zmiany
wprowadza się w zbiorze kart danych wejściowych. Pod
stawową jednostką ewidencji — w tym znaczeniu, że ma
klucz identyfikujący — jest użytek. Powierzchnia użytku
liczona jest w hektarach z dokładnością do metra kwa
dratowego. Dane lokowane są w:
•— kartach perforowanych zawierających kody dopusz
czalne klas i użytków;
— kartach zawierających powierzchnie użytków;
— kartach zawierających wykazy nazwisk;
— zbiorach Usortowanych według kluczy więżących nu
mery arkuszy mapy, działki, jednostki rejestrowej i grupy
rejestrowej;
— sprawozdaniach w formie skorowidza działek, reje
stru gruntów, zestawienia gruntów i wykazu gruntów.
Podstawowym źródłem, z którego następuje perforacja
kart jest wykaz stanu władania i, jako jego uzupełnienie,
rejestr zmian, a także obliczenie powierzchni użytków i
klas, wchodzące w skład operatu technicznego.
,W skład systemu EPD — Ewidencja gruntów wchodzą
programy EGRl — EGR6. Celem programu EGRl jest
kontrola poprawności, ewentualna korekta i wyprowa
dzenie 'błędnych tablic kodów dopuszczalnych i konturów.
Celem programu EGR2 jest tworzenie zbioru użytków z
Dojedynczego. obrębu. Celem programu EGR3 jest tworze
nie zbioru nazwisk. Według programu EGR4 sporządza się
skorowidz działek. Według programu EGR5 tworzy się
rejestr gruntów. Według programu EGR6 sporządza się
zestawienie gruntów i wykaz gruntów.
W celu sprawdzenia działania systemu przetworzono da
ne obrębu doświadczalnego Czechów II w Lublinie. Łączny
koszt opracowania systemu wraz z kosztem wykonania
prac dla obrębu doświadczalnego wyniósł 150 800 złotych.
Na zakończenie warto nadmienić, że w ZETO w Lubli
nie znajduje się w toku opracowania program umożliwia
jący okresowe aktualizowanie zbiorów i zestawień. System
EPD — Ewidencja gruntów jest opracowany w powiązaniu
z Państwowym Systemem Informatycznym TEREN.

Tablica. Wykaz kodów

Kod
L.p.

1

Użytek

Użytki rolne
A. Grunty oroe

B. Łąki

C. Pastwiska

Klasa

użytku

klasy

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
—

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
20
31
33
41
43
50
60
65
0

Rl
R2
R3A
R3B
R4A
R4B
R5
R6
R6Z
R

R

I
II
III
IV
V
VI
VIz
—

2
2
2
2
2
2
2
2

10
20
30
40
50
60
65
0

Ll
L2
L3
L4
L5
L6
L6Z
L

L

I
II
III
IV
V
VI
VIz
—

3
3
3
3
3
3
3
3

10
20
30
40
50
60
65
0

PSl
PS2
PS3
PS4
PS5
PS6
PS6Z
PS

PS

11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13

10
20
31
33
41
43
50
60
0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
0

SRl
SR2
SR3A
SR3B
SR4A
SR4B
SR5
SR6
SR
SLl
SL2
SL3
SL4
SL5
SL6
SL
SPSl
SPS2
SPS3
SPS4
SPS5
SPS6
SPS

S

3

D. Sady

2

Grunty leśne
A. Lasy i grunty leśne

B. Zadrzewienie
i Iakrzewlenie

Kod

Zapis
Zapis nume
L.p.
nume ryczny
dla
ryczny
użyt
ków

I
II
III
IV
V
VI
—

24
24
24
24
24
24
24

10
20
30
40
50
60
0

LSl
LS2
LS3
LS4
LS5
LS6
LS

I
II
III
IV
V
VI

25
25
25
25
25
25
25

10
20
30
40
50
60
0

LSKl
LSK2
LSK3
LSK4
LSK5
LSK6
LSK

Użytek

6

Użytki kopalne
Tereny komunikacyjne
A. Drogi

B. PKP
C. Inne szlaki komunikacyjne
Tereny osiedlowe
A. Mieszkaniowe
zabudowane

B. Niezabudowane

7

Tereny przemysłowe
A. Przemysłowe
. zabudowane

LS

B. Inne przemysłowe

LSK

8
9
10

użytku

klasy

35
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
40

0
0
10
20
30
40
50
60
10
20
30
40
50
60
6
0

RZ
WO
Wl
W2
W3
W4
W5
W6
ROWl
R0W2
ROWS
R0W4
ROWS
R0W6
ROW
KOP

45
45
45
45

0
10
20
31

DR

—

45

33

—

45

41

—

45

43

—
—
—
—

45
45
46
47

50
60
0
0

DR
DR/R1
DR/R2
DR/
/R3A
DR/
/R3B
DR/
/R4A
DR/
/R4B
DR/R5
DR/R6
TK
TI

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
—
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
—

50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60

10
20
31
33
41
43
50
60
0
10
20
31
33
41
43
50
60
0

BRI
BR2
BR3A
BR3B
BR4A
BR4B
BR5
BR6
BR
BPRl
BPRII
BPR3A
BPR3B
BPR4A
BPR4B
BPR5
BPR6
BPR

BR

I
II
III
IV
V
VI
—
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
—
—
—
—

70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
95
99

10
20
30
40
50
60
0
10
20
31
33
41
43
50
60
0
0
0
0

BARl
BAR2
BAR5
BAR4
BAR5
BAR6
BAR
BIRl
BIR2
BIR3A
BIR3B
BIR4A
BIR4B
BIRS
BIR6
BIR
TZ
TR
N

Grunty pod wodami
A. Rzeki

C. Rowy

4
5

Klasa

Tereny zielone
Tereny różne
Nieużytki

Zapis
nume
Zapis
ryczny
nume
dla
ryczny
użyt
ków

O
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
—
—
—
—
—
—
—

RZ
W

ROW

KOP

TK
TI

BPR

BAR

BIR

TZ
TR
N
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JAN KŁOPOTOWSKI
Ministerstwo Rolnictwa
Warszawa

Prace scaleniowe w Turcji
Wstęp

Dotychczasowy zasięg prac scaleniowych

Organizatorami dwudziestego z kolei posiedzenia VII
Komisji FIG — Kataster i Urządzenia Rolne byli w 1973
roku koledzy tureccy, którzy w okresie 14—122 maja po
dejmowali w Ankarze, Istanbule, Izmirze i Manisie, z
właściwą im gościnnością i grzecznością, przedstawicieli
12 krajów zainteresowanych problematyką ewidencji grun
tów i urządzeń rolnych (Algieria, Belgia, Bułgaria, Cze
chosłowacja, Francja, Holandia, Jugosławia, Norwegia, NRF,
Polska, Szwajcaria i Szwecja).
Jednym z tematów najobszerniej przedstawianych za
równo opisowo, jak i praktycznie były prowadzone na
terenie Turcji prace scaleniowe, których specyfika może
się wydać interesująca.
Materiał opisowo-teore_tyczny przygotowała Generalna
Dyrekcja Ochrony Gleby i Nawodnienia Gospodarstw (tak
zwana Topraksu), podległa Ministerstwu Spraw Wiejskich,
w formie ciekawego opracowania przedstawionego przez
inż. Fikreta E r c a n a.
Prezentację praktyczną scaleń organizatorzy powierzyli
dyrekcji regionalnej Topraksu w mieście gubernialnym
Manisie, a ściślej mówiąc jej dyrektorowi — inż. Sadik
Ekici oraz głównemu inżynierowi do spraw scaleń —
inż. Liitfi Kutlu.
W strukturze agrarnej Turcji obserwuje się od lat pro
ces rozdrabniania gospodarstw rolnych wskutek przyrostu
ludności wiejskiej. Z drugiej znów strony przemysł turecki
nie osiąga jeszcze poziomu produkcji, który wpłynąłby na
takie zwiększenie dochodu narodowego na 1 mieszkańca,
które byłoby odczuwalne dla rodzin rolniczych nie mają
cych najlepszych warunków do intensyfikowania produkcji
w malejących gospodarstwach.
Scalenie pojmowane jest zatem w Turcji przede wszyst
kim jako jeden z zabiegów osłabiających skutki dynamicz
nego zjawiska rozdrabniania i rozpraszania gruntów go
spodarstw rolnych. Nie ma bowiem praktycznie innych
prawnych czy ekonomicznych warunków do przeciwdzia
łania temu zjawisku.
Zarówno władze, jak i specjaliści tureccy zdają sobie
jednak sprawę, że sama likwidacja szachownicy gruntów
w ramach scaleń jest zawężeniem znaczenia tego zabiegu.
Wydaje się to szczególnie oczywiste wówczas, jeśli po
równać stopień uciążliwości tej szachownicy, która w Pol
sce nie mogłaby jeszcze być uważana za uciążliwą. Tym
bardziej więc efekty likwidacji niezbyt rozwiniętej, jak
na polskie wyobrażenie, szachownicy gruntów byłoby zni
kome. Dlatego też w Turcji aktualne zamierzenia scale
niowe zdążają do realizacji tych prac w szerszym kon
tekście, do nadania scaleniom charakteru technicznego,
socjalnego i ekonomicznego zabiegu, mającego wyraźniej
szy wpływ na podniesienie stopy życiowej rolników.
Programy maksimum ujmują więc scalenia nie tylko
jako skupienie i przekształcenie rozproszonych działek,
ale jako zabieg towarzyszący nawodnieniom i drenowaniu
gruntów, ulepszaniu przebiegu i jakości dróg, wprowa
dzaniu nowocześniejszej agroteehnikiɪ organizacji osiedla,
rozgęszczaniu nadmiernie skupionych siedlisk, elektryfi
kacji, zaopatrzeniu w wodę, budowie urządzeń oraz obiek
tów socjalnych i kulturalnych. Praktyczna realizacja sca
leń nie osiąga jednak założeń programów maksimum, jak
kolwiek ma zdecydowanie szerszy charakter niż sama likwi
dacja szachownicy gruntów. Wyraża się to przede wszyst
kim w kolejności podejmowania prac na obszarach, gdzie
są największe rezerwy we wzroście produkcji rolnej, na
których scalenia wykonuje się równocześnie z pracami iry
gacyjnymi i tworzeniem nowej sieci dobrych dróg wiej
skich. ____

Prace scaleniowe zostały zapoczątkowane w Turcji nie
jako eksperymentalnie w 19-61 roku. Po dwu latach przerwa
no je, że względu na ograniczone możliwości prawno-techniczne. W 1964 roku podjęto prace na nowo, wobec
uwzględnienia przez Państwowy Urząd Planowania oraz
Organizację d.s. Wyżywienia i Rolnicfwa QNZ (FAO) od
powiednich środków materialnych na scalenie w regionie
Antalya (prowincje Burdur i Isparta), gdzie zdecydowano
przeprowadzić w sposób planowy i na dużą skalę kom
pleksowe prace nad przebudową struktury rolnictwa.
W 1967 roku zaznacza się zwiększenie zakresu prac sca
leniowych w związku ze sfinansowaniem przez Europejski
Bank Inwestycyjny projektu nawodnienia rejonu doliny
rzeki Gediz (zachodnia część Anatolii). W rejonie tym
rozpoczęto prace scaleniowe ną Obszarze obejmującym
około 61 tysięcy hektarów.
Ogólny obszar Scalanyph gruntów w poszczególnych la
tach okresu 1951—1972 przedstawiono w tablicy 1. Przy
toczone liczby nie wydają się imponujące w porównaniu
z dorobkiem polskich geodetów urządzęniowców rolnych,
którzy w czasie o połowę krótszym (1968—1972) spalili pra
wie 1 600 000 ha gruntów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę
odmienne warunki rozwoju ekonomicznego oraz różnice w
możliwościach i potrzebach.
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Podstawy prawne prowadzenia prac scaleniowych

Organizacyjne podstawy prowadzenia prac scaleniowych
ujęte są prawem nr 7457, które dotyczy organizacji i funk
cjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Gleby i Nawod
nienia Gospodarstw (Topraksu). Instytucja ta bowiem pro
wadzi 'między innymi także prace scaleniowe. Paragraf j
artykułu 2 tego prąwa mówi, że: scalenie przeprowadza się
na propozycję Ministerstwa Rolnictwa i w oparciu o od
powiednie przepisy, pod warunkiem, że scalenie jest ko
nieczne wobec podjęcia prac dla ochrony gleby i nawod
nienia gospodarstw na obszarach zatwierdzonych przez
Radę Ministrów.
Warto w tym miejscu nadmienić, że w Turcji na tere
nach rolnych działają aktualnie dwa resorty. Jeden z nich
— Ministerstwo Rolnictwa — zajmuje się sprawami, które
można by zaliczyć do sfery produkcji i kultury rolnej.
Drugi zaś — Ministerstwo Spraw Wiejskich — zajmuje
się tym wszystkim, co ⅛Qtyczy reform w rolnictwie, prze
mian w strukturze agrarnej, planowania przestrzennego i
szeroko pojętych urządzeń rolnych. Nie trzeba dodawać,
że prawidłowość współdziałania tych dwu bardzo spokrewTablica I

I Ogółem

Itok

Liczba projektów

1961
1962
1964
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

I
1
1
2
3
6
7
8
7
10
46

Obszar
w [ha]
131
190
135
SU·’’
1 958
3 224
5 384
6187
5152
5 143

28 348

Tablica 2

Wielkość gospodarstw
w [ha]

Liczba i procent ogólnej liczby gospodarstw
1963
1952
liczba gospo
liczba gospo
procent
procent
darstw
darstw

do 2

772 SOO

30,6

2,1— 5,0
5,1—10,0
10,1—20,0
20,1—50,0

797 400
552 0∞
259 S00

31.5
21,8
10.3
4.3

107 400
38 400
2 527 800

ponad 50
Ogółem

1.5
100,0

1 268 818
863 470

561 732
291 693
99 785
15 352
3 100 850

nionych ze sobą resortów stanowi osobny problem w sy
stemie zarządzania rolnictwem.
Szczegółowe przepisy scaleniowe są swojego rodzaju
przepisami Wykonawczyrni w odniesieniu do artykułu 52
konstytucji z 27 maja 1961 r. oraz do artykułu 678 prawa
cywilnego. A oto brzmienie tych dwu podstawowych prze
pisów w swobodnym tłumaczeniu.
■ Artykuł 52 konstytucji. Państwo podejmuje konieczne
zabiegi dla zapewnienia ludziom niezbędnych środków
żywnościowych, zwiększenia produkcji rolnej w związku
z zaspokojeniem potrzeb ogólnych, do przeciwdziałania de
gradacji gleby i zwiększenia produktywności i wydajności
gospodarstw rolnych.
■ Artykuł 678 prawa cywilnego. Prace, które dotyczą
lepszego wykorzystania gleby i dróg wodnych, osuszenia
bagien, zalesienia, budowy dróg i scalenia działek są reali
zowane za wspólną zgodą użytkowników. W związku z tym
decyzje o tych pracach powinny być podejmowane przez
grupę, która stanowi dwie trzecie właścicieli gruntów, po
siadających wewnątrz obszaru więcej niż połowę całości
gruntów.
Przygotowanie szczegółowych przepisów scaleniowych
rozpoczęła Generalna Dyrekcja Topraksu dopiero w 1965
roku, to znaczy wówczas, gdy zwiększyły się materialne
możliwości rozwinięcia prac scaleniowych. Uchwalenie tych
przepisów nastąpiło przez Radę Ministrów 11 Iipca 1966
roku. Obowiązują one w nie zmienionej formie do chwili
obecnej.

Struktura agrarna gospodarstw indywidualnych w Turcji
Tablica 2 przedstawia porównawczo niektóre wielkości
z zakresu struktury agrarnej Turcji w oparciu o spisy
rolne dokonane w latach 1952 i 1963. Niestety, aktualniej
szych danych nie przedstawiono, dlatego też wymienione
wyżej sprawy mogą tylko w sposób pośredni dać wyobra
żenie o obecnym stanie struktur>’ agrarnej Turcji.
Z kolei tablica 3 przedstawia stan rozproszenia gruntów
gospodarstw rolnych według danych zaobserwowanych w
latach 1950 i 1963. Nawet z tych danych widać wyraźnie,
że ponad 90% gospodarstw składa się z więcej niż jednej
działki. Wzrasta co prawda liczba jednodziałkowych gospo
darstw, jednakże nie znaczy to wcale, że rośnie obszar
tych gospodarstw. Wprost przeciwnie — tendencja ta ma
ścisły związek ze wzrostem liczby gospodarstw w naj
mniejszej grupie Obszarowej do 2 ha (z 30,6% do 40,9%).
Tablica 3
Liczba
działek

1
2—3

4—5
6—9
10 i więcej
Ogółem

Uczba i procent gospodarstw
1950
1963
liczba gospo
liczba gospo
procent
darstw
darstw

125 206
514 883
524 916
596 205

5.5
22.6
23,1

513 465

26,2
22.6

2 274 675

100,0

297 610
644 654
617 446
772 688
768 452
3 100 850

procent

9,6
20,8
19.9
24,9
24,8
100,0

40,9
27,9
18,1
9,4
3,2
0,5
100,0

Użytkowany obszar i procent ogólnego obszaru gospodarstw
1963
1952

obszar w [ha]

procent

836 100
2 789 820
4 011 960
3 756 900
3 231 660
4 825 500
19 451 940

4,3
14,4
20,6

19,3
16,6
24,8
100,0

obszar w [ha]

1 335 252

3 583 713
4 274 753
4 500 393
3 589 428
3 488 636
20 772 448

procent

6,4
17,2
20,6
21,7
17,3
16,8
100,0

Nieprawidłowości w strukturze przestrzennej pogłębia tak
że zwiększanie się liczby gospodarstw złożonych z 10 i
więcej działek.

Prace przygotowawcze do scaleń
Stosownie do art. 1 przepisów scaleniowych, prace sca
leniowe są podejmowane na obszarach, gdzie Rada Mini
strów uzna za konieczne przeprowadzenie nawodnień i
innych zabiegów dla ochrony gleby.
Oczywiste pierwszeństwo w prowadzonych kompleksowo
robotach mają obszary o większych możliwościach pod
niesienia poziomu gospodarowania.
¡W artykule 3 tureckich przepisów scaleniowych wy
mienia się wypadki, w których w związku z ochroną
gleby i nawadnianiem gruntów istnieje potrzeba przepro
wadzenia prac scaleniowych, a mianowicie:
a) występowanie małych, nieregularnych i rozproszo
nych działek, których dalsze istnienie utrudniałoby wy
korzystanie nawodnień do lepszej uprawy gruntów;
b) warunki topograficzne dyktujące potrzebę prawidło
wego ukształtowania działek w związku ze zmianą ich
granic;
c) potrzeba zapewnienia wszystkim działkom dostępu do
dróg i kanałów;
d) rozczłonkowanie istniejących działek now’ą siecią
dróg, kanałów i innych urządzeń.
Scalenie uznaje się za uzasadnione, jeśli zachodzi przy
najmniej jeden z podanych warunków.
Prace przygotowawcze rozpoczynają się od szczegóło
wych rozmów wyjaśniających z zainteresowanymi rolni
kami w celu uzyskania ich poparcia dla prac scaleniowych.
Jeśli rozmowy i dyskusje przynoszą spodziewany pozy
tywny efekt, dalsze etapy prac przygotowawczych pole
gają na:
— sporządzeniu w ostatecznej i oficjalnej formie zbio
rowego wniosku rojników o dokonanie scalenia;
— przygotowaniu charakterystyki działek i gospodarstw
w oparciu o istniejące dane z ksiąg wieczystych i odpo
wiednich map katastralnych;
— zestawieniu i opisie wszelkich dodatkowych i mają
cych znaczenie zagadnień w nawiązaniu do wiodącej te
matyki nawodnienia, drenażu i ochrony gleby.
W oparciu o te materiały i dokumentację przygotowy
wany jest specjalny raport o pracach przygotowawczych,
który zawiera także propozycje założeń i zasad projekto
wanego scalenia. Raport ten wraz z mapą katastralną
obszaru, na którym przewiduje się podjęcie prac, przesy
łany jest do Ministerstwa, które z kolei w razie aprobaty
jego treści, kieruje odpowiedni wniosek do prezesa Rady
Ministrów w celu wydania ostatecznej decyzji (art. 4 prze
pisów scaleniowych).
Dalsze szczegóły dotyczące prowadzenia prac ustalane
są dopiero po uzyskaniu decyzji Rady Ministrów.
Scalenia są prowadzone na obszarach, które mają opra
cowaną dokumentację katastralną (art. 5 przepisów sca
leniowych). Jeśli przewidywany do scaleń obszar nie ma
aktualnych materiałów katastralnych, dyrekcja Topraksu
występuje do dyrekcji Katastru i Rejestracji Własności
o umieszczenie w programie zadań, który uwzględnia nie
tylko roboty pomiarowe, ale również porządkowanie włas
ności. Scalenia bowiem preferują interesy i uprawnienia
właścicieli gruntów.
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Przy wykonywaniu map katastralnych wykorzystuje się
przede wszystkim metody fotogrametryczne. Skala opra
cowań map — 1 : 5000 lub 1 : 2500.
Karty rejestracji własności (lub inaczej akty własności)
są sporządzane nie według poszczególnych ,nieruchomości,
lecz dla każdej osoby posiadającej grunty na opracowy
wanym obszarze. Materiałem wyjściowym są listy właści
cieli przygotowywane przez właściwe terytorialnie biuro
rejestracji własności (odpowiednik naszej instytucji ksiąg
wieczystych, stanowiący organizacyjnie część składową każ
dej dyrekcji katastru i rejestracji własności). W rezultacie
powstaje aktualna, alfabetycznie ułożona lista właścicieli,
do której dopasowana jest numeracja poszczególnych kart
rejestracji własności (aktów własności).
Artykuł 6 tureckich przepisów scaleniowych przewiduje
obowiązek przygotowania mapy· klasyfikującej zdolności
produkcyjne gruntów (odpowiednik naszej mapy glebo
znawczej klasyfikacji gruntów).
Szacunek gruntów

Sprawom należytego szacunku gruntów poświęca się ze
zrozumiałych względów wiele uwagi, traktując tę czyn
ność jako podstawę właściwego rozmieszczenia poszczegól
nych działek i gospodarstw w trakcie scalenia. Artykuł 7
przepisów scaleniowych mówi, że działki są szacowane
(stopniowane) na podstawie ich żyzności i lokalizacji, a
różnice wartości między poszczególnymi klasami są okreś
lane w oparciu o mapę klasyfikacyjną zdolności produk
cyjnej gruntów oraz ocenę możliwości tych gruntów w za
kresie wykorzystania nawodnienia.
Przeprowadzenie szacunku gruntów należy do komisji
szacunkowej, powoływanej przy pomocy i nadzorze ze
strony odpowiedzialnego inżyniera z Topraksu. W skład
komisji, obok tak zwanego starszego wsi (odpowiednik na
szego sołtysa), wchodzą wybrani przez właścicieli gospo
darstw trzej członkowie stali oraz dwaj członkowie rezer
wowi. Jeśli projekt scalenia obejmuje kilką wsi, powołuje
się odrębne komisje dla każdej z nich. Jeśli natomiast
w skład obszaru scalenia wchodzą grunty należące do
miasta, odpowiednia komisja szacunkowa jest powiększana
o jednego stałego i jednego rezerwowego członka, wyzna
czanego przez samorząd miejski spośród swojego grona.
Rezerwowi członkowie komisji mają zadanie zastępować
stałych członków komisji przy szacunku. ich własnych
gruntów oraz gruntów ich krewnych. Żaden więc członek
komisji nie uczestniczy w szacunku gruntów, którymi jest
szczególnie zainteresowany ze względów osobistych.
Tryb wyboru i pracy komisji określony jest w szczegó
łach specjalnymi przepisami resortowymi. Procedura wy
boru członków komisji przewiduje konsultację z uczestni
kami scalenia co do zasad szacowania gruntów.
Każdy z rolników jest proszony o wytypowanie na ob
szarze scalenia na przykład trzech wzorcowych działek
(partii) gruntów, które — jego zdaniem — reprezentują
dobre, średnie i złe warunki gospodarowania. Każda z opi
nii jest odpowiednio nanoszona na mapę. Suma takich
opinii pozwala ściślej i trafniej określić wartości wzorców
działek (fragmentów) gruntów. Wartości innych działek
ustala się przez porównanie z wartością działek wzorco
wych. Przy ustalaniu wartości bierze się pod uwagę takie
kryteria, jak na przykład: cena ziemi, poniesione nakłady,
wydajność, dochody uzyskiwane ze zbiorów.
Mapa z naniesionym szacunkiem gruntów, odpowiednie
zestawienia (rejestry) wraz z listą właścicieli są przez
20 dni wywieszone na widocznym miejscu we wsi, umoż
liwiając zainteresowanym szczegółowe zapoznanie się z
tymi materiałami. W tym okresie istnieje bowiem również
możliwość uzyskania informacji i wyjaśnień w przedmio
cie sprawy.
Zainteresowani rolnicy mogą składać zastrzeżenia i uwa
gi (na piśmie) do komisji szacunkowej w okresie 35 dni
od daty wywieszenia wymienionych dokumentów. Komisja
rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia i następnie oficjalnie in
formuje rolników o zajętym stanowisku. Osoby, które nie
zgadzają się ze zdaniem komisji, mogą po raz drugi (rów
nież na piśmie) reklamować dokonane ustalenia szacun
kowe, występując do kierownictwa administracyjnego prac
projektowych w terminie 15 dni od daty wydania decyzji
przez komisję szacunkową. Kierownictwo prac projekto
wych przygotowuje dla Ministrestwa Spraw Wiejskich
informację zbiorczą o zastrzeżeniach, które wpłynęły po
zakończeniu prac komisji szacunkowej.
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Dalsze badania (w tym także na gruncie) są prowa
dzone przez Ministerstwo, które podejmuje definitywne
decyzje, kończąc ostatecznie postępowanie w kwestii sza
cunku gruntów.

Składanie życzeń do projektu
Artykuł 9 tureckich przepisów scaleniowych przewiduje,
podobnie zresztą jak w warunkach polskich, instytucję
zbierania życzeń do projektu scalenia od zainteresowanych
właścicieli gruntów. Wszyscy ci, którzy nie złożyli życzeń
w pierwszym wyznaczonym do tego celu terminie, mogą
je zgłosić w terminie drugim — na spotkaniu, o którym
informuje się zainteresowanych. W spotkaniach na temat
życzeń obok bezpośrednio zainteresowanych uczestniczą
także przedstawiciele kierownictwa prac projektowych oraz
sołtys wraz z innymi członkami komisji szacunkowej.
Osoby, które nie skorzystają dwukrotnie z możliwości zło
żenia życzeń do projektu uważa się za nie mające żadnych
życzeń.

Projektowanie
Projektowanie rozpoczyna się od określenia układu sieci
dróg i urządzeń nawadniająco-odwadniających na mapie
obszaru objętego projektem. Powstają w ten sposób kom
pleksy (naturalne bloki działek), które podlegają stabili
zacji i sprawdzeniu na gruncie.
Zasady wydzielania ekwiwalentów w ramach zaprojekto
wanych kompleksów określa art. 10 przepisów scalenio
wych, który stwierdza, że działki należące do każdego z
właścicieli poszczególnych gospodarstw są scalane w jedną
lub kilka działek o tej samej strukturze wartości i tej
samej powierzchni łącznej. Ekwiwalent zbliżony do war
tości starego stanu wydziela się w wypadkach, gdy nie
ma możliwości rozwiązań zgodnych z wielkościami wyni
kającymi ze starego stanu posiadania. Jeśli różnica między
ogólną wartośgią gruntów starego i nowego stanu posia
dania nie przekracza 5%, uważa się, że wydzielony ekwi
walent jest zbliżony do warunków starego stanu posia
dania. Większe różnice podlegają rozliczeniu w gotówce.
¡Wszystkie życzenia zainteresowanych co do rozwiązań
projektowych są uwzględniane, o ile to możliwe.
Nie poddaje sie scaleniu gruntów stanowiących zabu
dowania mieszkalne i gospodarcze (w tym także zajętych
pod studnie), uprawianych jako ogrody oliwne i winnice.
Ogrody oliwne i winnice mogą być scalane tylko za zgodą
wszystkich zainteresowanych wyrażoną na piśmie (art. 12
przepisów scaleniowych).
Na drogi, kanały, rowy i cele użyteczności publicznej
Drzeznacza się grunty nie stanowiące własności prywatnej.
Jeśli nie ma takich gruntów, pozyskuje się je z powierz
chni wszystkich scalanych gospodarstw, umniejszając je
proporcjonalnie do ich wartości.
Przy rozmieszczaniu nowych działek uwzględnia się sto
sunki rodzinne.
Zatwierdzenie projektu
W wyniku projektowania powstaje mapa nowego stanu
posiadania, a także wykaz nowo ukształtowanych gospo
darstw i spis alfabetyczny właścicieli. ‘Zgodnie z art. 11
przepisów scaleniowych wyniki projektu scalenia są oka
zywane zainteresowanym na miejscu w ciągu !15 dni. Pro
jekt uważa się za zaaprobowany przez uczestników scalenia,
jeśli zostanie przyjęty przez co najmniej 2/3 ogólnej ich
liczby. Pozostali muszą się wówczas dostosować do ustaleń
projektu i woli większości.
Ostatecznego zatwierdzenia projektu scalenia dokonuje
Ministerstwo Spraw Wiejskich, po czym następuje trwała
stabilizacja elementów tego projektu na gruncie (stabili
zowany jest każdy narożnik działki).
Po zatwierdzeniu, jedna z kopii dokumentacji scalenio
wej trafia do lokalnego biura notarialnego, które zgodnie
z art. 13 przepisów scaleniowych dokonuje nowych wpisów
stanu własności. Biuro notarialne sprawdza przy okazji
pisemne oświadczenia uczestników scalenia co do przyjęcia
lub nieprzyjęcia projektu scalenia (chodzi o pewność co
do minimum 2/3 aprobujących scalenie spośród ogólnej
liczby uczestników scalenia), a także pisemne zgody wszy
stkich zainteresowanych w wypadku scalania ogrodów
oliwnych i winnic.

Ogólna charakterystyka prac scaleniowych wykonanych do
końca 1972 roku

Podane w niniejszej części opracowania niektóre wskaź
niki i wielkości ze szczególna wyrazistością podkreślają
odmienność warunków strukturalno-ekonomicznych, w ja
kich (w porównaniu z warunkami .polskimi) realizuje się
scalenia w Turcji.
Do końca 1972 roku prace scaleniowe zostały rozpoczęte
w 15 ’ prowincjach i 49 wsiach o ogólnym obszarze
36 659 ha. Wprowadzono w życie 46 projektów w 11 pro
wincjach i 38 wsiach, o ogólnym obszarze 28 348 ha. Glo
balny koszt wszystkich prac urządzeniowo-rolnych wyniósł
41 600 494 lirów ŋ (koszty tę obciążają państwo). Na reali
zację pozostałych 11 projektów o obszarze łącznym 8311 ha
nie uzyskano zgody zainteresowanych rolników.
Wprowadzonych w życie 46 projektów scalenia objęło
14 453 właścicieli i 10170 gospodarstw. W ramach tych
projektów liczba działek, w starym stanie wynosząca ogó
łem 27 280, została w wyniku zabiegów scaleniowych
zmniejszona do 17 517, a zatem średnio o około 36%, przy
czym w poszczególnych obiektach rozpiętości wahały się
w granicach od około 3% do 74%. Stopień skupienia po
wierzchni wyniósł średnio około 57%, przy rozpiętości
wskaźnika w poszczególnych obiektach od około 13% do
104%.
Uważa się, że w aktualnych warunkach struktury agrar
nej Turcji nie ma jeszcze możliwości uzyskiwania korzyst
niejszych wielkości.
Scalenia podejmowane jako zabieg towarzyszący innym
zabiegom aktywizującym produkcję rolną prowadzone są
świadomie i z konieczności na terenach o większych co
prawda potencjalnych możliwościach wzrostu produkcji,
ale równocześnie charakteryzujących się drobnymi gospo
darstwami.
Specjaliści tureccy uważają, że obszar 3 ha jest mini
malną wielkością gospodarstwa gwarantującą utrzymanie
względnie normalnego w tutejszych warunkach poziomu
życia rodziny rolniczej. Jeśli obszar objęty kompleksowymi
robotami urządzeniowo-rolnymi obok walorów glebowo-Przyrodniczych zawiera także większą liczbę mniejszych
gospodarstw rolnych, to wykonanie tych prac pozwala na
poprawienie warunków bytowania większej liczbie rodzin
rolników. Mając na uwadze tego rodzaju kryteria nie
trzeba się zbytnio dziwić, że na terenach dotychczas sca
lanych około 73% gospodarstw legitymowało się obszarem
poniżej 3 ha, a prawie 64% — poniżej 2 ha.
Korzyści wynikające z przeprowadzonych scaleń specja
liści tureccy widzą w trzech płaszczyznach.
¡Po pierwsze — jako uporządkowanie i racjonalizację
spraw własnościowych. Chodzi w szczególności o to, że
rozdrobnione dotąd grunty są skupione pod jednym tytu
łem własności.
Po drugie — jako możliwość oszczędności czasu i na
kładów pracy, obniżenia kosztów inwestycyjnych, zasto
sowania nowocześniejszych technik i metod uprawy grun
tów rolnych. Dla przykładu, przeprowadzane (fragmenta
rycznie zresztą) badania naukowe wykazały, że wskutek
skupienia działek oraz zwiększenia ich powierzchni na
pewnym obszarze scalonych gruntów zmniejszenie czasu
pracy rolnika wyniosło 3,4% — 4,5%. Wzrasta również
obszar gruntów wykorzystywanych rolniczo. Prace scale
niowe pozwalają oszczędniej planować rozwiązania iryga
cyjne i komunikacyjne, przy zapewnieniu każdej działce
pełnego dostępu do tych urządzeń. Przed scaleniem bo
wiem tylko średnio około 43% działek przylegało bezpo
średnio do istniejącej sieci dróg i tylko około 30% ko
rzystało z nawodnienia. Przed scaleniem długość dróg na
hektar wynosiła średnio około 23 m, po scaleniu wzrosła
średnio do ponad 38 m. Podobnie, długość kanałów i ro
wów nawadniających, wynosz⅛ca przed scaleniem średnio
około 19 m na hektar, po scaleniu wzrosła do około 42 m
na hektar. W wyniku przeprowadzonych prac wyraźnie
ożywia się tańsze i uporządkowane budownictwo wiejskie.
Szacuje się także, iż z tytułu przeprowadzonych scaleń
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gruntów koszty inwestycji nawadniających są niższe o
około 37%. Jedną ze swojego rodzaju ciekawostek jest
również to, że po scaleniu rolnicy wydają o 62% do 77%
mniej na materiały ogrodzenio_we.
Jakkolwiek nie ma w Turcji syntetycznych i wiarygod
nych wyników badań, określających w sposób jednoznacz
ny wpływ scaleń na wzrost produkcji rolnej, to jednak
wszyscy na ogół zgadzają się, że wskaźnik 15% z pewno
ścią nie jest zawyżony.
Jako trzecią płaszczyznę korzyści ze scaleń widzi się w
Turcji możliwość poważnego ograniczenia liczby sporów
sądowych. Każda z działek po scaleniu jest wyraźnie zaStabilizowana i ma zagwarantowany bezpośredni dostęp
do dróg, i urządzeń nawadniających, a zatem możliwości
zakłóceń i konfliktów społecznych praktycznie sprowadzone
są do sporadycznych przypadków.
Struktura kosztów ogółu prac urządzeniowo-rolnych

/Wspomniano już uprzednio, że realizacja kompleksowo
przeprowadzonych do końca 1972 roku prac urządzeniowo-rolnych w 46 obiektach o obszarze 28 348 ha kosztowała
Turcję ogółem 41 600 494 lirów tureckich, czyli praktycz
nie 1467 TL na 1 hektar.
:Wielkość kosztów zależy oczywiście od obszaru objętego
pracami, jego ukształtowania i innych elementów topo
grafii, liczby i kształtu działek, rodzaju zużywanych ma
teriałów konstrukcyjnych, długości dróg i rowów, odleg
łości transportu i innych. W każdym razie przy planowaniu
kosztów związanych z realizacją omawianych prac przyj
muje się podane niżej założenia oparte na dotychczaso
wych doświadczeniach (wielkości podawane jako średnie).
1. Koszty pomiarów i prac przygotowawczych na 1 ha
powinny kształtować się w granicach 33,30 TL. Dodając
20% na koszty nie przewidziane, przyjmuje się ostatecznie
koszt pomiarów i prac przygotowawczych w wysokości
40 TL na 1 ha.
2. Zaprojektowanie i wyznaczenie nowych działek na
gruncie kosztuje 74,31 TL na 1 ha, z czego 36,31 TL przy
pada na wynagrodzenia personelu, 13,00 TL — na koszty
materiałów, 25,00 TL — na koszty projektowania. Przy
20% zwyżki na koszty nie przewidziane — daje to prawie
90 TL na 1 ha.
3. Koszty urządzenia 1 metra bieżącego drogi wynoszą
średnio 38,70 TL. Koszt 1 metra bieżącego drogi nie urzą
dzonej wynosi natomiast średnio 12,00 TL. Generalnie
przyjmuje się potrzebę projektowania średnio do 20 metrów
bieżących nowych dróg ną 1 hektar, z czego 2/3 długości
przypadać powinno na drogi urządzone, a 1/3 — na nie
urządzone. Średnio więc sieć dróg na 1 ha kosztuje około
600 TL.
4. Koszt 1 metra bieżącego rowu nawadniającego wy
nosi średnio 45,78 TL. Generalnie przyjmuje się, że na
jednym hektarze projektować trzeba około 20 metrów
bieżących rowów, tak więc ich koszt na 1 ha wynosi
915,60 TL, co zaokrągla się do równych 1000 TL.
Zestawiając powyższe wielkości strukturą przyjmowa
nych w planowaniu kosztów wszystkich prac urządzeniowo-rolnych wygląda następująco:
— pomiary i prace przygotowawcze
— projektowanie i wyznaczenie
projektu na gruncie
r—, urządzenie sieci dróg
•— urządzenie sieci rowów
nawadniających

Ogółem

—

40 TL/ha

— 90 TL/ha
— 600 TLTia
— 1000 TLTia
1730 TL/ha

Podane wielkości można przedstawić również w rozbiciu
na dwie grupy według następującego układu: średnie
koszty z tytułu wynagrodzenia personelu, wykonania po
miarów i prac przygotowawczych, projektowania i wyzna
czenia projektu na gruncie oraz zużycia związanych z tym
materiałów wynoszą średnio koło '130 TL na 1 ha (około
8%), natomiast koszty urządzenia sieci dróg i rowów na
wadniających — średnio około 1600 TL na 1 ha (92%).
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Walka z erozją wodną gleb w Bułgarii
Walka z erozją wodną, a także zagadnienia ochrony
i rekultywacji gleb były tematem krajowej konferencji
zorganizowanej w Sofii w dniach 14 i 15 czerwca 1973 roku.
Organizatorami konferencji byli: Bułgarskie Ministerstwo
Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego, Stowarzyszenie Nau
kowo-Techniczne Geodetów i Urządzeniowców Rolnych oraz
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Specjalistów Rolnych
Bułgarii.
Na zaproszenie kolegów bułgarskich w obradach kon
ferencji uczestniczyła delegacja polska w składzie: prof,
dr Jan Siuta (Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznaw
stwa — Puławy), doc. dr Andrzej Hopfer (Akademia
Rolniczo-Techniczna — Olsztyn) oraz autor opracowania,
jako delegat Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Oprócz de
legacji polskiej na konferencję przybyli przedstawiciele
Jugosławii, NRD, Rumunii, Węgier i ZSRR.
Obradom przewodniczył Minister Rolnictwa Bułgarii, a
udział w konferencji wzięli przedstawiciele najwyższych
władz partyjnych i państwowych oraz naczelne władze
Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej w
Bułgarii. Kilkaset delegatów reprezentowało szereg dyscyp
lin naukowych z zakresu: rolnictwa, urządzeń rolnych,
geodezji, melioracji, budownictwa i architektury, ekono
miki rolnej i geografii.
Szkody spowodowane erozją wodną, na którą narażone
jest około 40 000 km2 ziem uprawnych Bułgarii, przynoszą
wielkie straty w produkcji rolnej. Oblicza się, że rocznie
z terenów o nachyleniu powyżej Io zmywanych jest do
100 m3 gleby z 1 ha, a niekiedy i więcej. Rzeźba terenu
i warunki klimatyczne Bułgarii sprzyjają działaniu erozji
wodnej. Materiały unoszone wodami opadowymi zanieczysz
czają doliny rzeczne, w wyniku czego przy ulewnych
deszczach rzeki występują z koryt, zalewają najbardziej
żyzne ziemie, niszczą uprawy, mosty, drogi, wsie, zagra
żając nawet bezpośrednio życiu człowieka. Dlatego też
walka z erozją wodną gleby jest zadaniem ogólnonarodo
wym, na którą państwo przeznacza bardzo poważne na
kłady finansowe.
Zabiegi przeciwerozyjne znane były w Bułgarii od naj
dawniejszych czasów, na przykład obsadzanie miedz roś
linnością krzaczastą, odpowiedni układ działek na stoku
czy przeorywanie bruzd odprowadzających wodę. Obecnie
mają one charakter zorganizowany i kompleksowy, gdyż
praktyka wykazała, że takie działanie daje znacznie wię
ksze efekty.
Podobnie jak inne kraje, Bułgaria ma wiele problemów
związanych z ochroną naturalnego środowiska człowieka,
a więc z zanieczyszczaniem rzek ściekami przemysłowymi,
zanieczyszczaniem powietrza przez przemysł, co powoduje
degradację gleby, czyli obniżenie jej wartości, produkcyj
nej. Na potrzeby budownictwa przeznacza się rocznie
5000—6000 ha ziemi, częstokroć hardzo urodzajnej. Na kon
ferencji zwracano uwagę na częste naruszanie prawa o
ochranie wód, powietrza i gleby przez przemysł i bu
downictwo.
Podstawą do przeprowadzenia efektywnej walki z erozją
wodną gleb jest prawidłowe zagospodarowanie terenu o
znacznych skłonach, w oparciu o projekty urządzeniowo-rolne Wielkotowarowych gospodarstw rolnych. Praktyka
wykazała, że największą efektywność przedsięwzięć przeCiwerozyjnych osiąga się wówczas, gdy są one podejmo
wane w powiązaniu z projektami urządzeniowo-rolnymi,
tworząc integralną całość łącznie z zabiegami melioracyj
nymi. Do prawidłowej organizacji gospodarstw rolnych na
glebach o dużych spadkach niezbędne są następujące opra
cowania studialne:
— mapa glebowo-erozyjna;
— mapa klasyfikacji gleb;
— mapa spadków terenu z oznaczeniem długości .linii
ściekowych oraz ekspozycji skłonów.
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Oprócz tego konieczne jest obliczenie stopnia natężenia
erozji oraz Alasyfilkacja 'rozczłonkowania reliefu w ukła
dzie pionowym i poziomym. Należy przy tym zaznaczyć,
że istniejący w Bułgarii systerp klasyfikacji obszarów na
rażonych na erozję, podobnie jak w ZSRR, układa się z
trzech grup, w skład których wchodzi dziewięć kategorii:
— I grupa, dzieląca się na cztery kategorie gruntów, to
obszary położone na stokach o nachyleniu do 8°, o słabym
i średnim stopniu erozji;
— II grupa, do której należą obszary nadające się do
uprawy z Ograniczenidmi, położone na stokach o nachy
leniu powyżej 8° i wymagające intensywnych zabiegów
Przeciwerozyjnych;
— III grupa to obszary, których nie można wykorzy
stywać do upraw polowych, charakteryzują się dużym na
chyleniem stoków i bardzo intensywnym stopniem erozji.
Grupa ta dzieli się na cztery kategorie.
Opracowanie projektu urządzeniowo-rolnego podzielić
można na 2 etapy. Pierwszy etap to projekt ogólny, tak
zwany plan generalny opracowywany ma podkładzie w
skali 1 :25 000. Drugi etap to opracowanie szczegółowych
projektów techniczno-urządzeniowych wraz z dokumentacją
realizacyjną.
Organizacja 'terytorium gospodarstwa rolnego na tere
nach o dużych spadkach sprowadza się do zaprojektowa
nia granic pól płodozmianowych, a także ich części upra
wianych oddzielnie, wydzielenia upraw wieloletnich na
skłonach podlegających silnej erozji, zaprojektowania sieci
dróg dojazdowych, leśnych stref Wiatrochronnych, kanałów
itp. Elementy te projektować należy w ścisłym powiązaniu
z rzeźbą terenu. W przeciwnym bowiem wypadku tworzyć
się mogą sztuczne zastois<ka, które zbierając wody powierz
chniowe mogą nasilać działalność erozyjną. Nieodłączną
częścią planu generalnego jest projekt techniczny zabiegów
Przeciwerozyjnych.
Generalnym wykonawcą projektów urządzeniowo-rolnych
oraz zabiegów przeciWerozyjnych są biura projektowe urządzeń rolnych melioracji i walki z erozją gleb AGROPROJEKT, podległe resortowi rolnictwa. Każdy z 27 Okrę
gów w Bułgarii ma takie właśnie biuro składające się
z 30—40 specjalistów reprezentujących następujące dzie
dziny:
— urządzenia rolne;
— melioracja i walka z erozją gleb;
— geodezja;
— rolnictwo i ekonomika rolna.
Głównym zadaniem biur jest kompleksowe urządzanie
terenów Wielkotowarowych gospodarstw rolnych (tak zwa
nych kompleksów rolno-przemysłowych APK) wraz z pro
jektami zabiegów przeciwerozy.jnych. Biuro takie terenowo
podlega bezpośrednio wydziałowi rolnictwa danego okręgu
i ma cztery następujące 'komórki:
— dział walki z erozją gleby;
— dział ogólnych planów urządzeń Wielkotowarowych
gospodarstw rolnych (APK);
— dział katastru;
— dział ekonomicznej oceny ziemi.
Poza biurem projektowym każdy okręg ma także przed
siębiorstwo wykonawcze realizujące projekty opracowane
przez to biuro. Dodać należy, źe AGROPROJEKT zajmuje
się tylko terenami rolnymi, natomiast dziedzina projekto
wania osiedli wiejskich leży w kompetencji wydziału ar
chitektury i planowania przestrzennego danego okręgu.
Podkłady mapowe do opracowania projektów urządze
niowo-rolnych dostarcza przedsiębiorstwo geodezyjno-kar
tograficzne mające siedzibę w Sofii oraz podległe mu fiɪɪθ
w większych okręgach na terenie całej Bułgarii.

Techniczny projekt zabiegów przeciwerozyjnych, który · następuje rolnicze zagospodarowanie tych tarasów. W pier
wchodzi w skład planu generalnego, sporządzany jest na
wszej fazie obsadza się je drzewami czereśni, zaś w latach
DOdkladach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 :2000.
następnych wprowadza się uprawy winnej latorośli i ty
toniu. Przyznać trzeba, że bardzo skuteczną bronią w walce
Zabiegi przeciwerozyjne to p^rzede wszystkim tarasowanie
z erozją jest stosowanie agrotechniki przeciwerozyjnej.
zboczy o nachyleniu 130-45°, umacnianie skarp, budowa
i umacnianie Odprowadzalnikow wód powierzchniowych,
W konkluzji nasuwa się kilka uwag i spostrzeżeń. Nie
stosowanie specjalnych nłodozmianów przeciwerozyjnych, wątpliwie dużym osiągnięciem w dziedzinie organizacji
zalesianie terenów o intensywnym stopniu erozji. Na sto
jest utworzenie w Bułgarii przedsiębiorstw AGROPROJEKT,
kach o nachyleniu 8°—9° przeprowadzenie kanałów (bruzd)
integrujących służby: urządzeniowo-rolną, melioracyjną
odprowadzających wodę oraz odpowiedni układ działek
oraz służbę ochrony gleb. Projekty opracowywane przez te
praktycznie likwidują skutki erozji.
przedsiębiorstwa mają charakter kompleksowy, a więc
Po zakończeniu obrad konferencji gospodarze zaprosili
wraz z geodezyjnym urządzaniem terenu wykonywane są
gości zagranicznych do zwiedzenia okręgu Kustendil, po
jednocześnie prace melioracyjne oraz zabiegi przeciwero
łożonego w południowo-zachodniej części Bułgarii u stóp
zyjne. Prace te mają w Bułgarii pierwszoplanowe znacze
gór Biła. Jest to jeden z trzech okręgów, których obszary
nie, a zagadnienie walki z erozją jest problemem ogólno
najsilniej narażone są na działanie erozji wodnej. Pozo
społecznym. Dlatego też ranga zawodu geodety-urządzestałe dwa — to sąsiadujący z nim okręg Blagojewgrad oraz
niowca rolnego w Bułgarii jest bardzo wysoka.
położony przy granicy z Grecją, w południowej części
Bogate doświadczenia kolegów bułgarskich w dziedzinie
kraju, okręg Krdżali.
urządzeń rolnych i walki z erozją gleb mogą i powinny
Delegacje zapoznał>’ się z pracami wykonywanymi przez być wykorzystane w tych rejonach Polski, gdzie występuje
biuro AGROPROJEKT. Zaprezentowano pełny zakres prac
zjawisko wzmożonej erozji gleb. Tereny narażone na silną
prowadzonych przez to przedsiębiorstwo, Docząwszy od do
erozję występują u nas przeważnie na Podkarpaciu, Po
kumentacji projektowej, poprzez realizację projektów w
górzu Sudeckim i na Wyżynie Lubelskiej. Dodatkowym
terenie, a następnie zagospodarowanie rolnicze urządzo
czynnikiem utrudniającym walkę z erozją w warunkach
nych obszarów. Pokazano również poszczególne fazy urzą
rolnictwa polskiego jest duże rozdrobnienie gospodarstw
dzania i zagospodarowania obszarów ulegających silnej
erozji wodnej: najpierw budowa na skłonach tarasów (ro rolnych, wskutek czego doświadczenia bułgarskie dotyczące
walki z erozją gleb tylko częściowo mogą być wykorzy
boty ziemne), a następnie umacnianie skarp, budowa ka
stane w naszym kraju.
nałów odprowadzających wodę. Po takim przygotowaniu
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Prace geodezyjne
w związku z modernizacją zakładu przemysłowego

Stale wzrastający postęp techniczny w przemyśle stwarza
konieczność ciągłej modernizacji zakładów przemysłowych.
Modernizacji mogą podlegać poszczególne fragmenty urzą
dzeń technologicznych, ich zespoły, rejony produkcyjne,
a nawet całe zakłady przemysłowe.

szczegółach konstrukcyjnych wszystkich połączeń, zmiany
kierunku itp. Pomiarowi podlega również całe uzbrojenie
przewodu, na przykład zawory, hydranty, wpusty, szafy
i inne szczegóły, w zależności od szczegółowych zaleceń
projektantów.
(Ważne jest również, aby na mapie pokazany był cały
system odwodnienia terenu, o ile taki istnieje, ponieważ
zmiana poziomu wód gruntowych powoduje osiadanie fun
damentów, co w konsekwencji może prowadzić do awarii
maszyn i urządzeń przemysłowych.
Na mapę inwentaryzacyjną należy również nanieść sieć
kabli zdalnej sygnalizacji i regulacji urządzeń kolejowych,
takich jak: rozjazdy, semafory, kable sterujące zdalnie
zasuwami, klapami i innymi urządzeniami, kable sygnali
zacji przeciwpożarowej.
Do wstępnych zadań geodezyjnych należy również wy
konanie planu obrysu fundamentów maszyn i agregatów.
Realizacja tego zadania nie przedstawia specjalnych trud
ności, gdy są widoczne fundamenty. Jeżeli natomiast fun
damenty są niewidoczne, to pomiar bezpośredni uzupeł
niamy dodatkowymi danymi odczytanymi z projektów.
Oprócz tego konieczne jest sporządzenie planu tuneli
kablowych i energetycznych znajdujących się w obrębie

1. Aktualizacja mapy inwentaryzacyjnej

Jak Wdadomo, podstawią każdego przedsięwzięcia inwe
stycyjnego jest mapa sytuacyjno-wysokościowa zakładu
przemysłowego, czyli tak zwany generalny plan inwenta
ryzacyjny uzupełniony dodatkowymi pomiarami na specjal
ne zlecenie projektantów. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej powinny być przedstawione wszystkie sieci i urzą
dzenia podziemne i nadziemne. Położenie sytuacyjne i wy
sokościowe tych urządzeń określone jest także przez współ
rzędne osi przewodu w miejscach charakterystycznych.
Wszystkie studzienki i komory powinny mieć podane
współrzędne osi a nie współrzędne włazu. Ponadto po
winny być wykonane dokładne ich obmiary, które przed
stawia się na szkicu studni w kilku rzutach w skali 1 : 100,
1 : 50, 1 :20 czy też w postaci szkicu z naniesieniem wy
miarów w ten sposób, żeby projektant orientował się w
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hali. Przy pomiarach tuneli korzystamy z istniejących
projektów, o ile takie jeszcze istnieją oraz ze wskazówek
służby eksploatacyjnej. Na planach tych nanosimy wszy
stkie włazy, Wietrzniki, klapy itp. urządzenia tuneli oraz
robimy obmiary komór i studzienek. Na podstawie tych
obmiarów sporządza się rysunki w kilku rzutach i w
odpowiedniej skali lub szkice z wpisanymi miarami cha
rakteryzującymi elementy konstrukcyjne. Wykonuje się
również dokładne rysunki gabarytowe urządzeń, przy czym
zakres pomiaru i elementy, które trzeba objąć tym pomia
rem określa szczegółowo projektant. Należy zaznaczyć, że
często zachodzi konieczność bardzo dokładnego wyzna
czenia rzędnych wysokościowych h osi napędu w stosunku
do podstawy dolnej korpusu maszyny. Wysokości te wy
znacza się metodą niwelacji geometrycznej za pomocą
niWelatora precyzyjnego, ustawiając łatę niwelacyjną na
górnej tworzącej wału napędu i ma dokładnie oczyszczo
nej powierzchni dolnej podstawy (na rysunku 1 — punkt
D). Mierzymy również średnicę 0 wału. Wartość h wyzna
czamy według wzoru:
h = (OD - Oc)---- (1)

jest wyznaczenie osi (baz), których położenie ma być rów
noległe lub prostopadłe do osi istniejących urządzeń prze
mysłowych; są to z reguły osie nowo projektowanych
urządzeń lub budynków i w związku z tym powinny speł
niać jeden z wyżej wymienionych warunków. Jeżeli nie
można tego wykonać za pomocą bezpośrednich konstruk
cji geometrycznych, wówczas należy obliczyć analitycznie
położenie dwóch punktów, które wyznaczą linię spełniającą
warunek równoległości lub prostopadłości (rys. 2).
Jeżeli punkty sɪ i S2 wyznaczają oś s istniejącego urzą
dzenia, to wyznaczenie linii r równoległej do niej względ
nie linii p prostopadłej do s polega na wyznaczeniu poło
żenia punktów Ri i R2 względnie punktów Pi i P2 na bo
kach specjalnie do tego celu skonstruowanego ciągu poli
gonowego stanowiącego osnowę realizacyjną. Osnowa taka
powinna mieć możliwie najmniejszą liczbę punktów oraz
nawiązanie kątowe i liniowe do punktów Si i S2 wyznacza
jących oś s istniejącego urządzenia. Punkty osnowy wy
znaczane są zwykle w lokalnym Układzie współrzędnych
OXY przyjętym w ten sposób, że jeden z punktów służy
za początek układu, a jedna z osi, na przykład oś y, po
krywa się z kierunkiem boku 3—4.
Rozwiązanie zagadnienia sprowadza się praktycznie do
obliczenia odległości li d Z2 punktów Ri i R2 odpowiednich
punktów osnowy. Punkty Ri i R2 utrwalamy bolcami me
talowymi z naciętymi centrami osadzanymi w miejscach
nie narażonych na zniszczenie. Jeżeli nie można dowiązać
poligonu bezpośrednio do punktów osiowych Si i S2 urzą
dzenia lub obiektu, to odszukujemy lub odtwarzamy punk
ty osiowe z rysunków konstrukcyjnych i bezpośredniego
mierzenia urządzeń. Następnie na osi urządzenia (rys. 3a)
montujemy specjalne ramy A i B, na których rozciągamy
cienki drut obciążony dwustronnie. Metodą kolejnych
przybliżeń Wtyczamy linię drutu w płaszczyznę pionową
przechodzącą przez punkty osiowe CiD urządzenia. Za
miast specjalnych ram możemy wykorzystać inne elementy
konstrukcyjne, na których można zawiesić drut. Z miejsca
dogodnego do ustawienia teodolitu rzutujemy bardzo do
kładnie drut na powierzchnię bolca osadzonego uprzednio

w którym Og i Od oznaczają odczyty z łat niewelacyjnych
ustawionych w odpowiednich punktach.

2. Pomiary realizacyjne
Jednym z najważniejszych zadań jest wytyczanie osi
fundamentów nowych urządzeń, które będą współpracować
z istniejącymi. Jako przykład może służyć budowa nowych
zwijarek w linii technologicznej samotoków. Podstawą do
wytyczenia osi nowych zwijarek będzie baza obiektu zlo
kalizowana na fundamentach słupów konstrukcyjnych od
wewnętrznej strony hali oraz istniejące lub odtworzone
osie technologiczne istniejących urządzeń.
Zagadnieniem często występującym na terenie zakładu
przemysłowego podlegającego modernizacji lub rozbudowie

b)

466

w ¡podłodze. Rzutowanie wykonujemy za pomocą precy
zyjnego pionu, oznaczając na 'bolcach punkty Ti i T2.
Zamiast tego można scentrować teodolit bezpośrednio pod
drutem.
Przy bardzo dokładnych pomiarach do Odpionowania
drutu zaleca się stosowanie specjalnych kolimatorów.
Zestaw przyrządów pomiarowych używanych w tej me
todzie składa -się z lunety T z okularowym mikrometrem
oraz Ikolimatora K (rys. 4). Kolimator składa się z obiek
tywu 3, siatki krzyża 2 znajdującej się w ognisku obiek
tywu i źródła światła. Promienie światła biegną ze swego
źródła przez siatkę do obiektywu kolimatora, wychodząc
jako wiązka równoległa, która przechodzi przez obiektyw
4 lunety i na płaszczyźnie ogniskowej 5 daje obraz siatki
2. Te dwie siatki 2 i 5 oglądane są przez okular 6 w znacz
nym powiększeniu. Jeżeli osie kolimatora i lunety nie po
krywają się, lecz tworzą kąt Θ (rys. 5), to za pomocą
śruby mikrometrycznej doprowadza się do pokrycia sia
tek, odczytując przesunięcie ∆s odpowiadające wielkości:

e

T3, T4 przecięć osi budowli z odpowiednimi bokami poli
gonu. Wytyczenie punktów T w terenie wykonuje się na
podstawie ich odległości od punktów poligonowych 1, 2,
3, 4.
Postuluje się, aby ciąg poligonowy miał kształt foremny.
Punkty poligonu I, 2, 3, 4 powinny być tak obrane, aby
osie budowli przecinały boki poligonu pod kątem zbliżo
nym do Mo oraz aby punkty osiowe A, B, C, D mogły
być z punktów 1, 2, 3, 4 dokładnie określone wcięciami w

C

D_
Rys. 6

(2)

Na tej podstawie określa się wielkość odchylenia kolima
tora od osi lunety, gdzie ze wzorem:

W · związku z modernizacją i poszerzeniem istniejących
obiektów bardzo często zachodzi potrzeba uwidaczniania
i utrwalania osi obiektów za pomocą specjalnych znaków.
W przypadkach szczególnych geodeta dostaje do wykona
nia tak zwany osiowy plan obiektu, to jest plan, na któ
rym najważniejszymi elementami sytuacyjnymi są osie
obiektu. Oś obiektu z reguły nie jest wyznaczana na ze
wnątrz i dlatego należy zacząć od oznaczenia jej położenia
na ściankach i fundamentach lub innych zewnętrznych
częściach mierzonego obiektu. Jeżeli kształt obiektu jest
prosty, tworzący w rzucie prostokąt (rys. 6), wówczas
punkty A, B, C, D, leżące na osiach symetrii obiektu, usta
lamy· na podstawie danej krawędzi i uwidaczniamy na
ścianach za pomocą znaków malowanych bezpośrednio na
murze obiektu lub na specjalnych tabliczkach umocowanych
na ścianie lub na słupie konstrukcyjnym.
W wypadku skomplikowanego kształtu obiektu położenie
osi ustala się na podstawie planu szczegółowego wykona
nego zwykle w skali 1:100, na którym występują nawet
drobne szczegóły, jak: grubość murów, fundamentów itp.
Oś obiektu lub zespół osi określone są na tym planie za
pomocą miar odniesionych do wewnętrznych i zewnętrz
nych części muru. Odtworzenie osi za pomocą tego planu
i wyznaczenie ich na murze obiektu nie przedstawia trud
ności. Punkty osiowe utrwalamy na ścianach w postaci
trójkątów namalowanych farbą olejną na powierzchni
ściany; takie usytuowanie znaków osiowych jest bardzo
wygodne przy pomiarach teodolitem. Do celów praktycz
nych konieczne jest wyznaczenie dalszych punktów T1,
T2, T3, T4 leżących na przedłużeniach osi (rys. 7). Położenie
tych punktów wyznaczamy w oparciu o niezależną sieć
poligonową w postaci ciągu zamkniętego (rys. 7). Współ
rzędne punktów 1, 2, 3, 4 tej sieci wyznaczamy w dowolnie
przyjętym układzie współrzędnych prostokątnych. Następ
nie wyznacza się współrzędne punktów osiowych A, B,
C, D, na przykład metodą wcinania w przód z punktów
poligonu. Z kolei oblicza się współrzędne punktów Tb T2,

przód. Stabilizację punktów poligonu wykonuje się za po
mocą bolców metalowych z nawierconym otworem o śred
nicy <1—2 mm. Sposób pomiaru elementów kątowych i li
niowych sieci poligonowej zależeć będzie od żądanej do
kładności wyznaczenia osi oraz od wyników analizy do
kładności.

3. Badanie wzajemnej prostopadłości i równoległości poło
żenia osi urządzeń technicznych
W konstrukcji wielu budowli i urządzeń przemysłowych
zakłada się wzajemną równoległość lub prostopadłość ich
osi, na przykład oś technologiczna walcowania i osie urzą
dzeń walcujących, oś główna baterii koksowych i osie
komór powinny być wzajemnie prostopadłe, osie komór
baterii koksowniczych powinny być wzajemnie równoległe,
a zarazem prostopadłe do osi toru położonego wzdłuż ba
terii, ,po którym porusza się maszyna wsadowa. Skrzywie-

Rys. 4

Rys. 5
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LECH KUBARSKI
LECH PITOŃ
STEFAN PRZEWŁOCKI
Łódź

Prace geodezyjne

przy realizacji płyty Stendu
do badań wytrzymałościowych

nie osi komór pieców baterii Dowoduje wadliwe działanie
drąga wypycharki, a w związku z tym stan awaryjny
całej baterii.
Pomiary !kontrolujące spełnienie tych warunków geo
metrycznych powinny być wykonane z dużą precyzją, po
nieważ przesunięcia rzędu milimetrów mogą spowodować
wadliwe funkcjonowanie urządzenia.
Tylko w nielicznych wypadkach urządzeń o prostszej
konstrukcji badanie może być wykonane drogą bezpośred
nich pomiarów elementów liniowych czy kątowych.
W bardziej skomplikowanych urządzeniach, tam gdzie
dostęp do urządzeń czy ich części jest trudny, musimy się
uciekać do metod pośrednich. Rozwiązanie zagadnienia
opiera się na założeniu i dokładnym pomiarze specjalnej
osnowy Doligonowej, obliczeniu współrzędnych jej punktów
w lokalnym układzie współrzędnych oraz wyznaczeniu (w
nawiązaniu do tej osnowy za pomocą wcięć w przód)
współrzędnych punktów obranych na badanych osiach.
Założony poligon może przebiegać, o ile to jest możliwe,
przez punkty osiowe (rys. 8).
Po dokonaniu pomiaru kierunków oraz elementów linio
wych poligonu przeprowadzamy obliczenia w następują
cym porządku:
■— wyrównanie sieci poligonowej i obliczenie współrzęd
nych jej punktów;
— obliczenie współrzędnych punktów osiowych A, B,
C, D;
— obliczenie 'kątów ɑɪ, βι, «2, βz, na przykład kąt β
obliczamy ze wzoru;

⅛ 7CD ~ ⅛ TAB
1 -f- tg φcβ · tg <fAB

(4)

Dokładność wykonania urządzeń nastendowych oraz me
chanika ich działania zależą od wielkości odchyłek poło
żenia punktów zakotwienia wykonanej płyty, które nie
powinny przekraczać wielkości dopuszczalnych, określo
nych w projekcie.
W omawianym, przyjętym do realizacji projekcie do
puszczalna odchyłka położenia punktów osiowych kotwi
wynosiła ± 5 mm, a dopuszczalna odchyłka wysokości
± 2 mm. Po 'przeliczeniu wartości tych odchyłek na tole
rancje otrzymamy:
Tx,y = 4- 5 — (— 5) =
Tz = + 2 — (— 2) =

10 mm |

(1)

4 mm )

Obliczone tolerancje są, jak widać, dosyć duże, jed
nakże wymagany poziom ufności (P), czyli w naszym wy
padku prawdopodobieństwo, że odpowiednie odchyłki zre
alizowanych punktów nie przekroczą wartości dopuszczal
nych, to znaczy zmieszczą się w polu tolerancji, jest rów
nież bardzo duży i wynosi odpowiednio:
— dla

Tx, y

P(χy) = 0,997
— dla Tz

P(Z) = 0,954
Mając to na uwadze, należało ustalić dokładność pomia
rów, aby zadośćuczynić postawionym wymaganiom. W
związku z tym do obliczenia wielkości średnich błędów
składowych Dołożenia punktów osiowych kotwi skorzysta
no z zależności:

O spełnieniu warunków prostopadłości badanych osi bę
dzie świadczyło spełnienie następujących równości:
ɑɪ — β1 — CCz — ßt — 90

(5)

(2)

(6)

Po podstawieniu do wzoru (2) wielkości odpowiednich to
lerancji ze wzoru (1) otrzymano:

lub równanie:

O równoległości świadczy spełnienie równania:
te

Vcd = ^Vef

(7)

Znalezienie punktów osiowych niektórych urządzeń tech
nicznych może sprawiać trudności, gdyż nie zawsze łatwo
się zorientować, gdzie takie punkty oznaczyć. W takim
wypadku należy posłużyć się rysunkami konstrukcyjnymi
danego urządzenia.
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mx = my = + 1,7 mm
mz — + 1 mm

Wartość średniego błędu wysokości równa ± 1 mm jest
stosunkowo nietrudna do osiągnięcia przy pomiarze metodą
niwelacji geometrycznej. Natomiast uzyskanie wartości
mɪ = τnw = ± 1,7 mm przy zastosowaniu metody przecięć
kierunków wymaga precyzyjnych pomiarów realizacyjnych.

-6-ιooo--ι
-v---v-

M

?

3

4

‘

Rys. 1. Rama geodezyjna oraz spodziewane wielkości składowych mx

Wynika to stąd, że wielkości średnich błędów położenia
mx i mv, charakteryzujące dokładność wytyczenia punktów
osiowych kotwi Qt zależą między innymi od wielkości
składowych średnich błędów położenia punktów pośrednich
LiP ramy geodezyjnej założonej wokół wykonywanej
płyty (rys. 1). Zależność tę wyraża równanie (3) [2]:

srednich błędów położenia punktów zakotwienia

Do uzyskania wymaganych dokładności należało przepro
wadzić pomiar tak, aby błędy mpx¡y i mLx* nie przekro
czyły dopuszczalnej wartości ± 1,5 mm.
mpjι j, = πilλλ≤∣∕1,71-0,7’ = 1,5mm

mQxj- = (ɪ) VlPx,y + (ɪ - ~) mLχ,y + m*u + m' = 1-7 mm

gdzie:
mQ —
x'y
mp —
x'y
—
x'y
mu —

(3)

spodziewana wielkość składowych x lub y średniego błędu położenia tyczonego punktu,
składowa x lub y średniego błędu położenia
punktu .pośredniego P ramy,
składowa x lub y średniego błędu położenia
punktu pośredniego L ramy,
średni błąd ustawienia kotwi, związany z czyn
nością jej przesuwania przez brygadę budowlaną,

— — stosunek — określa usytuowanie punktów osioe
e
wych względem ramy geodezyjnej,
m¡ — średni błąd wyznaczenia osi na kotwi.
Na podstawie szeregu obserwacji stwierdzono, że przy
uprzednim zaznaczeniu na kotwiach osi orientacyjnej
(rys. 2) można uzyskać:
mu = mz= + 0,5 mm

czyli:
J r∏l 4- m* — + 0,7 mm
Ze wzoru (3) wynika, że wielkości składowe średniego
błędu położenia punktów osiowych kotwi zależą od ich
usytuowania względem ramy geodezyjnej, określonego sto

sunkiem —, przy czym średni błąd της
przybiera ware
x*χ
f
Í
1
tość maksymalną dla — = 1 lub 0, a minimalną dla — ⅛ —.
e
e
2
Spodziewane wartości średnich błędów położenia wszyst
kich wytyczonych kotwi zostały obliczone w [1] i pokazane
na rysunku 1.

Rys. 2. Stanowisko do wyznaczania osi orientacyjnych na kotwiach
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Przekrqj
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Rys. 3. Celownik kierunkowy zwiększający dokładność

celowania

Z kolei:
⅛j, = τ7⅛,y =

+ m‘p r + m,e

Rj

(4)

Wl

gdzie:
mc — średni błąd celu,
TUpr—średni błąd położenia pośredniego punktu ramy,
me — średni błąd ekscenłru stanowiska lub celu.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji eksperymen
talnych oraz analizy dokładności położenia punktów po
średnich ramy geodezyjnej stwierdzono, że [1J:

m.p r ≤⅛ + 1,2 mm
rnc = + 0,3 mm
me = + 0,5 mm
Wartość średniego błędu ekscentru równą około ± 0,5 mm
można osiągnąć, stosując pion optyczny oraz specjalnie za
projektowaną i wykonaną tarczę celowniczą (rys. 3). Po
zwala to ograniczyć spodziewaną wielkość błędów τnpχy
i TTiLxy do wartości ± 1,3 mm.

Program prac ,pomiarowych powiązany z technologią ro
bót budowlanych powinien przewidywać wykonanie po
miarów weryfikacyjnych po zakończeniu każdego etapu
prac budowlanych, to jest ustaleniu kotwi i uzbrojeniu
płyty (rys. 4).
Celem tych pomiarów jest zarejestrowanie i ewentualne
poprawienie ustawienia kotwi, których położenie może
ulec zmianie. W wyniku tych pomiarów zauważono, że po
wykonaniu każdego etapu prac .budowlanych wielkości
odchyłek położenia punktów osiowych kotwi zmieniały się
i powiększały, nie przekraczając jednak wartości dopusz
czalnych [1].
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Rys. 4

Rj

Ostateczna inwentaryzacja usytuowania osi kotwi po
zalaniu płyty wykazała, że kilka kotwi na skraju płyty
zostało przesuniętych, a ich odchyłki wzdłuż osi ï i ï
przekraczały nieco wartości dopuszczalne. Niestety, prze
sunięć tych nie można już było poprawić.
Wielkość ostatecznych odchyłek położenia kotwi ilustru
je rysunek 5. Pokazane na rysunku 5 odchyłki, ze względu
na ich dużą liczbę, stanowią cenny materiał do rozważań
statystycznych. Można na przykład ustalić ich rozkład, a
także sprawdzić czy założony poziom ufności P w tego
rodzaju pracach jest możliwy do osiągnięcia. Korzystając
ze znanych w statystyce matematycznej [3] metod stwier
dzono, że pomierzone odchyłki układają się zgodnie z roz
kładem normalnym [1]. Spostrzeżenie to pozwoliło z kolei
na wyznaczenie rzeczywistego poziomu ufności Pr metodą
siatki rozrzutu [4]. W tym celu obliczono wartości nastę
pujących parametrów:

i

Ry
pr:

rzoncj przez GEOiPLANE, 20 błysków o jednakowej in
tensywności wysyłanych w ciągu sekundy interpretowa
nych będzie jako światło ciągłe. Natcmiast 10 słabszych
i 10 silniejszych błysków odbieranych w ciągu Icazdej se
kundy wytworzy· efekt migotania interpretowany przez
oko jako błyski świetlne, gdy znajduje się ono poza płasz
czyzną (rys. 5).
Dla zwiększenia dokładności lub gdy bezpośrednie (wzro
kowe) wyznaczanie położenia płaszczyzny odniesienia jest
niewygodne w miejscu pracy obserwatora (na przykład w
wykopie), można użyć fotoelektrycznego czujnika (foto
detektora). Składa się on z dwóch zasadniczych części,
czujnika (reflektora) i czytnika, które są ze sobą połączone.
Reflektor może być przymocowany do pionowo ustawionej
łaty, tyczki mierniczej itp. Działanie jego polega na wy
konywaniu pionowego ruchu w stosunku do' wyznaczonej
płaszczyzny i wiernym jego przekazy waniu do czytnika.
Miarą odchylenia reflektora od wyznaczonej płaszczyzny
są wskazania czytnika. Zadanie czytnika polega na reje
stracji ruchów reflektora. Gdy reflektor znajduje się w
wyznaczonej przez niweiator płaszczyźnie, wskazanie czyt
nika wynosi zero. Jeśli reflektor jest poniżej lub powyżej
płaszczyzny, indeks czytnika wychyla się w stronę lewa
lub prawą.

i

I

Budowa instrumentu

Rys. 3. Wykres
Welatora

propagacji

wiązki

laserowej

podczas

pracy

ni-

Niwelator ustawiany jest na statywie, którego głowice
specjalnie zaprojektowano do GEOPLANE 300. Znajdują
się na niej .trzy śruby ustawcze do wstępnego spoziomo
wania Instrumantu. Statyw wyposażony jest w śrubę do
ciskową służącą do przytwierdzenia instrumentu. Dolną
część instrumentu stanowi aluminiowa cylindryczna rura
zawierająca laser, jest ona wyskalowana w centymetrach.
Podział ten jest praktycznie indeksem przy ustalaniu
płaszczyzny poziomej (poziomu odniesienia). Na dnie alu
miniowej rury umieszczona jest przetwornica wysokiego
woltażu, niezbędna do pracy lasera. Jest ona zaprojekto
wana do pracy przy napięciu 12 V, lecz działa skutecznie
gdy waha się ono w granicach 10,5 V — 13,5 V. Układ
odchylający promień laserowy wbudowany jest w obroto
wą górną część instrumentu, gdzie znajduje się także kom
pensator służący do precyzyjnego ustalania płaszczyzny
poziomej. Zapewnia on poziomość płaszczyzny nawet wtedy,
gdy pionowa oś obrotu instrumentu odchylona jest od
pionu w granicach ± 0,2®. Główne części .układu optycznego
stanowią: rozdzielacz promienia, pryzmaty pentagonalne
i kliny ustawcze. Każda z dwu części rozdzielonego pro
mienia laserowego skierowana jest do własnego systemu
odchylającego, zbudowanego z pentagonalnego pryzmatu
i klina Ustawczego. Służą one do dokładnego ukierunko
wania padających promieni. Wysyłane promienie laserowe
przechodzą przez specjalny filtr umieszczony w obudowie
instrumentu (rys. 1). Osłabia on promieniowanie laserowe
i sprawia, że można patrzyć w kierunku instrumentu bez
obawy uszkodzenia wzroku. Specjalny układ zabezpiecza
jący chroni elektroniczne podzespoły przed ich uszkodze
niem w wypadku niewłaściwego podłączenia instrumentu
(zmiany kierunku biegu prądu). Niwelator ma również
przełącznik do oświetlenia mechanizmu poziomującego.
Wyposażenie dodatkowe

i
I

Rys. 5. Wykres zmian natężenia światła
przy kącie odchylenia wynoszącym 2r

laserowego

w

czasie,

W celu ułatwienia określania położenia wyznaczanej
płaszczyzny zestaw do niwelacji można poszerzyć o tarczę
celowniczą i zwierciadło celownicze. Tarcza celownicza zbu
dowana jest ze szkła, mą ona uchwyt, dzięki któremu
można ją przesuwać wzdłuż tyczki zachowującej poziom
z dokładnością 1" (1J. W zależności od usytuowania oka
(punkty A i B na rysunku 7), przy wyznaczaniu płaszczyz
ny poziomej tarcza powinna być przesuwana wzdłuż tyczki,
aż do momentu kiedy światło wysyłane przez laser w
postaci dwóch zbieżnych półprostych zestali się w jednej
linii A1 B1. Ich przecięcie wyznacza szukany punkt płasz
czyzny (C1 na rys. 7). Za tarczą celowniczą można umieścić
zwierciadło i obserwować na nim odbite światło lasera.
Może to mieć miejsce na przykład przy zaznaczaniu płasz
czyzny poziomej na ścianie, murze itp. Zwierciadło celow
nicze przeznaczone jest do krótkich odległości. Najodpo
wiedniejsze jest zwierciadło czerwone (lepszy kontrast) o
powierzchni wypukłej, gdyż intensywność światła odbie
ranego wtedy przez oko będzie mniejsza.
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rować instrument, by mechanizm poziomujący nie był na
rażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Z kolei należy podłączyć kabel do dna cylindrycznej rury
laserowej i do baterii. GEOPLANE 300 zacznie pracować,
gdy górna część instrumentu odchylającą promień lase
rowy zacznie się obracać.
Przed uruchomieniem ni-welatora regulator szybkości
obrotów ustawiony jest na około 12 obrotów/s. Szybkość
ta jest najbardziej odpowiednia dla normalnego zasięgu
instrumentu i warunków oświetlenia. Podczas pracy w
ciemnościach można szybkość obrotów nieznacznie zwięk
szyć za pomocą regulatora szybkości obrotów. Natomiast
podczas pracy przy bardzo jasnym oświetleniu lub gdy są
długie celowe, szybkość obrotów może być nieznacznie
zmniejszona. Zaleca się przeprowadzać próby z różnymi
szybkościami obrotów w czasie zaznajamiania się z in
strumentem. Najlepszą prędkością jest -oczywiście ta, przy
której najłatwiej jest określić ciągłe światło lasera w wy
znaczanej płaszczyźnie i dla danej odległości.

Dane techniczne
Rys. 6. Sposoby wykonywania pomiarów niwelatorem GEOPLANE 300

Dokładność: ± 2 mm przy odległości 60 m
Zasięg — radialny o promieniu 250 m
Powierzchnia objęta pomiarem — około 200 000 m2
Źródło światła — He-Ne laser
Długość fali świetlnej — 632,8 nm
Moc wyjściowa — ɪl miW
Pobór mocy — 20 W
Napięcie baterii — 12 V
Efektywny czas pracy baterii — 2,5 h
Szybkość obrotu — zmienna, około 10 obrotów/s
Wymiary — 140 × 490 mm (średnica × wysokość)
Ciężar (łącznie ze statywem) — 8 kg
Sposób wykonywania pomiaru — wizualnie lub za po
mocą fotodetektora.
Zakończenie

Rys. 7. Sposób wyznaczania płaszczyzny poziomej z użyciem tarczy
celowniczej

Należy przypuszczać, iż niwelator GEOPLANE 300 nie
jest ostateczną wersją instrumentów tego typu produko
wanych przez wytwórnię AGA. Niemniej jednak zasługuje
on na uwagę, ze względu na swoje walory i ciekawe roz
wiązania konstrukcyjne.

Literatura

Przygotowanie niwelatora do pracy

Statyw -należy ustawić na twardej nawierzchni w takim
miejscu przestrzeni objętej pomiarem, by widzialność była
możliwie najlepsza. Następnie należy wyjąć instrument z
futerału i przytwierdzić do statywu. Zaleca się tak skie

[1] AGA GEOPLANE 300. Preliminary technical description —
Publication 571.3008.
[2] AGA GEOPLANE 300. Completely new rotating laser beam
for simultaneous setting out of levels over entire work
site — without special crew — Publication 571.3002.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za sierpień 1973 roku

FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Iipcu 1973 roku wyniosły
22 260 złotych.
W sierpniu 1973 roku wypłacono 4
zapomogi pośmiertne na sumę 40 000
złotych< i
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W okresie objętym niniejszą infor
macją zmarli następujący koledzy:
Teodor Osiński z Oddziału SGP w
Warszawie, lat 63, zmarł 29.VI.1973 r.
(zawiadomienie nr 1033); Stanisław
Majkowski z Oddziału SPG w Kiel
cach, lat 84, zmarł 7.VIII.1973 r. (za
wiadomienie nr 1034); Jerzy Józef
Samborowski z Oddziału SGP w Lu

blinie, lat 46, zmarł 20.VIII.1973 r.
(zawiadomienie nr 1035); Karol Gwiaz
dowski z Oddziału SGP w Łodzi, lat
76, zmarł 15.VII.1973 r. (zawiadomienie
nr 1036).

KASA ZAPOMOGOWA
W sierpniu 1973 roku zapomóg bez
zwrotnych nie udzielono.

ɪ kycia Okgmizacji
ΐζ
Przyjacielskie spotkanie

Rys. 1. Przewodniczący i przedstawiciele stowarzyszeń geodezyjnych krajów socjalistycznych
na sali obrad

■

Rys. 2. Złożenie wiązanki kwiatów
pomnikiem na Westerplatte

przed

Rys. 3. W Kadynach — przed IOOO-Ietnim
dębem. Od lewej: Roko Skegro, Antoni
Wróblewski, Iwan Buder, Stanisław Pa
chuta, Radim Kudelasek, Marino Marinow,
Wasilij Peewski, Jewgenij W. Gromow, Vla
dimir Kosek, Antoni Suchanek, György
Domokos, Marian Szymański, Werner Rü
ger, Wacław Sztompke, Frigyes Raum,
Jerzy Stawowski, Włodzimierz Koczan

Rys. 5. Spacer po Olsztynie, od lewej
Jewgenij w. Gromow i Roko Skegro

—

W Sopocie, w dniach od 19 do 23
września 1973 roku odbyło się zebranie
.przewodniczących * i
przedstawicieli
stowarzyszeń
geodezyjnych krajów
socjalistycznych. W zebraniu wzięli udział:
— .prof, mgr inż. Wasil Peewski
i mgr inż. Marin Marinow z Buł
garii;
— prof, mgr inż. Anton Sucha
nek, dr mgr inż. Radim Kudelas e k i mgr inż. Vladimir Kosek z
Czechosłowacji;
— mgr inż. Iwan Buder i mgr inż.
Roko Skegro z Jugosławii;
— mgr inż. Ewald Kaschka i
prof, mgr inż. Werner Rüger z NRD;
— mgr inż. Frigyes Raum i mgr
inż. György Domokos z Węgier;
— mgr inż. Jewgenij W. Gromow
z ZSRR.

Ze strony polskiej udział w obra
dach 'brali: .przewodniczący Stowarzy
szenia Geodetów Polskich — mgr inż.
Marian Szymański, sekretarz ge
neralny SGP — inż. Tadeusz Kuź
ni c k i, członkowie Prezydium Zarzą
du Głównego SGP: dr mgr inż. Sta
nisław Pachuta, mgr inż. Antoni
Wróblewski i mgr inż. Jerzy
Wysocki, a także przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej SGP —
mgr inż. Bolesław Cybulski oraz
redaktor naczelny Przeglądu Geode
zyjnego — mgr inż. Stańisław Janusz
Tymowski.
Było to dziewiąte spotkanie tego
rodzaju. Poprzednie odbyły się ko
lejno:

Rys. 4. Przed dębem w Kadynach, od le
wej — Marino Marinow, Wasil Peewski,
Jewgenij W. Gromow, Antoni Suchanek,
Marian Szymański

Liberec
Budapeszt
Karl Marks
Stadt
Warna
VI Bułgaria
Moskwa
VII ZSRR
VIII Jugosławia Kupari
Sopot
IX Polska

I Polska
II NRD
III Czechosło
wacja
IV Węgry
V NRD

Szczecin
Zgorzelec

18.VI.1965
22—24.V.1966

15—17.V.1967
9—11.V.1968
11—16.V.1969
2—6.VI.1970
26—30.VII.1971
29—31.V.1972
19—23.IX.1973

Uczestnicy sopockiego spotkania wy
słuchali i orzyjęli do wiadomości in
formacje złożone przez poszczególne
delegacje, stwierdzając, że przyjęta
forma wymiany doświadczeń przynosi
duże korzyści zawodowe oraz dobrze
służy zacieśnieniu przyjaźni i brater
stwa pomiędzy geodetami z państw
socjalistycznych.
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Rys. β.
W drodze do planetarium w
Olsztynie, od lewej
—
Antoni Nalepa,
Ewald Kaschka i prof. Wasil Peewski

Uznano za celowe rozwijanie dal
szej współpracy, zwłaszcza przez uCzestnictwo w krajowych konferen
cjach naukowo-technicznych organi
zowanych przez poszczególne stowa
rzyszenia. Konieczna jest koordynacja
terminów tych konferencji w poszcze
gólnych krajach. W celu zwiększenia
efektywności tych konferencji zalecono
wydawanie skrótów referatów w ję
zykach rosyjskim lub niemieckim oraz
wymianę materiałów konferencyjnych
pomiędzy poszczególnymi krajami.
Omówiono również zasady przygoto
wywania i przeprowadzania między
narodowych
konferencji
naukowo- technicznych.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
ponowiło zaproszenie na obchody 50-Iecia polskiego czasopiśmiennictwa
geodezyjnego. Organizowane z tej oka
zji III spotkanie redaktorów naczel
nych czasopism geodezyjnych krajów

Rys. 8. Odpoczynek na Helu, od lewej —
Frigyes Raum, Stanisław Pachuta, Jerzy
Stawowski, György Domokos, Radim Kudelasek

Rys. 7. Na okręcie hydrograficznym KO
PERNIK. Od lewej — Ewald Kaschka,
György Domokos, Werner Rüger, Frigyes
Raum

socjalistycznych odbędzie się w War
szawie w dniach od 8 do 12 paździer
nika 1974 roku. Hasłem tego spotkania
będzie: Informacja — Inspiracja — In
tegracja.
W czasie pobytu na wybrzeżu złożo
no wiązankę kwiatów przed pomni
kiem na Westerplatte. Goście zagra
niczni mieli również możność zazna
jomienia się z rozwojem gospodarczym
Trójmiasta. Zwiedzono budujący się
Port Północny w Gdańsku oraz port
i stocznię im. Komuny Paryskiej w
Gdyni, gdzie koledzy z Oddziału Wo
jewódzkiego w Gdańsku zaznajomili
naszych gości z prowadzonymi tam

pracami geodezyjnymi. Goście zagra
niczni mieli również możność zwie
dzenia Starego Miasta w Gdańsku,
wysłuchali koncertu organów w koś
ciele opactwa cystersów w Oliwie, od
wiedzili także Mierzeję Helską, na
którą odbyli rejs okrętem hydrogra
ficznym KOPERNIK. Odbyli również
¡wycieczkę przez Warmię i Mazury
szlakiem Kopernika, zwiedzając From
bork oraz Olsztyn, gdzie obejrzano
nowe planetarium.
W dobrą organizację pobytu naszych
gości na wybrzeżu i na Mazurach wie
le pracy włożyli koledzy: Antoni N alepa, Kazimierz Koczan z małżon
ką, Jerzy Stawowski i Artur
Orzeł z Gdańska oraz Stanisław Sar osiek, Jadwiga Dymper, Jan
Podstawski, Wacław Sujkow
ski z Olsztyna.
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Spotkanie w Szklarskiej Porębie

IW dniu 25 sierpnia 1973 roku odbyło
się w Szklarskiej Porębie spotkanie
robocze grupy D, 6 Komisji Między
narodowej Federacji Geodetów. W
spotkaniu wzięli udział:
— z Czechosłowacji: inż. dypl. Ka
rel Kollar — przewodniczący grupy
D, oraz inż. dypl. Jiri Simek —
członek grupy D;
— z Polski: mgr inż. Antoni Wrób
lewski — członek !Prezydium Sto
warzyszenia Geodetów Polskich, inż.
Tadeusz K u ź n i c k i — sekretarz ge
neralny SGP, inż. Włodzimierz N ad a ń s k i — przewodniczący Oddziału
SGP we Wrocławiu, mgr inż. Wacław
Kłopociński — korespondent gru
py D, przewodniczący Sekcji Geodezji
Miejskiej SGP, mgr inż. Bronisław
Bucewicz — przewodniczący Ko
mitetu Organizacyjnego Konferencji
naukowo-technicznej, mającej się od
być w Łodzi, na temat: Rola geodezji
w gospodarce urządzeniami podziem
nymi w mieście, a także mgr inż. Je
rzy Mariuszewski — członek Ko
mitetu Organizacyjnego tej Konferen
cji.
Na zebraniu ustalono tematykę refe
ratów, jakie mają być przygotowane
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na konferencję łódzką oraz na następ
ne spotkanie ogólne grupy D. Przewi
duje się, że na konferencji łódzkiej
referaty na temat prac geodezyjnych
przy pomiarach urządzeń podziemnych
wygłoszą autorzy z Czechosłowacji,

NRF, Szwajcarii i Węgier, zaś na na
stępnym zebraniu grupy przedstawione
będą referaty czechosłowackie i wę
gierskie.

St. J. T.

Udana Impreza
¡Zorganizowana w dniu 17 czerwca
1973 roku przez Oddziałową Komisję
d.s. Współpracy i Aktywizacji Kół Te
renowych Stowarzyszenia Geodetów
Polskich wycieczka techniczna do
Smardzewic, Spały i Inowlodza dała
dużą satysfakcję jej uczestnikom, jak
i organizatorom.
Głównym obiektem do zwiedzenia
w programie' wycieczki poznawczej
była zapora na Zalewie Sulejowskim
w Smardzewicach. Ustalono, że po
szczególne grupy organizowane w po
wiatowych i miejskich kołach tere
nowych przybędą „zlotem gwiaździs
tym” bezpośrednio w pobliże zapory.
Miejsce zbiórki ustalono na skraju la
sów Nadleśnictwa Smardzewice, przy
drodze z Tomaszowa do Smardzewic.

I O oznaczonej godzinie samochody
wycieczkowiczów przybyły na miejsce
zbiórki niemal jednocześnie. Następnie
po ustaleniu stanu liczbowego uczest
ników, już zwartą grupą udano się
na teren budowy zapory. Wycieczkę
oprowadzał inspektor nadzoru — Ry
szard Stępniak, który pokazując
fotogramy obiektu, omówił dane tech
niczne budowanej zapory.
Z ciekawszych danych interesujących
geodetów przytoczę następujące:
— projekt generalny Zbiornika Wod
nego Sulejów na Pilicy opracowany
w 1959 r. w Biurze Projektów Wodno-Melioracyjnych w Poznaniu; projekt
zatwierdzano w 1964 roku;
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— projekt wstępny zbiornika w obecnej postaci wykonało w 1967 roku
Biuro Studiów i Projektów Budow
nictwa Wodnego HYDROPROJEKT w
Warszawie na podstawie pomiarów
geodezyjnych wykonanych w latach
1965—1967 przez Łódzkie Okręgowe
Przedsiębiorstwo Miernicze i badań
geologicznych Warszawskiego Przed
siębiorstwa Geologicznego. Opracowa
nie wykonano łącznie z projektem ujęcia wody i doprowadzenia jej do
Łodzi, który to projekt .wykonało Biu
ro Projektów Budownictwa Komunal
nego w Łodzi. Zatwierdzenie do rea
lizacji zbiornika Sulejów nastąpiło w
1968 roku. Roboty przygotowawcze roz
poczęto w Iipcu 1969 roku, a zasad
nicze —i w maju 1970;

— długość zbiornika wynosi około
16 km i sięga granic miasta Sulejowa,
od którego zbiornik wziął nazwę. Po
wierzchnia zbiornika przekracza 2000
ha;

— w zaporze mieści się elektrownia
o mocy 4 MiW i produkcji 14 min
kWh rocznie.
Wycieczkowicze, po zwiedzeniu bę
dącego jeszcze w budowie molo, udali
się na zaporę, by z jej korony obser
wować perspektywę rozległego sule
jowskiego morza, na którym pływała
już łódź żaglowa, a nawet motorówka.
Uczestnicy wycieczki uzyskali rów
nież wiele danych o lasach nad Pilicą,
o których bardzo ciekawie opowiadał
nadleśniczy ze Smardzewic — inż.
Stefan Korczyński. Było w tym
opowiadaniu dużo ciekawostek o żub
rach (zobaczyć ich obecnie niestety nie
można, wobec obawy pryszczycy) i o
oswojonych koziołkach — „sarniukach”; a także wiele ciekawych aneg
dot.
Oglądaliśmy także będącą w toku
pracy Kopalnię Żwirów Szlachetnych
w Białej Górze, która eksploatuje po
kłady głębokich miałkich żwirów i

piasków dla hut szkła, a także dla bu
downictwa.
Dalszym etapem wycieczki była Spa
ła, skąd udaliśmy się do Inowlodza,
gdzie po zwiedzeniu zabytku klasy ze
rowej z XI wieku — kościoła obron
nego pod wezwaniem Św. Idziego, zor
ganizowany został na polanie w lasach
nad Pilicą piknik, urozmaicony śpie
wami i tańcami przy ognisku.
Dodać trzeba, że przewodniczący Ko
misji d.s. Współpracy z Kołami — kol.
Zbigniew Głowacki osobiście przez
parę godzin akompaniował na akor
deonie, tak śpiewam, jak i tańcom,
budząc entuzjazm uczestników. A tych
było 115; zjechali się ze Skierniewic,
Piotrkowa Trybunalskiego, Bełchato
wa, Radomska, Sieradza, Wielunia,
Kutna i Łodzi.
Ogólnym życzeniem było: Urządzaj
cie częściej takie imprezy.
Mgr

inż.

Franciszek. Bodych
Łódź

Z działalności Koła Zakładowego SGP przy WPGGK w Poznaniu
W dniu 28 czerwca 1973 roku w
gmachu Wojewódzkiego Przedsiębior
stwa Geodezyjnego Gospodarki Ko
munalnej w Poznaniu odbyło się spot
kanie załogi przedsiębiorstwa z doc.
dr hab. inż. Stanisławem P a c h u t ą,
dr inż. Jerzym Butowttem i mgr
inż. Ryszardem Kościelewskim.
Na spotkaniu tym, zorganizowanym
przez Koło Zakładowe Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, prelegenci zapo
znali zebranych z kierunkami rozwoju
automatyzacji prac geodezyjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem techniki
laserowej.

Doc. dr inż. St. Pachuta omówił za
sadę budowy i działania różnych ty
pów laserów, budowę teodolitu lase
rowego, samopoziomującego pionownika laserowego oraz możliwości ich
zastosowania w pomiarach geodezyj
nych.
Dr inż. J. Butowtt zapoznał zebra
nych z podstawami i korzyściami wy
nikającymi z zastosowania holografii
w fotogrametrii i fotointerpretacji.
Interesująca była również prelekcja
mgr inż. R. Kościulewskiego.
Podczas
spotkania
pracownicy
WPGGK obejrzeli działanie teodolitu

laserowego, samopoziomującego pionownika laserowego oraz dodatkowe
wyposażenie służące do określonych
prac pomiarowych.
Spotkanie było interesujące i poży
teczne.
W rozmowach uzgodniono możliwość
zastosowania teodolitu laserowego do
prac wykonywanych przez WPGGK w
Poznaniu, między innymi do pomiaru
wychyleń i skręceń masztów i wież
telewizyjnych w warunkach dynamicz
nych.
Jerzy Dąbek
Poznań

IN MEMORIAM
Mgr inż. WŁODZIMIERZ GINKO

>dy
¡see
∣nie
;stsię
zkę
Jyjąc
ch-

fch
od
my
IOekt

W dniu 24 maja 1973 roku zmarł w
Lublinie mgr inż. Włodzimierz Ginko
— ceniony specjalista w dziedzinie
geodezji, ¡niestrudzony działacz spo
łeczny, nieodżałowany kolega, człowiek
prajwy, łubiany nauczyciel i wycho
wawca młodej kadry· technicznej.
Mgr inż. Włodzimierz Ginko urodził
się 4 sierpnia 1909 roku w Osinowce
na Dziśnieńszczyźnie. Studia wyższe
ukończył na Politechnice Warszawskiej
w roku ¡1939.
W latach 1936—1939, jeszcze jako
student, pracował .w Zakładzie Foto
grametrii Polskich Linii Lotniczych
LOT.
W pierwszych latach okupacji prze
niósł się do Lublina, gdzie już na
stałe ¡pozostał. Po wyzwoleniu Lubel
szczyzny, w sierpniu 1944 roku zostaje
powołany na stanowisko zastępcy kie

rownika Wydziału Pomiarów Rolnych
w Lubelskim Wojewódzkim Urzędzie
Ziemskim. Organizował w tym czasie
ekipy pomiarowe do przeprowadzenia
reformy rolnej i kierował nimi do
czasu zakończenia tej akcji w 1947 r.
Od roku 1945 jest cenionym wykła
dowcą geometrii wykreślnej, geodezji
i topografii. Wykładał te przedmioty
w Lubelskiej Szkole Budownictwa, w
Technikum Geodezyjnym i Drogowym,
przejściowo w Politechnice Warszaw
skiej podczas jej organizowania w 1945
roku w Lublinie, na Uniwersytecie
Marii Curie-Sklodowskiej, a od roku
1955 w Wyższej Szkole Inżynierskiej,
której był współorganizatorem.
Niezależnie od pracy w szkolnictwie
mgr inż. Włodzimierz Ginko pełnił sze
reg odpowiedzialnych funkcji w admi
nistracji państwowej. W latach 1949—
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1952 prowadził dział lokalizacji w .Wo
jewódzkiej Komisji Planowania Gos
podarczego w Lublinie. W roku 1952
został przeniesiony na stanowisko za
stępcy kierownika Wydziału Rolnictwa
Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro
dowej, a następnie powołany na dy
rektora Wojewódzkiego Zarządu Urzą
dzeń Rolnych. W roku 1953 powierzono
Mu stanowisko zastępcy przewodni
czącego WKPG, w latach 1955—!1959
pełnił funkcję kierownika pracowni
lubelskiej Biura Planów Regionalnych
Państwowej Komisji Planowania Gos
podarczego. W roku 1959 został powo
łany ,na stanowisko Przewodniczącego
Miejskiej Komisji Planowania Gospo
darczego miasta Lublina. W roku 1962
objął stanowisko dyrektora Lubelskie
go Okręgowego Przedsiębiorstwa Mier
niczego, którym kierował do ostatnich
dni swego pracowitego życia.
Pomimo tak dużego zaangażowania
w pracach zawodowych, mgr inż. Wło
dzimierz Ginko potrafił znaleźć czas
na prace społeczne.
Od 1950 roku jest aktywnym człon
kiem Komitetu Organizacyjnego NOT,
zaś w latach 1958—1972 przewodniczą

cym Oddziału Wojewódzkiego NOT w
Lulblinie. W okresie tym był także
członkiem Zarządu Głównego NOT w
Warszawie.
Od roku 1965, aż po ostatnie dni
swego życia mgr inż. Włodzimierz
Ginko Ibyl radnym i przewodniczą
cym Komisji Gospodarki Komunalnej
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lu
blinie. Znajomość problematyki plano
wania przestrzennego i urbanistyki
pozwalała Mu na owocną działalność
w Wojewódzkiej Radzie Narodowej i
w Komisji Gospodarki Komunalnej.
Inżynier Włodzimierz Ginko umiał
także znaleźć czas na współpracę z
różnymi organizacjami związków za
wodowych, a szczególnie z Klubem
Techniki i Racjonalizacji, Klubem Mło
dego Technika. Był też czynnym człon
kiem Polskiego Towarzystwa Ekono
micznego, Towarzystwa Naukowego
Organizacji i Kierownictwa i wielu
innych organizacji społecznych.
Przez wiele lat był inż. W. Ginko
członkiem Zarządu Oddziału SGP i
przewodniczącym Stowarzyszenia Geo
detów Polsikich w Lublinie.
W każdej pracy, w każdym działaniu

cechowało Go duże zaangażowanie,
wielkie poczucie odpowiedzialności i
twórcza aktywność. Miał zawsze życz
liwy i przyjacielski stosunek do oto
czenia. Zaskarbił sobie powszechny
szacunek i uznanie.
Za zasługi i długoletnią działalność
zawodową i społeczną został odznaczo
ny Oficerskim i Kawalerskim Krzy
żem Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem X-Iecia
PRL, Brązowym Medalem „Za Zasługi
dla Obronności Kraju”, Złotą i Srebr
ną Odznaką Honorową NOT, Odznaką
„Zasłużony Pracownik Rady Narodo
wej”, Złoltą Odznaką Geodezji i Kar
tografii, Srebrną Odznaką im. Janka
Krasidkiego, Odznaką „Nauka w Służ
bie Ludu”, Odznaką IOOO-Iecia Pań
stwa Polskiego i innymi odznaczenia
mi.
Pozostał w naszej pamięci jako nie
odżałowany Kolega, wysokiej klasy
pedagog i wychowawca, ceniony kie
rownik i przyjaciel, zacny, zawsze ży
czliwy i dobry człowiek.
Inż. Jan Zięba
Lublin

INFORMACJE GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Nowe kierownictwo GUGiK
Prezes Rady Ministrów, na wniosek
Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska, mianował mgr
inż. Czesława Przewoźnika pod
sekretarzem stanu w Ministerstwie
Gospodarki Terenowej i Ochrony Śro

dowiska i równocześnie powołał go na
stanowisko Prezesa Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii.
Minister Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska powołał na sta

nowisko wiceprezesa GUKiK — mgr
Franciszka O ł d a k a, dotychczasowego
dyrektora Gabinetu Ministra w Mi
nisterstwie Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska.

Z prac Głównego Urzędu
Ustalony został program porządko
wania podstawowych problemów, wa
runkujący sprawniejsze działanie pod
stawowej służby· geodezyjnej i karto
graficznej. Zapadły przy tym decyzje
skrócenia terminów uregulowania pod
stawowych zagadnień.
Programem bieżących prac Głów
nego Urzędu objęte są między innymi:
przepisy techniczne, normy pracy i
ceny, warunki pracy i płace, warunki
socjalno-bytowe pracowników geode
zji, a także dostosowanie organizacji
państwowej służby geodezyjnej i kar
tograficznej do nowych wymagań i
zadań związanych ze społeczno-gospo
darczym rozwojem kraju.
W realizowanych kierunkach po
prawy duży nacisk został położony na
rozwój i rozszerzanie najefektywniej
szych technik i technologii, poprawę
w wyposażeniu technicznym, uspraw
nienie kompleksowe systemu przepisów
technicznych, norm pracy, cen i płac.
W oparciu o nowe zasady budowy cen
wydawane będą sukcesywnie nowe
cenniki, których konstrukcja obniży
pracochłonne kosztorysowanie robót, a
także umożliwi stosowanie form akor-
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du zryczałtowanego. Przygotowano już
wszystkie przepisy dotyczące wprowa
dzenia w życie nowych zasad płacy w
geodezji i kartografii, aczkolwiek ter
min podjęcia uchwały Rady Ministrów
nie został jeszcze definitywnie ustalo
ny. Wspomniane prace przygotowaw
cze mają na celu skrócenie okresu
wdrożenia nowych zasad płacy, z chwi
lą uzyskania decyzji rządowej.
W nr 9 Dz. Urz. GUGiK opubliko
wane zostało zarządzenie regulujące
sprawy odzieży ochronnej w przedsię
biorstwach podległych i nadzorowa
nych przez GUGiK. W jednym z naj
bliższych informatorów GUGiK znaj
dzie się obszerny komentarz do tego
zarządzenia.
W końcowym stadium znajdują się
prace związane z usprawnieniem or
ganizacji państwowej służby geodezyj
nej i kartograficznej. Projekty prze
widują powołanie zjednoczenia przed
siębiorstw
geodezyjno-kartograficz
nych, podporządkowanego Centralne
mu Urzędowi Geodezji i Kartografii,
z funkcją wiodącą zjednoczenia w
branży geodezyjnej i kartograficznej.

W dniu 15 listopada 1973 r. odbyła
się w Warszawie, pod .przewodnictwem
prezesa GUGiK — mgr inż. Czesława
Przewoźnika, narada Ikoleiktywu kie
rowniczego z udziałem przedstawicieli
służby geodezyjnej i kartograficznej
szczebla wojewódzkiego oraz dyrek
torów -wojewódzkich przedsiębiorstw
geodezyjnych gospodarki komunalnej
i przedsiębiorstw podległych bezpo
średnio Głównemu Urzędowi.
Na naradzie omówiono szczegółowy
program zadań GUGiK w zakresie dal
szego rozwoju geodezji i kartografii w
okresie do końca 1975 r„ projekt or
ganizacji terenowych organów d.s. geo
dezji i kartografii w prezydiach rad
narodowych oraz przedstawiono wy
niki działalności produkcyjnej przed
siębiorstw za trzy kwartały 1973 r.,
.przewidywane wykonanie tych zadań
w roku bieżącym i założenia do planu
na rok '197l4.
W wyniku narady podjęte zostały
decyzje związane z realizacją przedy
skutowanych projektów.
J. S.

¡Promień koła opisanego na trójkącie
ABC wynosi

⅛≡7AD⅛⅝

e=

a∙ b·c

2 sin a

4P

gdzie:
a b c — boki trójkąta ABC
P — pole trójkąta ABC
Ponieważ pole trójkąta ABC

Rozwiązanie zadania
nr 120

więc

a · b · sin a
p =----------------

Z trójkąta ACE wyliczamy bok c
■

C = J IR2 + Q2

2R
sin a =----a
Po podstawieniu

2

= 159,375 m

Rozwiązanie zadania nr 120 nade
słało 23 kolegów. Zadanie nie było
■wprawdzie trudne, jednakże podobało
się i kolega Grzegorz Krawczyk ze
Szczecina określił je jako bardzo cie
kawe.
Prawidłowa odpowiedź jest nastę
pująca:
ρ

Nagrodę główną od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w postaci wydaw
nictwa albumowego o Mikołaju Ko
perniku w wyniku losowania otrzymał
kol. Oswald Rudze z Wrocławia.
Nagrody dodatkowe od Stowarzy
szenia Geodetów Polskich w postaci
książek otrzymali koledzy: Remigiusz
Szczepaniak z Warszawy, Stanisław
Serafin z Chojnowa, Grzegorz Kraw
czyk ze Szczecina, Bogdan Foltyński z
Sierpca, Krzysztof Musiał z Pińczowa.

= 159,375 m

Sposobów rozwiązania było wiele,
jeden z ciekawszych podaję za Bogda
nem Foltyńskim z Sierpca.

St

J. T.

Rozwiązanie zadania nr 120 nadesłali:

Andrzej Nowak (Olsztyn), Ryszard Szostak
(Wrocław),
Wiktor
Pietrulan (Szczecin),
Bernard Chmara (Szczecin), Roman Arab
ski (Łódź), Stefan Tylinski (Pustelnik k.
Warszawy), Józef Pawłowski (Warszawa),
Bogdan Foltyński (Sierpc), Oswald Rudze

Zadanie nr 125
W trójkącie ABC wysokość BD rów

na się 12 m, dwusieczna BE wynosi 1'3,
a środkowa BF jest równa 15 m.

Obliczyć boki trójkąta.
Zadanie nadesłał kolega Kazimierz
Kowalewski z Gliwic.

Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 marca 1974 roku.

(Wrocław), Kamil Kasprzyoki (Bielsko-Bia
ła),
Remigiusz
Szczepaniak
(Warszawa),
Stanisław
Serafin
(Chojnów),
Grzegorz
Krawczyk (Szczecin), Paweł Bednarz (Ko
zienice), Leszek Mosor (Szczecin), Marian
Szymański (Poznań), Henryk Liberek (Ja

rocin Poznański), Krzysztof Musiał (Piń
czów), Stanisław Nurek (Lublin), Jan Sliz
(Wełecz, poczta Busko Zdrój), Stanisław
Marciniak (Bydgoszcz), Wincenty Alenowicz
(Mombasa, Kenya).

Nagroda
Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagro
da główna w postaci wydawnictwa Zarys
Mstortt organizacji społecznych geodetów
polskich lub album 0 Mikołaju Koperniku
— od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów PolJkich.
UWAGA!
Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadania do rozwiązania, proszeni
są 0 nadsyłanie takich zadań łącznie z roz
wiązaniami,
Projekty
zadań
przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, są honorowane ryczałtem w
wysokości 300 złotych.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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Λ5

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAMETRYCZNEGO

Mgr inż. STANISŁAW WÓJCIK

Warszawa

Próba sklasyfikowania metod fotograficznych zwiadu powietrznego
1. Wstęp

Fotografia lotnicza, do niedawna jedna z ważniejszych
metod zwiadu powietrznego, weszła na stałe do współ
czesnego życia, stała się jego nieodzownym elementem
oraz ważną pomocą dla naukowców, inżynierów i wojsko
wych. Ma udział w największych osiągnięciach naszego
wieku, do których niewątpliwie można zaliczyć podbój
kosmosu, jak również jest użyteczna i niezbędna przy
wykonywaniu i rozwiązywaniu najprostszych prac.
,W ostatnich kilkunastu latąch obserwuje się szybki wie
lokierunkowy rozwój metod fotografowania lotniczego.
Znacznie rozszerzono zakresy promieniowania elektromag
netycznego, stosowanego do otrzymania fotografii względ
nie obrazów powierzchni Ziemi z lotu ptaka, równocześnie
zaś czynione są próby wykorzystania oprócz fal elektro
magnetycznych także nowych rodzajów promieniowania do
otrzymania informacji o cechach zewnętrznych, struktu
rze i właściwościach obiektów i przedmiotów w terenie
oraz o zjawiskach zachodzących na powierzchni i we
wnętrzu Ziemi.
Powstaje wiele nowych typów aparatury fotograficznej,
pojawiają się nowe rodzaje materiałów światłoczułych i
detektorów promieniowania, rozwijają się nowe metody
fotografowania, stosuje się różne sposoby zapisu obrazu —
często w sposób zasadniczy różniące się od dotychczaso
wych, w wyniku czego fotografia klasyczna, do niedawna
odgrywająca dominującą rolę, schodzi na drugi plan i być
może wkrótce stanie się zaledwie częścią kompleksu me
tod rejestracji informacji obrazowej o terenie.

lenia przyjęto terminy: distancjonnyje mietody oraz issledowanije na rasstajanije. W Stanach Zjednoczonych używa
się określenia — Remot sensing, a od 1971 roku organizuje
się tam konferencje na ten temat (CORSAIR — Conference
of remote sensing and interpretation representatives). Po
dobnych terminów używa się we Francji (la detection
à distance), a także i w NRF (Fernerkundung). W Polsce
spotyka się kilka nazw, które dotyczą poszczególnych frag
mentów danego zagadnienia, dlatego w niniejszym opra
cowaniu przyjęto termin — metody fotograficzne zwiadu
lotniczego, który rozumie się jako zebranie z lotu ptaka
informacji o terenie bezpośrednio w postaci obrazu pół
tonowego lub w innej postaci, z której metodą pośrednią
można otrzymać obraz półtonowy.
|W niniejszej próbie klasyfikacji starano się zebrać współ
czesne metody fotograficzne zwiadu powietrznego, porów
nać je i uszeregować w zależności od posiadanych cech.
Wiele z omawianych metod znajduje się dppiero w po
czątkowym stadium rozwoju, często jeszcze nie skrysta
lizowano ostatecznego przeznaczenia i celu metody, czasem
stosowana aparatura ma charakter prototypowy i jest
przeznaczona do niewielu prac, dlatego celem niniejszego
opracowania jest zwrócenie uwagi na nowe możliwości i
nowy instrument o różnorodnym ' przeznaczeniu, mogący
mieć zastosowanie w badaniach naukowych środowiska
ziemskiego, przy określaniu potencjału ekonomicznego i
wojskowego, w badaniach obiektów pozaziemskich oraz
przy zdalnym ustalaniu dotychczas nie znanych cech przed
miotów i zjawisk przyrody.

W niniejszej publikacji cały zespół ¡metod współczesnych
zaliczono umownie do metod fotograficznych, chociaż czę
sto odbiegają one w sposób zasadniczy od tradycyjnie ukształtowanego pojęcia fotografii. Świadczy o tym fakt,
że oprócz zasad optyki klasycznej do odwzorowania obra
zu terenu wykorzystuje się optykę włóknistą i przetwor
niki elektronooptyczne, oprócz metod opartych na rzucie
środkowym (zasada obserwacji kątowej) mają zastosowa
nie metody odległościowe, zaś równolegle z klasycznym
zapisem fotograficznym pojawiła się holografia, zapis mag
netyczny obrazu, zapis numeryczny, telewizyjny, graficzny
i inne. Powstają również urządzenia—umożliwiające łatwą
zamianę obrazu zapisanego jednym z podanym sposobów —
na inny, potrzebny w danej chwili, wynikający z cha
rakteru aparatury i przewidywanej metody opracowania
zdjęć.

W wielu krajach rozwiniętych dział tradycyjnej foto
grafii lotniczej już został wchłonięty przez tę nowo powsta
łą i wyodrębniającą się dziedzinę metod fotograficznych
zwiadu lotniczego. W Związku Radzieckim do ich okreś
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Rys. 1. Schemat metod fotograficznych zwiadu lotniczego, w za
leżności od położenia przestrzennego i rodzaju nosiciela apara
tury fotograficznej

Aktualny stan metod fotograficznych zwiadu lotniczego
przedstawiono na zamieszczonych schematach, które do
tyczą jednak metod zwiadu w sensie ogólnym. Właściwości
konstrukcyjne aparatury fotograficznej uwzględniono je
dynie w takim zakresie, w jakim wpływają one na wy
odrębnienie się metody, w związku z czym wydaje się,
że celowe jest niezależne opracowanie oddzielnej klasyfi
kacji aparatury i sprzętu używanego do otrzymania in
formacji obrazowej o terenie i dopiero z połączenia obu
klasyfikacji, to znaczy metod fotograficznych zwiadu i
stosowanej aparatury, otrzymamy pełny obraz aktualnej
sytuacji w tej dziedzinie.
Jak już wspomniano, próbę klasyfikacji podano na sche
matach, natomiast w części tekstowej objaśniono dokład
nie tylko te pozycje, które stanowią nowość ostatnich
kilkunastu lat.
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Rys. 2. Rodzaje i źródła promieniowania stosowane do otrzyma
nia informacji obrazowej

2. Charakterystyka ogólna metod
2.1. Klasyfikacja metod fotografowania w zależności od położe
nia przestrzennego i rodzaju nosiciela aparatury fotograficznej

Na podanym schemacie (rÿs. 1) wydzielono dwie strefy,
w których się fotografuje — powietrzną i kosmiczną.
Pierwszą strefa obejmuje Ziemię i dolne warstwy atmo
sfery do wysokości 50—60 km; do niedawna była jedyną
strefą, w której fotografowano.
Drugą strefę — kosmiczną — podzielono na mniejsze
strefy: okołoziemską, księżycową, międzyplanetarną i mię
dzygwiezdną. Strefa okołoziemską obejmuje fotografowa
nie z orbit o wysokościach od 60 km aż do granicy strefy
oddziaływania ziemskiego, to jest na odległość do 030 000 km.
Statki krążące na orbitach od 60 do około 40 000 km mają
prędkości kątowe większe lub równe prędkości obrotu
Ziemi; najczęściej fotografuje się z tych właśnie orbit.
Fotografowanie z wyższych orbit nie ma jeszcze praktycz
nie większego znaczenia. Strefa księżycowa Obejmuje prze
strzeń wokół Księżyca w promieniu 66 000 km, to jest w
sferze oddziaływania Księżyca w stosunku do Ziemi. Strefę
międzyplanetarną można podzielić na dwie części: bliską —
obejmującą planety Mars i Wenus, oraz daleką — obej
mującą Merkurego i planety grupy Jowisza. Strefa mię
dzygwiezdna rozpoczyna się w miejscu, gdzie kończy się
strefa oddziaływania Słońca, to jest w odległości 9-1012 km.
Obecnie najwięcej materiałów otrzymuje się ze strefy
okołoziemskiej i księżycowej. W strefie międzyplanetarnej
fotografuje się już powierzchnię Marsa i Wenus; wiadomo
również, że w marcu 1972 roku wystartowała w kierunku
Jowisza pierwsza sonda PIONEER 10, g w kwietniu 1973 r.
druga — PIONEER dl, ale wyniki uzyskamy dopiero w
latach 1974—1975 po powrocie informacji z sond na Ziemię.
Na rok 1975 planuje się start sondy kosmicznej w kierunku
Merkurego, a na późniejsze lata — sondy w kierunku po
zostałych planet grupy Jowisza, natomiast wyjścia poza
układ słoneczny i z powrotem na Ziemię jeszcze nie za
planowano.
W każdej ze stref stosuje się inne rodzaje nosicieli apa
ratury fotograficznej. W strefie powietrznej są to balony
(wolne i na uwięzi), śmigłowce, samoloty i rakiety. W stre
fie okołoziemskiej na niskich orbitach wykorzystuje się
rakiety i samoloty· kosmiczne, a na wysokich orbitach, jak
również w strefie międzyplanetarnej mają zastosowanie
statki kosmiczne, sztuczne satelity Ziemi i planet oraz
sondy kosmiczne.
2.2. Klasyfikacja w zależności od źródeł promieniowania rodzaju
fal
wykorzystywanych
do
otrzymania
informacji
obrazowej
o terenie

Źródłem informacji obrazowej o terenie jest promie
niowanie odbite od obiektu lub promieniowanie własne
obiektu (rys. 2). W niektórych metodach fotograficznych
informacja ta jest składową obu rodzajów promieniowania.
Promieniowanie odbite pochodzi z zewnętrznego źródła
światła. Biegnie ono do obiektu, odbija się od jego po
wierzchni (względnie pod wpływem napromieniowania na
stępuje emisja wtórna) i następnie jest wychwytywane
przez czujniki aparatury fotograficznej. Do napromienio
wania zazwyczaj wykorzystuje się różne pasma fal elektro
magnetycznych. Promieniowanie to może być pochodzenia

naturalnego lub sztucznego. W warunkach naszego układu
planetarnego do źródeł naturalnych należą: Słońce, Księżyc
i sfera niebieska.
Do otrzymania promieniowania sztucznego (również w
polu fal elektromagnetycznych) wykorzystuje się następu
jące źródła: fotobomby, pociski błyskowe, reflektory bły
skowe i spójne źródła światła. Pierwsze trzy źródła mają
zastosowanie do fotografowania metodami tradycyjnymi
w warunkach nocnych, natomiast promieniowanie spójne
można wykorzystywać zarówno do wykonywania fotografii
klasycznych, w holografii oraz do otrzymywania obrazów
w paśmie mikrofal.
Promieniowanie własne obiektów dotyczy przede wszyst
kim fal cieplnych. Każdy obiekt o temperaturze wyższej
od zera bezwzględnego (—273 °C) jest źródłem promienio
wania, które może być wychwycone przez odpowiednie
czujniki i zarejestrowane w postaci wykresu natężenia pro
mieniowania, w postaci impulsów zapisanych na taśmie
magnetycznej lub w sposób numeryczny względnie jako
półtonowy obraz fotograficzny. Promieniowanie własne za
leży od temperatury i rodzaju powierzchni obiektu, a jego
skład i natężenie określają prawa Plancka i Viena. Oprócz
promieniowania cieplnego niektóre obiekty wysyłają fale
elektromagnetyczne w paśmie mikrofal. Z innych rodzajów
fal i pól do otrzymania obrazów można wykorzystać fale
akustyczne (szczególnie ultradźwięki), pole magnetyczne
i pole grawitacyjne.
2.3. Klasyfikacja sposobów zapisu informacji obrazowej o terenie

Niezależnie od rodzaju promieniowania i zakresu fal
wykorzystywanych do otrzymywania informacji obrazowej
o terenie, odróżnia się dwie metody fotograficzne: tra
dycyjną (bezpośrednią) i nietradycyjną (pośrednią).
W pierwszej metodzie obraz powstaje bezpośrednio na
materiale światłoczułym, w wyniku czego od razu otrzy
muje się fotografię terenu (negatyw lub pozytyw).
∣W metodzie pośredniej obraz albo jest zbyt słaby, aby
go zarejestrować na materiale światłoczułym, albo jest
utworzony przez promieniowanie spoza pasma fal widzial
nych względnie jest zapisany w sposób odmienny od formy
obrazowej, dlatego pomiędzy odbiorem obrazu (detekcją)
i jego wizualizacją następuje pośrednie wzmocnienie lub
przetworzenie metodami elektronooptycznymi lub innymi
na obraz widzialny. .W tym wypadku obraz fotograficzny
jest tylko jedną z form (nie jedyną) zapisu informacji.
Zdjęcia otrzymywane w sposób bezpośredni cechuje wy
soka jakość fotografii, wierność przekazania półtonów lub
barw, duża dokładność geometryczna, a w związku z tym
łatwość opracowania. Natomiast zdjęcia otrzymane w spo
sób pośredni są wielokrotnie gorsze pod względem inter
pretacyjnym i pomiarowym. Ciągłe udoskonalanie metod
pośrednich i rozwój automatyzacji opracowania zdjęć po
woli zaciera różnice pomiędzy obiema metodami.
Obecnie stosuje się trzy następujące formy zapisu wy
ników rozpoznania lotniczego: fotograficzny, obrazowy i
charakterystyki liniowe natężenia promieniowania.
Sposób fotograficzny obejmuje klasyczne metody foto
graficzne w paśmie fal widzialnych, z przedłużeniem na
najbliższe pasma przyległe ultrafioletu i bliskiej pod
czerwieni. Zdjęcia wykonane w tych zakresach promienio
wania dość wiernie oddają półtony lub zabarwienie.
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Zapis obrazowy dotyczy pozostałych pasm widma elek
tromagnetycznego oraz innych rodzajów promieniowania
i przedstawia stan natężenia określonego promieniowania
lub charakterystykę !cieplną.
Inną, współcześnie wykorzystywaną formą zapisu są
charakterystyki liniowe natężenia promieniowania, a więc
wykresy, zapis magnetyczny, zapis numeryczny itp. Zapis
taki za pomocą specjalnych przetworników i fotodrukarek
może być zamieniony na obraz półtonowy czarno-biały
lub barwny. Ze względu na rozwój automatyzacji odczy
tywania zdjęć i automatyzacji opracowań fotogrametrycz
nych te formy zapisu będą w dalszym ciągu udoskonalane.
Pojawienie się nowych form zapisu spowodowało zróż
nicowanie zdjęć pod względem geometrycznym. Uwzględ
niając te cechy, podzielono zdjęcia na dwie grupy: zdjęcia
w rzucie środkowym (konwencjonalne) i zdjęcia w rzutach
dynamicznych (niekonwencjonalne).
Geometria zdjęcia wykonanego w rzucie środkowym jest
analogiczna do obrazu przyjmowanego przez oko. Z uwagi
na wysoką precyzję współczesnych instrumentów optycz
nych oraz prostotę ich obsługi, zastosowanie rzutowania
środkowego jest najwygodniejsze zarpw`no przy fotografo
waniu, jak i przy opracowaniu zdjęć.
Wszystkie pozostałe rzuty zaliczono do dynamicznych.
Dają one obraz skomplikowany pod względem geometrycz
nym, a jego złożoność wzrasta przy urozmaiconej rzeźbie
terenu lub przy nachyleniu osi aparatury fotografującej.
Rzuty dynamiczne przez analogię do rzutów statycznych
można podzielić na pseudośrodkowe, pseudowalcowe i
Pseudoazymutalne.
W rzucie pseudośrodkowym obraz tworzy się przez po
łączenie rzutowania środkowego z ruchem obiektywu w
kierunku poprzecznym do kierunku lotu, jak to ma miej
sce w kamerach panoramicznych oraz w urządzeniach do
fotografii cieplnej z liniowym wybieraniem obrazu.
W rzucie Pseudowalcowym obraz powstaje w wyniku
połączenia rzutu środkowego z ruchem postępowym środka
rzutów, podobnie jak przy fotografowaniu kamerami
szczelinowymi i częściowo przy radiolokacji z bocznym
wybieraniem obrazu.
Natomiast do rzutów Pseudoazymutalnych można zali
czyć połączenie okrężnego wybierania obrazu z ruchem
postępowym środka rzutów. Przykładem tego rzutu jest
zdjęcie radiolokacyjne wykonane z samolotu za pomocą
radiolokatora panoramicznego.
We współczesnych metodach fotograficznych i obrazo
wych stosuje się bardzo różnorodne materiały światłoczułe
i czujniki promieniowania. Na rysunku 3 wyróżniono pięć
zasadniczych grup.
1. Fotograficzne materiały światłoczułe są grupą naj
popularniejszą; wykorzystuje się w nich zjawiska foto
chemiczne, stosuje się je począwszy od fal najkrótszych
(promienie y), aż do podczerwieni bliskiej (À — 1,2 um).
2. Ekrany Iuminescencyjne (ze wzmacniaczami promie
niowania), działają na zasadzie wzbudzenia Iuminofora pod
wpływem promieniowania zewnętrznego; stosuję się je do
otrzymania obrazów, począwszy od promieni najkrótszych,
aż do średniej podczerwieni. Wykorzystuje się w nich

zjawiska wygaszania lub wymuszania Iuminescencji. Osta
teczna rejestracja obrazu na materiale fotograficznym dro
gą fotografowania ekranu.
3. Warstwy półprzewodnikowe i metalowe z wizualiza
cją obrazu elektronowego. Działanie ich polega na two
rzeniu obrazu elektronowego pod wpływem promieniowa
nia zewnętrznego, a następnie zamianie na obraz widzialny,
dzięki wykorzystaniu zjawiska przewodnictwa fotoelektrycznego lub emisji fotoelektrycznej. Do zamiany stosuje
się przetworniki oparte na wykorzystaniu zjawisk fotoelektrycznych (zewnętrznego lub wewnętrznego) albo dzia
łania promieniowania cieplnego. Ostateczne zobrazowanie
następuje na ekranie lub jako zapis ciągu impulsów. Sto
suje się je, począwszy od najkrótszych promieni, aż do
dalekiej podczerwieni.
4. Radiometry i detektory fal ultrakrótkich. Radiometry
mają zastosowanie w podczerwieni średniej i dalekiej oraz
w Tadiotermolokacji. Składają się z urządzenia antenowego,
wzmacniacza wysokiej częstotliwości, detektora i filtru
niskiej częstotliwości. Radiometr przyjmuje i wydziela
spośród szumu sygnał właściwy, następnie przesyła go do
zobrazowania. Urządzenie odbiorcze panoramicznych stacji
radiolokacyjnych składa się z anteny, która przyjmuje
słabe sygnały echa radarowego, oraz z odbiornika, który
wzmacnia i przekształca je. W urządzeniach radiolokacyj
nych z bocznym wybieraniem obrazu stosuje się tak.zwane
anteny syntetyczne. Zamiana impulsu na obraz jest pro
cesem dość złożonym (stosuje się pośredni zapis hologra
ficzny i metody korelacji optycznej przy zobrazowaniu
sygnałów), ale otrzymuję. się obraz o dużej zdolności
rozdzielczej.
5. Inne detektory promieniowania. W grupie tej ujęto
wszystkie pozostałe detektory, oparte na wykorzystaniu
różnych zjawisk. Na przykład przy zapisie obrazów w
podczerwieni wykorzystuje się zjawiska wyparowania, subIimacji, ruchy wirowe cieczy, zmianę krawędzi absorpcji
i inne. Przy wizualizacji fal akustycznych stosuje się już
obecnie ponad dwadzieścia różnych metod, a przecież foto
grafia akustyczna dopiero wkracza do metod zdalnego
zwiadu. Dlatego w tym punkcie jedynie zasygnalizowano
istnienie szeregu innych detektorów promieniowania.

3. Klasyfikacja szczegółowa metod
3.1.

Metody

oparte

na

wykorzystaniu

fal

elektromagnetycznych

Na rysunku 4 przedstawiono stosowane obecnie metody
fotograficzne zwiadu lotniczego, uszeregowane w zależ
ności od długości fal wykorzystywanego promieniowania
elektromagnetycznego. Są to metody najbardziej znane
i najczęściej stosowane względnie metody nowe, które
w przyszłości mogą być stale wykorzystywane do zwiadu
fotolotniczego. Prawie każda z .nich ma jeszcze wiele od
mian różniących się rodzajem aparatury, sposobem otrzy
mywania obrazu względnie innymi cechami, tak że dla
każdej można jeszcze utworzyć wewnętrzną klasyfikację.
W publikacji tej podaje się tylko krótką charakterystykę
tych metod.
Fotografia bezpośrednia i pośrednia w promieniach γ

Ma ona najszersze zastosowanie w badaniach geologicz
nych przede wszystkim przy powietrznym rozpoznaniu
zasobów ziemnych, szczególnie złóż mineralnych. W me
todzie tej obraz otrzymuje się na ekranie scyntylacyjnym
metodą elektroluminescencji lub przez pośrednią zamianę
promieniowania γ na strumień elektronów, który skieruje
się na ekran fluoryzujący i zamienia w obraz widzialny.
Bardzo często stosuje się również liniowy zapis natężenia
promieniowania γ, z późniejszym graficznym opracowa
niem otrzymanych informacji. Ze względu na dużą prze
nikliwość promieniowania γ (fale krótsze od 0,428 Â), daje
ono informacje o strukturze wewnętrznej przedmiotów i
ma zastosowanie w badaniach laboratoryjnych. Czujniki
promieniowania γ znajdują się również na wielu statkach
i sondach kosmicznych.
Fotografia bezpośrednia i pośrednia w promieniach X

Rys. 3. Sposoby zapisu informacji obrazowej o terenie

Dotychczas znajdowała ona najszersze zastosowanie w
badaniach laboratoryjnych i w medycynie (rentgenografia). Od niedawna stosuje sie ją również w badaniach
kosmicznych, między innymi statki APOLLO miały ka-
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mery fotografujące na błonie w promieniach X. Może
być również wykorzystywana w wersji pośredniej, podob
nie jak fotografia pośrednia w promieniach γ.

Fotografia bezpośrednia i pośrednia w ultrafiolecie

W wersji bezpośredniej jest jeszcze mało wykorzysty
wana _w zwiadzie powietrznym, ze względu na duże roz
praszanie promieni ultrafioletowych przez atmosferę, na
tomiast częściej stosuje się ją w kosmosie. Wykonuje się
ją na materiałach fotograficznych uczulonych w paśmie
0,09 —0,40 urn, często obejmuje również najbliższą, przy
ległą część promieni widzialnych. Ze względu na możli
wości pośredniego wzmocnienia promieniowania ultrafio
letowego, sposób ten ostatnio znajduje coraz większe za
stosowanie w pośrednich metodach zwiadu lotniczego. Przy
datny w badaniach środowiska ziemskiego, poszukiwaniu
surowców i w innych pracach. Obrazy otrzymuje się w
świetle odbitym naturalnym, jak również przy oświetleniu
sztucznym ze źródła promieniowania ultrafioletowego. Za
stosowanie odpowiednich czujników ultrafioletu w ukła
dach telewizyjnych umożliwia otrzymanie obrazu telewi
zyjnego w ultrafiolecie. Metoda telewizyjna często służy
do zobrazowania pośredniego.
Fotografia czarno-biała

Dotyczy fotografowania na materiałach światłoczułych
w paśmie fal widzialnych 380—630 hm. Jest metodą naj
popularniejsza, stosunkowo prostą i o wszechstronnym
zastosowaniu. Do jej niedostatków należy zaliczyć możność
fotografowania tylko w dobrych warunkach atmosferycz
nych. Stosuje się ją również do zobrazowania ostatecznej
informacji (Przefotografowywanie) w metodach pośrednich.
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wiska geograficznego, szczególnie do badania stanu roś
linności, wilgotności gleby, poziomu wód gruntowych itp.
Ma duże zastosowanie w rozpoznaniu wojskowym, szcze
gólnie w fotointerpretacji wojskowej, przy rozpoznaniu prac
ziemnych, sprawdzaniu maskowania wojsk własnych itp.

Fotografia spektrostrefowa

Łączy w sobie cechy fotografii panchromatycznej, barw
nej i podczerwieni fotograficznej. Szeroko stosowana w
rozpoznaniu wojskowym i badaniach Pgolnogeograficznych
środowiska ziemskiego, szczególnie w okresie pełnego roz
woju szaty roślinnej. Znana również pod innymi nazwami,
jak: strefowo-widmowa, Infrakolorowa, pseudokolorowa,
kamuflażowa, demaskująca i inne. Wykonuje się ją na
błonach dwuwarstwowych (błony radzieckie SN-2m, SN-3,
SN-4, SN-5 i SN-6) lub trój warstwowych (radziecka SN-23
i amerykańska EIR).
Odmianą fotografii Spektrostrefowej jest fotografia
Spektrometryczna, która może występować w wersji bez
pośredniej i pośredniej i polega na fotografowaniu w
bardzo wąskim paśmie widma. W wersji bezpośredniej
przy fotografowaniu stosuje się spektrometry i materiały
fotograficzne uczulone na określoną długość fali. W wersji
pośredniej czujnik przyjmuje promieniowanie, następnie
obraz elektronowy podlega wzmocnieniu proporcjonalnie
do stosunku jaskrawości widmowej w wybranym paśmie
i na ekranie otrzymuje się obraz o zróżnicowanym kon
traście. Ma zastosowanie do specjalistycznej fotointer
pretacji.

b)

Fotografia barwna (w barwach-naturalnych)
I

Również obejmuje pasmo fal widzialnych. W ostatnich
latach znajduje coraz szersze zastosowanie w zwiadzie
powietrznym (w formie negatywowej i pozytywowej), w
badaniach środowiska ziemskiego i w badaniach kosmicz
nych. Ciągłe upraszczanie procesów fotochemicznych przy
obróbce barwnych materiałów fotograficznych powoduje
systematyczne wypieranie przez nią fotografii czarno-białej.
Podczerwień fotograficzna
Ze względu na trudność uczulenia materiałów fotogra
ficznych na fale dłuższe od 1,2 urn, obejmuje ona jedynie
bliską podczerwień (0,7—1,2 μm). Służy do badania środo

I
I
I
i
i
1

I
I
I
I
I
Rys. 5. Fotografia Wielospektralna w czterech pasmach
a) zasada fotografowania, b) sposób odtworzenia obrazu

widma:
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Fotografia Wielospektralna

Polega na fotografowaniu równoczesnym w wielu wą
skich pasmach widma słonecznego (od ultrafioletu do
podczerwieni bliskiej) oraz ną późniejszym sumarycznym
przeglądaniu otrzymanych zdjęć (rys. 5); jest jakby połą
czeniem i rozszerzeniem zasad fotografii Spektrostrefowej
i Spektrometrycznej. Zastosowanie do fotointerpretacji geo
graficznej i taktycznej. Szczególnie dobre wyniki daje przy
fotografowaniu Ziemi z kosmosu oraz przy fotografowaniu
Księżyca i planet.
Telewizja czarno-biała
Daje efekty zbliżone do fotografii czarno-białej. Jakość
Obrazu telewizyjnego pod względem jego właściwości fotoInterpretacyjnych i pomiarowych jest jednak wielokrotnie
gorsza od fotografii tradycyjnej, ale obraz otrzymuje się
w czasie rzeczywistym. Ma zastosowanie do zwiadu po
wietrznego i kosmicznego; służy również do przesyłania na
odległość fotografii · (obrazów) otrzymanych innymi me
todami.
Telewizja kolorowa

Daje efekty podobnie jak fotografia barwna. Ma wła
ściwości i zastosowanie podobne jak ⅛lewizja czarno-biała, ą ze względu na Ieosze właściwości interpretacyjne
zaczyna ją wypierać.
Termowizja (termografia)

Terminem tym oznaczono umownie wszystkie metody
fotografii cieplnej w podczerwieni, dające obraz równo
cześnie na całej powierzchni zdjęcia, z pośrednim wzmoc
nieniem lub przetworzeniem. Termowizja jest metodą roz
wijającą się i znajduje coraz szersze zastosowanie przy
badaniach właściwości cieplnych obiektów do celów gospo
darczych, naukowych i wojskowych.
Jedną z pierwszych metod termowizyjnych jest ewaporografia, polegająca na wykorzystaniu zjawiska wyparo
wania cieczy, w wyniku czego otrzymuje się cieplny obraz
Drzedmiotu lub terenu. Zastosowanie do rozpoznania cie
plnego obiektów wojskowych, zjawisk geograficznych i
innych — w podczerwieni bliskiej i średniej.
Do metod termowizyjnych można także zaliczyć tele
wizję w podczerwieni. Niektóre układy telewizyjne są
również czułe na Dodczerwień. Dotyczy to Ortikonu obra
zowego (Superortikonu), Widikonu i ibikonu. Zastosowanie
przede wszystkim w rozpoznaniu wojskowym powietrznym
i kosmicznym, gdyż umożliwia obserwację i fotografowa
nie niezależnie od pory· doby.

Fotografia ciągła w podczerwieni cieplnej
Metoda ta Dolega na zastosowaniu urządzeń odbierają
cych obraz w podczerwieni bliskiej, średniej i dalekiej
przez wybieranie liniowe w kierunku poprzecznym do
kierunku lotu (rys. 6). W krajach zachodnich do oznaczenia
tego sposobu przyjęto skrót IRLS (Infra Red Line Scane).
Otrzymuje się ciągły obraz terenu, podobnie jak w foto
grafii szczelinowej. Zastosowanie tej metody jest takie
samo jak termowizji.

Radiotermolokacja pasywna i aktywna
Polega na wykorzystaniu tej właściwości wszystkich ciał
promieniujących ciepło, że pewną nieznaczną część energii
Dromieniują w paśmie mikrofal. W aparaturze odbiorczej
w wyniku odbioru mikrofal, wydzielenia ich na tle szu
mów własnych i odpowiedniego przetworzenia otrzymuje
się obraz zbliżony w tonach do tradycyjnej fotografii czar
no-białej. Fotografię Tadiotermolokacyj ną stosuje się w
bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, niezależnie
od pory doby. Jest metodą nowo powstałą i rozwijającą
się; ma perspektywy szerokiego zastosowania w wojsko
wym rozpoznaniu powietrznym. W wersji aktywnej polega
na napromieniowaniu terenu mikrofalami, w wyniku czego
powstaje tam wtórne pole emitujące energię elektromagne
tyczną o parametrach uzależnionych od kształtu i wymia
rów przedmiotów, od jego właściwości elektromagnetycz
nych, od długości fali, polaryzacji anteny itp. Przeważnie
te same urządzenia mogą służyć zarówno do wykonywania
fotografii Tadiotermolokacyjnej aktywnej, jak i pasywnej.
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Rys. 6. Zasada liniowego wybierania obrazu cieplnego (system
IRLS): a) schemat blokowy aparatury, b) schemat fotografowania

Radiowizja pasywna i aktywna
Jej zasada działania jest taka sama jak radiotermolokacji, jedynie urządzenie odbiorcze mające dużą liczbę
radiometrów i kanałów odbiorczych umożliwia jednoczesne
Otrzymainie obrazu na całej powierzchni. Podobnie jak
Tadiotermolokacja, umożliwia obserwację i fotografowanie
terenu przez chmury, mgłę i deszcz.

Fotografia radiolokacyjna panoramiczna
Polega na fotografowaniu obrazów ze wskaźnika pano
ramicznej stacji radiolokacyjnej. W porównaniu z kla
syczną fotografią charakteryzuje się niską jakością obrazu
pod względem fotograficznym i pomiarowym. Ma zasto
sowanie do wstępnego rozpoznania obiektów naziemnych
o dużych wymiarach.

Fotografia radiolokacyjna boczna

Polega na zastosowaniu radiolokacji na falach centy
metrowych do otrzymania obrazu terenu. Dzięki użyciu tak
zwanych anten syntetycznych, rejestracji faz postępujących
sygnałów echa radarowego oraz specjalnej obróbce wy
ników, umożliwia ona otrzymanie obrazów terenu o dużej
rozdzielczości, praktycznie niezależnej od odległości do
fotografowanego przedmiotu. Metodę tę można stosować
w różnych warunkach atmosferycznych, jak: przy zachmu
rzeniu, mgle, burzy, zamieci itp. W zwiadzie lotniczym
wykorzystuje się ją do rozpoznania obiektów wojskowych
oraz do badania struktury powierzchni Ziemi i innych
planet. Służy również do sporządzania map topograficznych
i tak zwanych map radarowych.

pojawiły się prototypy kamer ultradźwiękowych, mogące
fotografować dno morskie na głębokość do 6000 m. Wyniki
otrzymuje się na ekranie w formie obrazów oraz jako
wykresy rzeźby dna morskiego. Można również otrzymać
dane o strukturze warstwy dna morskiego grubości do
300 m. W związku z rozwojem żeglugi podwodnej i wzro
stem zainteresowania się dnem morskim przez człowieka
niewątpliwie nastąpi rozwój metod fotografii akustycznej.

Fotografia magnetyczna
Polega na pomiarze z samolotu składowych ziemskiego
pola magnetycznego. Do pomiaru stosuje się magnetometry
lotnicze różnych typów; dane otrzymuje się w postaci
graficznego zapisu wielkości składowych natężenia pola
magnetycznego, następnie opracowuje się je metodami
graficznymi. W związku z możliwościami zamiany obrazu
fotograficznego na zapis numeryczny i odwrotnie, można
otrzymać obraz fotograficzny pola magnetycznego, na któ
rym stopień zaczernienia będzie proporcjonalny do wiel
kości składowych natężenia pola magnetycznego. Znajduje
zastosowanie w badaniach geologicznych do kartowania,
poszukiwania bogactw mineralnych oraz do określenia gru
bości poszczególnych warstw budowy geologicznej Ziemi.
Rys. 7. Zasada fotografowania radiolokacyjnego z bocznym wy
bieraniem obrazu: a) schemat bocznego wybierania, b) schemat
blokowy aparatury obrazowej: I — antena, 2 — wzmacniacz,
3 — lampa obrazowa, 4 — błona fotograficzna

Metody Wielopasmowe
Analogiczinie do zasad fotografii Wielospektralnei metody
fotografowania Wielopasmowego polegają na równoczesnym
rejestrowaniu charakterystyk promieniowania obiektów i
przedmiotów terenowych w wielu wąskich pasmach widma
elektromagnetycznego, lecz z zastosowaniem metod foto
grafii pośredniej. Współczesne urządzenia Wieiopasmowe
odbierają promieniowanie w szerokim przedziale, począw
szy od ultrafioletu aż do dalekiej podczerwieni, czasem
nawet łącznie z mikrofalami. Metody Wielopasmowe znaj
dują się dopiero w początkowym stadium rozwoju. Prze
widuje się, że przy dalszym postępie technicznym staną
się najwszechstronniejszą metodą otrzymania komplekso
wej informacji o terenie do wielostronnego wykorzystania
danych. Znajdują zastosowanie w badaniach kosmicznych
Ziemi i planet. Jako przykład można podać 24-kanałowe
urządzenie Wielopasmowe pracujące w przedziale fal
0,34—13,0 μm, wykonane przez firmę Bendix na zlecenie
NASA, z przeznaczeniem do programu ERTS.
3.2. Inne metody zobrazowania terenu

Holografia
Jest to nowa metoda interferencyjnego zapisu obrazów,
umożliwiająca ich przestrzenne odtworzenie, przy tym
obrazy otrzymane za pomocą holografii mają te same
właściwości co obrazy rzeczywiste. Rozwój holografii na
stąpił w związku z pojawieniem się źródeł światła spój
nego. Holografię można stosować na tych wszystkich dłu
gościach fal, na których otrzymuje się spójne wiązki pro
mieniowania. Holografia wykorzystuje fale elektromagne
tyczne, więc można by ją umieścić na rysunku 3, jako
jeden ze sposobów zapisu obrazu, ponieważ jednak jeszcze
nie zbadano ostatecznie możliwości zastosowania jej w
zwiadzie lotniczym, jako jednej z podstawowych metod
otrzymywania informacji, więc umieszczono ją w tej gru
pie. Obecnie holografia ma zastosowanie w radiolokacji
bocznej (przy rejestracji faz postępujących sygnałów echa
radarowego), w radiowizji aktywnej (przy wizualizacji
obrazu elektronowego) oraz do automatycznego odczyty
wania obrazu fotograficznego.

Fotografia akustyczna

Dotychczas znajduje się w stadium badań; stosuje się
ją w pracach naukowo-badawczych, w defektoskopii, a od
niedawna do zobrazowania danych napływających ze stacji
hydrolokacyjnych. W ostatnim wypadku obraz otrzymuje
się na ekranie wskaźnika hydrolokatora panoramowego lub
za pomocą hydrolokatora bocznego. Fotografię akustyczną
umieszczono w grupie metod zwiadu powietrznego, gdyż
można ją również wykorzystywać ze śmigłowców. Ostatnio

Fotografia grawitacyjna

Polega na pomiarze i zobrazowaniu ziemskiego pola
grawitacyjnego z pokładu samolotu. Do pomiaru wykorzy
stuje się grawimetry i inne przyrządy rejestrujące wiel
kość pola wzdłuż trasy przelotu. Na podstawie tych danych
można otrzymać graficzną lub fotograficzną mapę rozkładu
siły ciężkości. Ma zastosowanie w badaniach geologicznych.
*

Przedstawiona klasyfikacja jest jedną z pierwszych, ma
jących na celu zebranie i uszeregowanie współczesnych
metod fotograficznych zwiadu powietrznego, dlatego nie
które pozycje mogą budzić zastrzeżenia lub uwagi, ale, jak
już wspomniano na wstępie, głównym celem niniejszego
Ooracowania było zwrócenie uwagi na rozwój współczes
nych metod fotograficznych, i na ich olbrzymie możliwości
rozpoznawcze. Należy sądzić, że dalszy rozwój tych metod
spowoduje wzrost zainteresowania tym działem techniki
i przyczyni się do opracowania bardziej szczegółowego po
działu i klasyfikacji.
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BIULETYN

KARTOGRAFICZNY
Dr inż. WIKTOR GRYGORENKO
Warszawa

Automatowe rozpoznawanie i interpretacja treści mapy
Obraz kartograficzny jest samodzielną formą przekazy
wania za pomocą znaków percypowanych wzrokowo —
informacji o znaczeniu oraz przestrzennym rozmieszczeniu
obiektów i zjawisk terenowych. Pojęcie to obejmuje wszy
stkie szczególne formy informacji kartograficznej, jak na
przyk>ad: model terenu, mapa, globus, atlas i inne. Oddaje
ono doskonale główne właściwości i wewnętrzną istotę tego
przedmiotu.
W kartograficznym sposobie przekazywania informacji
rozróżnia się, podobnie jak w każdej innej informacji,
treść informacji oraz formę informacji. Treść informacji
kartograficznej to wiedza, a niekiedy chwilowe wiadomości
o przedmiotach i o zjawiskach zachodzących w przyrodzie
i w społeczeństwie; forma informacji kartograficznej to
różnorodność obrazów Cna przykład rysunków znaków), za
pomocą których przekazywane są te informacje.
Istotną cechą obrazu kartograficznego jest zdolność dia
lektycznej przemiany treści w formę i formy w treść,
którą znamionuje Wielopostaciowosc Wzajennnych zależno
ści między treścią a formą informacji i stanowi podstawę
nieprzerwanej ewolucji obrazu kartograficznego.
To, że dowolna informacja może być przekazywana w
różnych formach, jak też przekształcona z jednej postaci
na drugą, ma dla teorii kartografii niezwykle doniosłe
znaczenie, zwłaszcza że dzięki automatyzacji stała się
technicznie możliwa realizacja Drzeksztalcenia graficznej
(analogowej) formy informacji kartograficznej na cyfrową
(dyskretną) i odwrotnie. Było to bodźcem do podjęcia
Drób nad zautomatyzowaniem prac kartograficznych. Istnie
ją jednak przeszkody na drodze automatyzacji prac karto
graficznych, jak na przykład: dominująca ciągle jeszcze
w kartografii tendencja przeceniania analogowej prezen
tacji informacji kartograficznej oraz subiektywnych wskaź
ników jej oceny, negowanie możliwości ilościowej oceny
informacji, czyli obiektywnej charakterystyki przedmio
tów i zjawisk terenowych, a także liczbowej interpretacji
zależności pomiędzy elementami obrazu kartograficznego
i wreszcie, co najważniejsze, niewiara w możliwość ma
tematycznego wyrażenia -zasad generąlizacji kartograficz
nej. Mimo to wielu kartografów przyznaje, żę w teorii
przekazu kartograficznego automatyzacja może odegrać do
niosłą rolę twórczą, natomiast w praktyce opracowania
i wydania map pozwoli uprościć i przyspieszyć wiele
czynności.
Proces przekazu informacji kartograficznej dzieli się na
kilka etapów:
— dobór (gromadzenie) i ocena danych kartograficznych;
— opracowanie (przetwarzanie) danych kartograficznych;
— prezentacja (zobrazowanie) danych kartograficznych.
W każdym etapie, jak i w całym procesie przekazu in
formacji najistotniejszą czynnością jest odczytywanie i
interpretacja sytuacji kartograficznej odzwierciedlającej
wzajemne zależności pomiędzy elementami treści mapy.
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Proces odczytywania i interpretacji treści mapy doskonale
ilustruje tradycyjny (ręczny) sposób kameralnego opraco
wania mapy. Polega on na rozpoznaniu przez kartografa-redaktora na materiale podstawowym (na przykład cyjanotyp) obrazów poszczególnych obiektów, określenie ich
lokalizacji oraz roli i znaczenia wśród innych obiektów
na mapie. Uzyskane wiadomości wykorzystuje się podczas
opracowania mapy, głównie jako dane umożliwiające prze
prowadzenie doboru i dokonanie zmian (uproszczenia) ry
sunku obiektów, czyli w procesie generalizacji treści mapy,
odpowiednio do skali i przeznaczenia.
Identycznie powinno przebiegać opracowanie mapy, gdy
realizowane jest w sposób automatowy, z tym że funkcje
rozpoznania, zrozumienia i zapamiętania obrazu obiektów
kartograficznych oraz funkcje analizowania sytuacji karto
graficznej i podejmowania decyzji co do sposobu zobrazo
wania (wybranie obiektów i określenie ich formy gra
ficznej) ’elementów treści nowej mapy powierza się kom
puterowi (elektronicznej maszynie cyfrowej — EMC). Ko
nieczne jest więc sformułowanie logiczno-matematycznych
zasad procesu przekazu kartograficznego oraz zasad ma
tematycznego modelowania treści mapy.
Modelowanie matematyczne treści mapy polega na prze
kształceniu obrazu kartograficznego na postać numeryczną
i zapisaniu na Odpowiedniip nośniku informacji (program).
Dzięki temu staje się możliwe zastosowanie komputerów
nie tylko w procesie odczytywania, ilościowej oceny i prze
twarzania informacji kartograficznej, lecz również do
wszechstronnych analiz geograficznych.
Z przesłanek automatyzacji rozpoznawania, interpretacji,
przechowywania i prezentacji informacji kartograficznej
wynika konieczność dalszej rozbudowy teoretycznych za
łożeń kartografii i praktycznych zasad zobrazowania róż
norodnej treści kartograficznej na mapach. Jednym z pro
blemów, które w dużej mierze będą decydować o możli
wości zastosowania automatyzacji w kartografii jest za
gadnienie znaków kartograficznych. Sprowadza się ono do
ODracowania jednolitego, uniwersalnego albo co najmniej
w dużym stopniu zunifikowanego system⅛ι znaków karto
graficznych umożliwiających bezbłędną identyfikację treści
na dowolnej mapie przez czytniki automatowe.
Chodzi głównie o całkowitą jednoznaczność pojedynczego
znaku na każdym materiale kartograficznym. W związku
z czym również klasyfikację znaków umownych należy
przeprowadżić ponownie według kryteriów uwzględniają
cych potrzeby automatyzacji, takich jak: dokładność loka
lizacji znaku; wartość znaczeniowa i logiczna znaku; zwią
zek przyczynowy znaku i przedmiotu lub zjawiska wyra
żający się w rysunku (formie) znaku; prostota zapisu
matematycznego; możliwość Syntetyzacji treści w pojedyn
czym znaku, czyli możliwość zwiększenia wartości znacze
niowej znaku, w wypadku gdy znajdzie się on na mapie
o bardziej ogólnej treści itp.
Próbę takiej klasyfikacji podano w znacznym uprosz
czeniu w zamieszczonym schemacie (rys. 1). Jest ona zgod-
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Rys. i

na z tradycyjnym podziałem znaków umownych, daje
jednak pierwszeństwo innemu kryterium oceny znaku, to
jest dokładności lokalizacji na mapie. Zgodnie z klasyfi
kacją, oznaczenia liniowe i sygnatury punktowe dzieli
się na:
—> lokalizowane ściśle (o stałej dokładności położenia
albo z pierwszeństwem nanoszenia), których lokalizacja
na mapie ma duże znaczenie;
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— lokalizowane dowolnie (o zmiennej dokładności po
łożenia albo bez ustalonej kolejności nanoszenia), których
dokładność lokalizacji ną mapie ma mniejsze znaczenie.
Ściśle lokalizowane oznaczenia liniowe (na przykład
siatki współrzędnych) i sygnatury punktowe (punkty trian
gulacyjne i znaki przedmiotów orientacyjnych) z łatwością
poddają się automatowemu rozpoznawaniu (interpretacji)
i zobrazowaniu, z uwagi na jednoznaczność ich opisu ma
tematycznego wyrażonego w postaci równań lub współ
rzędnych. Ponieważ na ogół nie podlegają generalizacji
i jest ich w obrazie kartograficznym stosunkowo niewiele,
a także ze względy na to, że zawierają stosunkowo małą
ilość informacji, nie stanowią przeszkody na drodze do
automatyzacji. Zasadniczą trudność w tym względzie sta
nowią znaki przedmiotów lokalizowanych na mapie mniej
dokładnie, które przeważają w obrazie kartograficznym.
Wiąże się to z tym, że w wyniku generalizacji ulegają
one nieraz znacznym przesunięciom i zamierzonym defor
macjom, zgodnie ze skalą 1 przeznaczeniem mapy. Jako
przykład takich przedmiotów można przytppz_y0 linie brze
gowe, drogi i granice, wyznaczane przez współrzędne opi
sujące położenie charakterystycznych punktów znaków
liniowych. W zależności od skali mapy, znaczenia przed
miotu lub innych przesłanek generalizacji ulegają one
stale zmianom. Jest to powodem niejednoznaczności ich
opisu matematycznego. Stwierdzenie to nie odnosi się do
zapisu numerycznego treści map podstawowych, a więc
otrzymywanych w wyniku bezpośrednich zdjęć topogra
ficznych, będących podstawą systemów ewidencji infor
macji kartograficznych.
Badania, prowadzone w zakresie opracow-ania nowych
znaków kartograficznych powinny dać odpowiedź, jaką
formę zobrazowania informacji kartograficznej najlepiej

przyjąć, aby móc prezentować treść mapy nie tylko w
formie graficznej czy numerycznej, lecz również w formie
świetlnej .na ekranie monitora. Bowiem tylko wówczas
da się kartografowi-operatorowi możliwość wpływania na
przebieg opracowania mapy przez automat. Pod tym ką
tem widzen⅛ powinna być więc przeprowadzona forma
lizacja wszystkich znaków kartograficznych, przewidzia
nych do wszystkich rodzajów map i do wszystkich skal.
Znaczne zróżnicowanie obowiązujących obecnie znaków
stanowi bowiem poważną barierę na drodze automatowego
odczytywania i prezentowania, a także gromadzenia i prze
kształcania informacji kartograficznej.
Obraz kartograficzny tworzą, oznaczenia graficzne po
szczególnych przedmiotów i zjawisk terenowych zlokali
zowane na mapie z wymaganą dokładnością. Położenie zna
ku każdego przedmiotu ma mapie wyznaczają więc jego
współrzędne. Rodzaj przedmiotu oznacza się odpowiednim
rysunkiem znaku umownego. Taki model graficzny terenu
z łatwością może być przekształcony na model numerycz
ny. W charakterze elementów numerycznego modelu terenu
przyjmuje się zazwyczaj współrzędne (x, y) oraz numer
norządkowy zunifikowanego systemu kartograficznych zna
ków umownych, przystosowanych do odczytywania za po
mocą fotooptycznych czytników.
Zadanie matematycznego modelowania treści mapy, to
jest przekształcenie graficznego obrazu wyjściowego ma
teriału kartograficznego na postać numeryczną i jego re
jestracja, na przykład na taśmie magnetycznej, sprowadza
się do realizacji funkcji postrzegania znaku (przyjęcia syg
nału i zapisania go w pamięci maszyny) oraz identyfikacji
znaku (ustalenie numeru znaku w przyjętym systemie
oznaczeń umownych).
Funkcje postrzegania i identyfikacji znaków graficz
nych za pomocą automatycznych urządzeń czytających są
w zasadzie pomyślnie realizowane w wypadku napisów
tekstowych (literowych i cyfrowych). Odczytywanie i iden
tyfikacja kartograficznych znaków umownych nie różni
się zasadniczo niczym od odczytywania tekstu. Gdy jednak
znaki występują w zespole innych elementów obrazu karto
graficznego, wówczas pojawiają się trudności spowodowane
tym, że znajdują się w sąsiedztwie lub na tle innych zna
ków i są różnie orientowane na mapie. Ponadto rysunek
znaków kartograficznych jest bardziej złożony niż znaków
alfabetycznych i cyfr. Niezależnie od tego, odczytywanie,
interpretacja i Syntetyzacja (uogólnienie) treści obrazu kar
tograficznego zbudowanego z sygnatur punktowych są teo
retycznie i praktycznie możliwe do wykonania.
Podstawę procesu rozpoznawania obrazów kartograficz
nych stanowią następujące założenia:
— przekształcenia obrazu kartograficznego powstającego
w wyniku zmian topologicznych, to znaczy przemieszczenia
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obiektów wzdłuż osi X i Y oraz uproszczenie rysunku
znaków, będące wynikiem generalizacji przy ustalonych
założeniach, nie powodują zmiany informacji źródłowej;
— obraz kartograficzny w postaci analogowej w wyniku
określonych działań można przekształcić na postać cyfro
wą ɪ), przez co staje się możliwa analityczna identyfikacja
dowolnego znaku 1 zbiorowości znaków inaleźących do da
nej postaci rozpoznawanych obrazów;
— formalizacja procesu rozpoznawania obrazów w po
staci cyfrowej sprowadza się do wprowadzenia do pamięci
automatu wzorcowych charakterystyk liczbowych obrazu.
1W wypadku obrazu kartograficznego, charakterystykami
wzorcowymi każdego znaku punktowego są zwykle współ
rzędne (x, y). Gdy obraz ma charakter kompleksowy, zło
żony z wielu znaków punktowych, to wartościami wzorco
wymi mogą być na przykład wzajemne odległości między
poszczególnymi znakami tego obrazu.
Rozpoznawanymi obiektami na mapie są przedmioty i
zjawiska terenowe przedstawione w postaci symboli kar
tograficznych w powiązaniu z napisami literowymi i cyfro
wymi. W zbiorze obiektów rozpoznawanych — w obrazie
kartograficznym — wyróżnia Się złożone struktury gra
ficzne (obrazy przedmiotów utworzone z wielu elementów)
oraz pojedyncze figury i znaki. Tworzą one określone po
jęcia i wartości znaczeniowe.
Wszelkie odmiany obrazu danego przedmiotu, na przy
kład tego samego osiedla; na mapach w różnych skalach
(rys. 4 i 5) nazywa się postaciami obrazu. Powstają one
w wyniku generalizacji bądź są skutkiem zmian topolo
gicznych.
Przedmioty terenowe dające złożone obrazy w zbiorze
obiektów rozpoznawanych rozróżnia się według kryteriów,
klasyfikacji obrazów, które odzwierciedlają zewnętrzne
cechy podobieństwa przedmiotów w danym przedziale2)
klasyfikacyjnym. W tym rozumieniu obraz przedmiotu
utożsamiany jest z podzbiorem (częścią) obiektów, jako in
kluzją (wstawką) w stosunku do całego zbioru.
Zbiorowości znaków tworzących obrazy kartograficzne
charakteryzują się w przestrzeni dwuwymiarowej stałością
rozmiarów i formy oraz wzajemnego rozmieszczenia ele
mentów składowych. Zbiorowości te można scharakteryzo
wać liczbowo za pomocą matematycznego opisu obrazu *>.
Umożliwia on rozpoznawanie, analizowanie i porównywa
nie oraz odtwarzanie obrazu przez automat z wymaganą
dokładnością. Opis obrazu jest matematycznym modelem
zastępującym obraz w procesie automatowego rozpoznawa

nia postaci. Najprostszym naturalnym opisem obrazów
kartograficznych jest opis dwuwymiarowy w postaci współ
rzędnych płaskich (X, y).
Rozpoznawanie obrazów odbywa się dwiema metodami:
przez porównanie opisu obrazu z wzorcem albo przez po
równanie oznak4) charakteryzujących dany obraz z odpo
wiednimi wielkościami zarejestrowanymi uprzednio w pa
mięci komputera. Programy realizujące obie metody nie
różnią się między sobą, ponieważ w jednym i w drugim
wypadku polegają na wykrywaniu zgodności (podobień
stwa) między zbiorami wielkości liczbowych <— jako od
powiednio spreparowanymi modelami matematycznymi za
stępującymi określone obrazy — a ustalonymi kryteriami
liczbowymi wzorów (charakterystycznych oznak) tych obra
zów 5). Przy zgodności porównywanych wielkości liczbo
wych obrazu i jego wzorca następuje rozpoznanie, czyli
identyfikacja postaci.
Podstawą teorii rozpoznawania obrazów są sposoby for
mułowania matematycznego opisu obrazu kartograficznego.
Opis będący zbiorem liczb można ogólnie przedstawić w
postaci liniowo niezależnych funkcji dających się rozwijać
w szereg. Wyrazy szeregu rozwinięcia funkcji będącej mo
delem matematycznym obrazu są charakterystycznymi oznakami obrazu, zaś współczynniki przy nich — liczbo
wymi wartościami oznak charakterystycznych6). Od liczby
wyrazów rozwinięcia funkcji zależy pojemność pamięci
komputera, w związku z czym naturalnym dążeniem jest
optymalizacja rozwinięcia, a w rzeczywistości minimali
zacja wyrazów szeregu, zapowiadająca uzyskanie dokład
ności aproksymacji opisu w założonych z góry granicach.
Pomijając teoretyczne przesłanki matematycznego mode
lowania obrazów, podaje nię prosty, uniwersalny sposób
formowania opisu matematycznego treści map7).
Mapy8), których obszarem opisu jest płaszczyzna, zawie
rają cbrazy składające się z pojedynczych znaków umow
nych. Najwygodniej więc opisywać je za pomocą współ
rzędnych płaszczyznowych (x, y) znaków należących, do
danego obrazu.
Geometryczną ilustrację płaskiego obszaru opisu obra
zów zawiera rysunek 2. Przedstawia on obrazy trzech
obiektów Pi, 3· i
w postaci skupisk różnych znaków.
Zdefiniowany w taki sposób obszar opisu charakteryzują
wielkości liczbowe wiążące się bezpośrednio z obrazami:
współrzędne (x, y) poszczególnych znaków, oddalenie Rc
środków ciężkości c całych obrazów od wspólnego środka
ciężkości C oraz oddalenie każdego znaku rg n w danym
obrazie od jego środka ciężkości c.

Położenie środka ciężkości c obrazu charakteryzuje w
ogólny sposób rozmieszczenie poszczególnych znaków w
obrazie. Rozrzut środków ciężkości obrazów σ’ traktowany
jest jako miara rozdzielności obrazów. Im rozrzut jest
większy, tym większa jest rozróżnialność obrazów, a tym
samym mniejsze jest prawdopodobieństwo włączenia do
danego obrazu — znaku należącego do obrazu sąsiedniego
(umownie nazywanego obcym).
Rozproszenie poszczególnych znaków w określonym obra
zie σ* względem jego środka ciężkości c jest odwrotnością
rozdzielności. Im bardziej rozproszone są poszczególne zna
ki, tym gorsza jest rozróżnialność obrazów.
W oparciu o analizę tych wielkości buduje się algorytm
rozpoznawania i interpretacji określonej sytuacji na ma
pie. Funkcjonowanie algorytmu powinno umożliwić usta
lenie z dużym prawdopodobieństwem przynależności do
wolnego znaku do właściwego obrazu (gi, gi lub 9a). Zi
dentyfikowanie i usytuowanie wybranego znaku umownego
w odpowiednim miejscu na mapie wykonuje się również
za pomocą tego algorytmu.
Algorytm rozpoznawania i interpretacji treści mapy
ustala procedurę obliczenia funkcji przynależności, jako
matematycznego modelu obrazu wzorcowego8). Wzorcem
obrazu w dwuwymiarowej przestrzeni oznak charaktery
stycznych jest płaski obszar ograniczony wypukłą krzywą.
W zasięgu tego obszaru znajdują się wszystkie jednorodne
znaki umowne, tworzące obrazy danego obiektu. Dąży się
do tego, aby wzorzec był możliwie najmniejszy, taki " jed
nak, aby znaki należące do obcego (sąsiedniego) obrazu
znajdowały się poza jego zasięgiem.
Tak zdefiniowana funkcja przynależności P(n) jest miarą
koincydencji (spasowania) znaku rozpoznawczego w prze
strzeni oznak charakterystycznych z wybranym znakiem,
będącym reprezentantem określonego obrazu. W punkcie
tym, jako w środku wzorca, wartość funkcji przynależnoś
ci osiąga maksimum równe jedności. W miarę oddalenia
się od środka funkcja monofonicznie maleje do zera na
linii wyznaczającej zasięg wzorca. Środkiem wzorca jest
zwykle jeden ze znaków pierwotnego (wyjściowego) przed
stawienia obrazu:

P(n) =

D
1------ .
d

gdy D < d

0,

gdy D ≥ d

Liczbową formą funkcji przynależności jest kwadratowa
macierz przynależności, której elementami są przekształ
cone według danego wzoru wzajemne odległości D między
poszczególnymi znakami analizowanego obrazu. Wielkość
d oznacza odległość od każdego znaku w danym obrazie
(zbiorze) g do najbliższego znaku należącego do sąsied
niego obrazu (zbioru) g.
Interpretacja sytuacji na mapie, czyli ustalenie przy
należności rozpatrywanych znaków do właściwego obrazu,
polega na znalezieniu dodatniego ekstremum funkcji przy
należności. Ustalenie przynależności znaków do danego
obrazu z wykorzystaniem wszystkich wzorców, to znaczy
gdy wszystkie znaki tworzą obraz, jest zbędne, ponieważ
niektóre ze wzorów pokrywają się ze sobą całkowicie lub
częściowo. Nie ma w tym sprzeczności z zasadami two
rzenia obrazów kartograficznych, które w miarę zmniej
szania się $kali mapy także ulegają znacznemu uproszcze
niu, polegającym między innymi na ograniczeniu liczby
znaków.
Duża liczba wzorców wymaga budowania urządzeń dys
ponujących obszernymi pamięciami do zapisu współrzęd
nych punktów i odległości, rozmiarów wzorców oraz do
wykonywania znacznej liczby złożonych obliczeń. Ustalenie
minimalnej liczby wzorów przeprowadza się według pro
gramu odnajdywania minimalnych normalnych postaci dyZjunkcyjnych funkcji algebry Boole’a *·).
Algorytm rozpoznawania i interpretacji sytuacji karto
graficznej ɪŋ, zbudowany w oparciu 0 sformułowane po
wyżej ogólne przesłanki teoretyczne, obejmuje następuje
etapy postępowania (rys. 3):
1) odczytanie i rejestracja współrzędnych x, y wszyst
kich znaków należących do badanego obrazu (zbioru) g
oraz należących do sąsiednich zbiorów g (czytać: nie ge);

2) obliczenie wzajemnych odległości Dij między wszyst
kimi (n) znakami rozpatrywanego zbioru g i utworzenie
macierzy przynależności typu ∣∣Dtj∣∣;
3) ustalenie wielkości (zasięgu) i środka jednego ogól
nego wzorca {D0, no} według programu:

a) odszukanie w każdym wierszu macierzy przynależ
ności największej wzajemnej odległości
max {Dy} = ∖Dj∖∖

w wyniku czego otrzymuje się jednokolumnową macierz;
b) odszukanie w macierzy l∣Di∣∣ najmniejszej odległości
min {Dj} =D0
■c) określenie współrzędnych środka wzorca według nu
meru wiersza iz>0j w którym znajduje się wielkość D0 rów
na promieniowi wzorca ogólnego
io0 = n0

4) uściślenie kształtu (zasięgu) wzorca ogólnego {D0, n0},
czyli wyłączenie z jego zasięgu wszystkich znaków nie
należących do badanego obrazu g:
a) obliczenie odległości d od każdego znaku obrazu g
do najbliższego znaku sąsiedniego obrazu g;
ib) utworzenie macierzy ∣id∣∣;

5) przekształcenie elementów macierzy funkcji przyna
leżności IIDijII na elementy zerowo-jedynkowe. W rezul
tacie otrzymuje się wierną postać uściślonego zasięgu
wzorca ∣∣P'(n)∣∣. W obliczeniach stosuje się podane niżej
wzory:

PM =

D
1 — —, gdy D < d
a
0,

gdy D ≥ d

oraz

P' (n) = 1, gdy P > 0
P' (n) = 0, gdy P = O
6) minimalizacja liczby wzorców drogą eliminacji wier
szy i kolumn {i, 3};
7) ustalenie ostatecznej formy wzorca obejmującego
wszystkie znaki należące do rozpatrywanego obrazu i nie
zawierające ani jednego znaku obcego ∣∣D⅛, ∏∣t∣∣, jako re
zultat minimalizacji wierszy i kolumn.

Omówiony sposób badania przynależności poszczególnych
znaków do danego obrazu jest w pewnym sensie uogól
nionym rozwiązaniem zadania odczytywania, interpretacji
i Syntetyzacji określonej sytuacji kartograficznej na mapie.
Obiektem analizy są tu, jak widzimy, sygnatury punktowe.
Minimalizacja może być zastosowana jako metoda obiek
tywnego automatowego doboru przedmiotów punktowych
podlegających zobrazowaniu na mapie. Uzasadnieniem tego
jest prostota ustalenia normy doboru znaków punktowych.
W przypadku ogólnym będzie nią odległość między po
szczególnymi znakami, inna w każdej skali.
Dobór znaków punktowych na mapie 1 : 25 000 i 1 :100 000
przeprowadzony według powyższego algorytmu ilustrują
załączone rysunki 4 i 5. Mapa .1 : 25 000 (rys. 4) stanowiąca
materiał wyjściowy zawiera wszystkie istniejące w terenie
zagrody. Następna mapa w skali 1 : 100 000 (rys. 5) została
opracowana w sposób automatowy na podstawie mapy
1 : 25 000. Liczbę zagród przedstawionych na mapie 1 : 100 000
dobrano, stosując powyższy algorytm. Przy Syntetyzacji
Obrazu kartograficznego jako zasadę generalizacji przy
jęto dwukrotne powiększenie średniej odległości między
zagrodami na opracowywanej mapie w porównaniu z odleg
łościami na materiale wyjściowym.
Zagadnienie automatowego bezbłędnego odczytania i ge
neralizacji (doboru) punktowych znaków umownych jest
więc stosunkowo łatwe do rozwiązania pod względem teo
retycznym, jak i technicznym. Natomiast trudniejszy jest
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problem automatowego odczytywania i Syntetyzacji znaków
liniowych na mapach. Szczególnie trudne do zrealizowania
jest odczytywanie konturów .na mapach topograficznych,
zaś zagadnienie generalizacji (doboru i uogólnienia) wy
maga specjalnych badań teoretycznych w tym zakresie.
Jeśli idzie o urządzenie do rozpoznania obrazów karto
graficznych, stosowane są obecnie tak zwane hybrydowe
struktury rozpoznające. Urządzenie tego typu charaktery
zuje się tym, że informacje wprowadzone do maszyny wy
stępują w postaci współrzędnych pojedynczych punktów,
uzyskiwanych ,na przykład za pomocą bionicznego modelu
siatkówki (retiny), natomiast proces identyfikacji — po
konwersji na kod wewnętrzny komputera, a .więc przeli
czenie współrzędnych na odległości i poszukiwanie podo
bieństwa postaci, odbywa się już według specjalnych pro
gramów „uczenia się” maszyny12).
Automatowe rozpoznawanie znaków graficznych to tylko
jeden z nielicznych aspektów praktycznego zastosowania
automatów inteligentnych (perceptronów) w nauce i prak
tyce kartograficznej. Zdolność szybkiego i bezbłędnego roz
poznawania różnorodnych złożonych sytuacji, podejmowa
nie decyzji i prowadzenie gier strategicznych predysponuje
takie automaty do wyręczania człowieka w jego działal
ności intelektualnej, wymagającej szybkiej analizy i wielo
stronnej oceny zjawisk.
PRZYPISY

1) R. E. Sinclair: A Survey of Automatic Map Compilation
Process. Surveying and Mapping, American Congress on Survey
ing and Mapping. Vol. XXIX. June 1963, No. 2.

2) W. N. Wapnik, A. J. Lirner, A. J. Czerwonienkis: Obuczenije maszyn raspoznawanija Obrazow mietodom ObObszczonnych portrietow. Samonastraiwajuszczyjesia Sistiemy. RasPoznawanije obrazow. Reliejnyje ustrojstwa i koniecznyje awtomaty. Izd. NAUKA, Moskwa 1967, s. 267—281.
3) Proces preparowania opisów ma na celu likwidację skutków
geometrycznych
przekształceń
spowodowanych zmianami
wza
jemnego rozmieszczenia obrazu i czytnika. Jak wiadomo, położe
nie czytnika wywołuje zmianę całej grupy współrzędnych opisu.
Preparowanie może więc polegać na doprowadzeniu obrazu do
właściwych rozmiarów i orientacji.

4) W procesie odczytywania złożonych opisów rozpoznawanie
przez porównanie ze wzorcem jest niewątpliwie bardziej efek
tywne. Aby przeprowadzić porównanie charakterystycznych oznak
opisu, potrzeba nieraz wykonać wiele skomplikowanych prze
kształceń obiektu i tła, które mogą być nie bez wpływu na sam
opis.

5) F. D. Piotrowskij: Postrojenije i issledowanije niekoto-.
rych sposobow otożdiestwlienija gruppy „obrazow”. SamonastraiWajuszczyjesia
sistiemy.
Raspoznawanije
obrazow.
Rielejnyje
ustrojstwa i koniecznyje awtomaty. Izd. NAUKA, Moskwa 1967,
s. 231—244 oraz Μ. S. Chajretdinow: Ob effIektiwnosti
Rorrielirowanych priznakow w zaciaczach klassifikacji sostojanij
obiektów. Awtomietrija (miesięcznik). Izd. NANKA, 1970, nr 1,

S. 63—70.
6) Użycie aparatu matematycznego przy tworzeniu opisów wła
ściwości postrzegania omówił E. Cassirer w pracy Le concept
de groupe et la perception. J. Psychol. 1938, s. 368—415.
7) Standaryzacja opisu polega na takim przekształceniu obrazu,
że wszystkie warunki, jakie muszą spełniać liczbowo funkcjonały
opisu są realizowane. W. A. Machonin, W∙ P. Sawieliew:
O modelirowaniu konstantnych swojstw pri opoznanii. Probliemy
inżeniernoj psichologii. Wypusk 4. Leningrad 1966.
8) Zakładając, że elementy obszaru opisów są elementami prze
strzeni Hilberta, umożliwia się zdefiniowanie dla tego obszaru
iloczynu skalarnego i doległości między opisami.

9) Kartograficzne przedstawienie przedmiotów Iub zjawisk te
renowych (obraz) odznacza się względną stałością rozmiarów i
kształtów poszczególnych elementów (znaków) oraz stałością wza
jemnego rozmieszczenia. Dzięki tym właściwościom obrazu karto
graficznego, miarodajną informację o nim można uzyskać na
podstawie
wzorcowego przedstawienia obrazu. W
omawianym
przykładzie wzorcowa reprezentacja składa się ze wszystkich
elementów obrazu, ale tak być nie musi.

10) Szczegółowy opis tego problemu można znaleźć w pracach:
W. V. Quine: The problem of simplifying of thτuth functions.
Mathematic Monthly, v. 58, 1952, nr S, oraz Mc E. .G 1 u s k e y:
Minimizations of boolen functions. Bell system Technikal Jr.,
V. 35, 1956, nr 6.
11) Obrazy kartograficzne charakteryzują się tym, że informa
cje o wszystkich elementach obrazu są z góry określone przez
ich współrzędne. -W takim wypadku w celu optymalizacji po
szczególnych etapów rozpoznawania obrazów można zastosować
zarówno metodę statystyczną, jak i zdeterminowaną. Przy obli
czeniach statystycznych brane są pod uwagę tylko niektóre
parametry rozkładu dotyczące reprezentacji, natomiast w meto
dzie zdeterminowanej brana jest pod uwagę informacja o całej
zbiorowości. Dobrą aproksymację reprezentacji dają tylko skom
plikowane rozkłady, których realizacja praktyczna jest często
niemożliwa. Z zasady więc stosowane są zwykle proste rozkłady
(na przykład normalny), ale wówczas aproksymacja jest mniej
dokładna.

12) St.
Zacharski: Matematyczno-Iogiczne algorytmy roz
poznania postaci. Teoria obiektywnej identyfikacji. Centrum Ob
liczeniowe PAN. PWN, Warszawa 1970.
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Dla krajów socjalistycznych
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..................................................................................................................
3
126
Chabros W. — patrz Butowtt J.........................................................................
3 126
Dubik A. — patrz Butowtt J..................................................................................
3 126
Idzik A.: Porównywanie elementów wpływających na
dokładność opracowań metodami ciągłymi ze zdjęć
naziemnych i lotniczych
............................................................................
9
391
Jachimski J., Mierzwa W.: Popularyzacja fotogrametrii
w Krakowie
4
180
Kaczyński R. — patrz Butowtt J.....................................................................
3
126
Kaczyński R. — patrz Leśniak St......................................................................
9
394
Kaczyński R. — patrz Beker L.......................................................................
10
440
Leśniak St., Kaczyński R.: Obserwacje pola doświad
czalnego Monti di Revoira na SPR-2 ......................................
9
394
Linsenbarth A.: Rezolucje poszczególnych komisji uchwa
lone na XII Międzynarodowym Kongresie Fotogra
metrycznym w Ottawie
...........................................................................
1
45
Majde A.: System oznaczeń dla fotogrametrii anali6
256
tycznej
...........................................................................................................................
6
256
Mierzwa W. — patrz Jachimski J..............................................................
4
180
Rymarowicz A. — patrz Skalska G..............................................................
2
88
Sitek Z.: Sprawozdanie z obrad Komisji V Międzyna
rodowego Towarzystwa Fotoqrametrycznego na Kon
gresie W Ottawie (23.VII.—4.VII1.1972)......................................
2 86
Sitek Z.
— patrz Błachut T. J.....................................................................
7 302
Sitek Z. — patrz Błachut T. J.......................................................................
8
342
Skalska G., Rymarowicz A.. Butowtt J.: Ósme doroczne
obrady Towarzystwa Fotogrametrycznego NRD
2
88
Sypniewski J.: Zastosowanie komputerów w obliczenio
wych pracach fotogrametrii lotniczej
....
4
176
Wójcik J.: Drobne usprawnienia w pracach pomiaro
wych związanych z inwentaryzacją
obiektów ar
chitektonicznych metodami fotogrametrycznymi
.
10 442
Wójcik St.: Fotogrametryczne statki powietrzne ...
5 213
Wójcik St.: Próba sklasyfikowania metod fotograficz
nych zwiadu Poioietrznego............................................................................ 11-12 490

BIULETYN KARTOGRAFICZNY
Brokman L.: Z działalności Sekcji Kartograficznej SGP
10
Gałach H.:
Jednokapielowa obróbka materiałów fotoTeprodiikcyjnych
3
Gałach H.:
J ednokąpielowa obróbka materiałów fotoTeprodukcyjnych (Dokończenie)
4
Grygorenko W.: Tradycyjne i nowoczesne formy komp
leksowej informacji o terenie
..........................................................
8
Grygorenko W.: Automatowe rozpoznawanie i interpre
tacja treści mapy
............................................................................................... 11-12
Lis J.: Niektóre zagadnienia jakości aktualizacji map
topograficznych
6
Łapiński L., Szuster Z.: Aspekty dokładnościowe prze
twarzania kartograficznego metodą rzutowania .
.
9

444
132
181
348
496

260
396

Stankie
Szuster
Wojtkii
ty

BIULE

Bohonc
zast
syn
Kar
Bohonc
zast
sym
Kar
Gaździe
pro<
Łuczyń
oprt
niez
Luczyri
opri
niez
Musial
blol·
Musial
blol
dais
Musial
blol·
(Doi
Rymarc
Rymarc
Rymarc

Z ŻYC

Czyn :
ZG
Spotkaj
nia
i P
w I
Zacieśn

Konfert
„Ws

Alarm
Z dzia.
Pap
Rewizy∖
A.
Sesja η
tech
U nara
i kc
Każdy
Pols
Fun
SGP
Wyniki
J.
Spotkar

WÍC2

Pożytec
Narada
reso
XLIII
SJT
Z prac
Kral
Popular
ski,
Z dział
wica
Międzyi
Samoch
Z.
VI Raj>
Prace 1
Problen
Spotkar
kart
Seniorzi
Z prac
A. i
Wykorz
__ <
W sprc
grur
Z prac
chin
Kealizoi
tech
Urzą
J.

Wpg —

Z prac
Co to l
Informa
Kral
Na odt
Potogra
zyjn
Iicy

Str.
4

353
450

Stankiewicz Μ.: Atlas województwa katowickiego
.
Szuster Z. — patrz Łapiński L.......................................................................
Wojtkiewicz Μ.: Kartografia Bałtyku — problem otwar
ty
...............................................................................................................................................

141
27

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

334

281

Bohonos B.: Współczesne kierunki badań naukowych i
zastosowań w dziedzinie fotogrametrii na podstawie
sympozjum „23 Tygodnie Fotogrametryczne 1971” w
Karlsruhe, NRF
........................................................................................................
Bohonos B.: Współczesne kierunki badań naukowych i
zastosowań w dziedzinie fotogrametrii na podstawie
sympozjum „33 Tygodnie Fotogrametryczne 1971” w
Karlsruhe, NRF (Dokończenie)..................................................................
Gazdzicki J.: Komputery w geodezyjno-kartograficznych
procesach rejestracji i sterowania................................................
Łuczyńska A.: Tematyczne zestawienie bibliograficzne
opracowane w Branzovcym Ośrodku Informacji Tech
nicznej i Ekonomicznej
............................................................................
Łuczyńska A.: Tematyczne zestawienie bibliograficzne
opracowane w Branżowym Ośrodku Informacji Tech
nicznej i Ekonomicznej. Część II.........................................................
Musial E., Rymarowicz A.: Technologia aerotriangulacji
blokowej z niezależnych modeli — AEROBLOK .
Musial E., Rymarowicz A.: Technologia aerotriangulacji
blokowej z niezależnych modeli — AEROBLOK (Ciao
dalszy)
............................................................................................................................
Musiai E., Rymarowicz A.: Technologia aerotriangulacji
blokowej z
niezależnych
modeli — AEROBLOK.
(Dokończenie)
...............................................................................................
Rymarowicz A. — patrz Musial E..................................
’
’
Rymarowicz A. — patrz Musial E.....................................................
Rymarowicz A. — patrz Musial E..............................................................

286

Z ŻYCIA ORGANIZACJI I Z TERENU

404

89

403
403

III
Okl.

465

289

440

302
342
254
88

126
126
126
391

180
126
394
440
394

45
256
256
180
88
86
302
342
88
176
442
213
490

444
132

181
343
496
260

396

Czyn społeczny warszawskich geodetów — Prezydium
ZG SGP
............................................................................................................
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3
3
4
4
5
5
6
6
7

123
123
174
174
209
209
250
250
301

Zadanie nr
RozwiafZanie
Zadanie nr
RozwiafZanie
Zadanie nr
Rozwiązanie
Zadanie nr
Rozwiązanie
Zadanie nr

W. Janusz
St.J.T
zadania nr 117
122 — R. Szostek
St.J.T
zadania nr 118 ■
123 — E. Musial
St.J.T
zadania nr 119 ■
124 — A. Nowak
zadania nr 120 — St. J.T
Kowalewski .

Rivista del Catasto e Dei Servizi
Tecnicl Erariali

WŚRÓD książek i WYDAWNICTW
styczeń—luty—marzec
1-2-3
1971 r.
4-5-6 — kwiecień, maj, czer
wiec 1971 r........................................................
10-11-12 — październik, listo
pad, grudzień 1971 r.
1-2-3 — styczeń, luty, marzec
172 r.............................................................................
4-6 — kwiecień, maj, czerwiec
1972 r.........................................................................
7-9 — lipiec, sierpień, wrze
sień 1972 r.........................................................
10-12 — październik, listopad,
grudzień 1972 r...............................................

Taton R.: Bases de VOptique et
Principes des Instruments —
rec. St. J. Tymowski .
Modryński Μ. I.: Geodezja — rec.
Wł. Barański
.....................................
Wereszczyriski J.: Kartografia na
wigacyjna. Część I — Podsta
wy matematyczne, część II —
Mapy morskie, część III —
Mapy lotnicze — rec. Wł. Ba
rański
................................................................
Ganszin W. N., Riepalow I. Μ.:
Gieodeziczeskije
raboty
pri
Stroltielstwie
i
eksptuatacji
Podkranowych
putiei
(Prace
geodezyjne przy
budowie i
eksploatacji torów poddżwignicowych) — rec. W. Janusz
Praca
zbiorowa:
Fotogrametria
analityczna. Pod redakcją T.
Wyszkowskiego.....................................
Magyar Geodéziai Irodalom 149S—
—1960. Bibliografia — rec. St.
J. Tymowski..............................................
Praca zbiorowa: Inieniernaja georec. W. Janusz .
dezja
Technologia
H. W.:
Cytowski
Kartografii. Opracowanie gra
ficzne pierworysu i czystorysu
...................................................................
Paliwoda J.: Scalanie i wymiana
gruntów. Zagadnienia administracyjno-prawne — rec. A.
Zieliński.......................................................
Bonneval H.:
Photogrammetrie
Général. T. I-IV — rec. Μ. B.
Piasecki
.......................................................
Polskie towarzystwa naukowe od
XV wieku. Wykaz opracowali:
Μ. Flis, J. Wójcik, z udzia
łem H. Kotarbiny — rec. St.
J. Tymowski..............................................
Maly atlas antropometryczny do
rosłej Iudnoici Polski dla po
trzeb projektowania
Zieliński A.: Scalanie gruntów w
prawie polskim — rec. J. Ko
złowski ................................................................
Mazurkiewicz Μ.: Zmiany w na
zewnictwie miejscowoici Po
morza Zachodniego po 1945 ro
ku — rec. Z. Brockl
Librl Gedanenses. T. 3—4
.
.
Z. Brocki .
Acta Polytechnica. Prace CVUT
w Pradze. Tom VI, zeszyt 4
rec. Wł. Barański
Komunikaty informacyjne postę
pu technicznego WOPM. 1972,
nr 1(7)................................................................
Informujemy — notatka na temat
wydawnictw IGiK
.
.
.
.

Bolletino
Affinl
Nr

Nr

di

Geodesia

e

125

Nr

3

125

Nr

3

125

3

125

10

438

10

433

10

433

1
1
1
1
3
3
3
5
5
6
7
8
9
10
11-42
11-12

42
42
43
43
124
124
124
212
212
253
III
III
III
437
III
HI

Geodezja i Kartografia (Moskwa)
175
175

210

211

212

251

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nt
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

4 — kwiecień 1972 r.
5 — maj 1972 r.
6 — czerwiec 1972 r.
7 — lipiec 1972 r.
8 — sierpień 1972 r.
9 — wrzesień 1972 r.
10 — październik 1972 r.
11 — listopad 1972 r.
12 — grudzień 1972 r.
1 — styczeń 1973 r.
2 — luty 1973 r.
.
3 — marzec 1973 r.
4 — kwiecień 1973 r.
5 — maj 1973 r.
6 — czerwiec 1973 r
7 — lipiec 1973 r. .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Geodezja — Kartografia
Zemeustrojstwo
6 — listopad—grudzień 1971
1 — styczeń—luty 1972 r.
2 — marzec—kwiecień 1972
3 — maj-czerwiec 1972 r
4 — lipiec-sierpień 1972 r
1 — styczeń 1973 r.
2 — luty 1973 r.
.
marzec 1973 r.

5
5
5
6
6
10
10
11-12

212
212
212
253
253
437
437
m

6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10

III
III
III
III
III
III
III
III
439
439
439
439

6

III

Photogrammetrie,
Mensuration,
Genie rural, Vermessungs, Photogrammetrie, Kulturtechnik

437

44
ITI

Scienze

1
—
styczeń—luty—marzec
1972 r.........................................................................
2 — kwiecień—maj—czerwiec
1972 r.

175
253

Geodeticky a Kartograficky
Obzor
3 — marzec 1972 r.................................
4 — kwiecień 1972 r.
5 — maj 1972 r.....................................
6 — czerwiec 1972 r.
7 — lipiec 1972 r.....................................
8 — sierpień 1972 r.
9 — wrzesień 1972 r.
10 — październik 1972 r.
11 — listopad 1972 r.
12 — grudzień 1972 r.
1 — styczeń 1973 r....................................
2 — luty 1973 r..............................................
2 - luty 1973 r..............................................
3 — marzec 1973 r.....................................
4 — kwiecień 1973 r.
5 — maj 1973 r..............................................
6 — czerwiec 1973 r.

3

3
3
3
3
3
4
4
4
7
7
7
7
10
10
10
10
10

124
124
124
125
125
175
175
175
III
III
III
III
438
438
438
433
438

Nr 1
Komunikaty.
1972 r.
2 -- luty 1972 r.
4 — kwiecień 1972
6 — czerwiec 1972
7 — lipiec 1972 r.
8 -- sierpień 1972
9 — wrzesień 1972
11 -- Iistooad 1972
1 — styczeń 1973 r.
2 — luty 1973 r.
.
4 — kwiecień 1973
5 — maj 1973 r.
7 — lipiec 1973 r.

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

styczeń

r.
r.
r.
r.
r.

r.

Nauka. Nr 1 — styczeń-luty—
—marzec 1972 r.
Nr 2 -- kwiecień—maj—czerwiec
1972 ............................................................................
3 — lipiec—sierpień—wrzesień
1972 ............................................................................
4 — październik—listopad—gru
dzień 1972 r.......................................................
1
_
styczeń—luty—marzec
1973 r..........................................................................
2 — kwiecień—maj—czerwiec
1973 r.........................................................................

Österreichische Zeitschrift
Vermessungswesen
4 — lipiec—sierpień 1971 r.
5
— wrzesień—październik
1971 r................................................................
6 — listopad—grudzień 1971
styczeń—luty 1972 r.
marzec—kwiecień 1972
grudzień 1972 r.

1-2-3 — styczeń—luty—marzec
1969 ............................................................................
4-5-6 — kwiecień—-maj—czerwiec 1969 r........................................................

5

212

5

212

1
1
1
1
1

43
43
43
43
43

9
9
9
10
10
10
10
10

III
III
III
438
438
433
433
439

2
2
2

85
85
85

Schweizerische
Zeitschrift
für
Vermessung, Photogrammetrie und
Kulturtechnik

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

8
9
10
11
12

—
—
—
—
—

sierpień 1971 r.
wrzesień 1971 r.
październik 1971 r.
listopad 1971 r.
grudzień 1971 r.

Vermessungstechnik

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

9 — wrzesień 1971
10 — październik 1971
11 — listopad .1971
12 — grudzień 1971
1 — styczeń 1972 r.
2 — luty 1972 r.
.
3 — marzec 1972
4 — kwiecień 1972
5 — maj 1972 r.
6 — czerwiec 1972
7 — lipiec 1972 r.
8 — sierpień 1972
9 — wrzesień 1972
10 — październik 1972 r.
11 — listopad 1972 r.
12 — grudzień 1972 r.
1 — styczeń 1973 r.
2 - luty 1973 r.
.
3 — marzec 1973 r.
4 — kwiecień 1973 r.
5 — maj 1973 r.

Zeitschrift für Vermessungswesen
Nr. 7 — lipiec 1971 r.
Nr 8 — sierpień 1971 r.
Nr 9 — wrzesień 1971 r.
10 — październik 1971 r
11 — listopad 1971
12 — grudzień 1971
1 — styczeń 1972 r.
2 — luty 1972 r.
3 — marzec 1972
4 — kwiecień 1972
5 — maj 1972 r.
6 — czerwiec 1972
7 — lipiec 1972 r.
9 — wrzesień 1972
10 — październik 1972 r
H — listopad 1972
12 — grudzień 1972
1 — styczeń 1973 r.
2 — luty 1973 .r.
3 — marzec 1973 r.
4 — kwiecień 1973

KSIĄŻKI NADESŁANE:

INFORMACJA GŁÓWNEJ KOMISJI
SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
październik 19'72 r
listopad 1972
grudzień 1972
styczeń 1973
luty 1973 r.
marzec 1973
kwiecień 1973
maj 1973 r.
czerwiec 1973
lipiec 1973 r.
sierpień 1973
Trójka rzymska oznacza TI1I OkladkQ.

I

UKD 331.1.013.6:334.6:63(438.19)
KOZUBSKI J.: Management of PFZ Land and the Problems of De
velopment, Organization and Cooperation of Production in Collective
Farms of the Voivodeship of Opole. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No. 11-12
s. 455
On the example of the voivodeship of Opole the author gives the balance
of land which passed from individual to collective management in the years
1955—1973. The character of these changes is constant, connected with the
development of industry. The author also indicates what are the best conditions
for the proper exploitation of land in collective farms.

UKD 528.44:681.3
TYRA J.: System EPD — Land Registering by Computer EMC
ODRA 1304. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No. 11-12 p. 458
The Institute of Electronic Computing Technics at Lublin, worked out technical
and economic foundations for registering land in towns. They also prepared
a system of electronic transformation of data EPD. This work is to be done
by computers ODRA 13M.

UKD 528.48:66/68
HAJDUGA W.: Surveying in connection with the Modernization of
an Industrial Establishment. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No. 11-12 p. 465
The modernization of an industrial establishment requires a large amount
of surveying. It is necessary to bring inventory maps up to date and to
prepare measurements for the realization of plans. The article gives a list
of the most important surveys to be executed and the method of their
execution.

UKD 528.48:69.021
Kubarski l., piton l., Przewłocki s.: Surveying during the
Construction of a Slab for Research on Durability. Prz. Geod. Vol 45:
1973 No. 11-12 p. 468
The authors describe what kind of survey is necessary to define the size
of discrepancy in the position of anchoring points of the constructed slab.
To achieve the assumed requirements it is necessary to execute the survey
in such a way that the mean error m_ = m,, — ±1,7 mm, and the mean error
mz - ±1 mm.

UKD 528.5:625.78
WRÓBEL A.: STU-3 — an Instrument for Listing the Routes of
Underground Equipment. Prz. Geod. Vol. 45: 1973 No. 11-12 p. 472
We can find here the description of the instrument ∣and its construction as
well as the galvanic and inductive methods of listing the routes of under
ground equipment. Experiments showed that the mean error of finding the
position amounts to ±12 cm for the galvanic method and +13 cm for the
inductive one.

UKD 528.541.924.4
PISARCZYK D.: Tangent Levelling Cap. Prz. Geod. Vol. 45: 1973
No. 11-12 p. 474
We find here a description of a new kind of cap for the telescope of any
kind of level. Thanks to such a cap it is possible to define in field conditions
lines and planes of known inclination.

UKD [528.516+528.521):528.022.3
DĄBROWSKA D., DĄBROWSKI W.: Electronic Tacheometer — a
Modern Instrument for Simultaneous Definition of Distance and Height.
Prze. Geod. Vol. 45: 1973 No. 11-12 p. 480
Basing on experiments it was proved that long distance survey by electronic
tacheometer requires the introduction of corrections both for distance and
height. The authors give adequate formulas.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
»
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1973 r. zmienia
jące rozporządzenie w sprawie Iegritymacji ubezpieczeniowych (Dz. U.—

19/73-111)

,Zmiany dotyczą przepisów ogłoszonych w Dz. U. — 59/56-338 i
6/62-24. Do legitymacji będą dokonywane wpisy o sposobie rozwią
zania stosunku służbowego, a mianowicie: na podstawie porozumienia
stron; bez wypowiedzenia i z jakiej przyczyny; za wypowiedzeniem
i przez którą ze stron stosunku pracy; wsikutek porzucenia pracy przez
pracownika czy też z innych przyczyn powodujących wygaśnięcie
stosunku pracy.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w
sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie
kraju pracowników państwowych (D.z. U. — 20/73-114)

Tracą moc między innymi przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
z 1948 r. w sprawie przedmiotowej, ogłoszone w Dz. U — 38/48-279
oraz — 41/53-196 z wyjątkiem §§ 37—40.
— Uchwała Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy nr 155/990
z dnia 30 stycznia 1973 r. w sprawie reorganizacji służby geodezyjnej

(Dz. Urz. Rady Narodowej m.st. Warszawy — 4/73-24)

jW stołecznym Zjednoczeniu Projektowania Budownictwa Komunal
nego tworzy się Biuro 'Głównego Geodeity m.st. Warszawy. Główny
geodeta jest jednocześnie z-cą dyrektora S.Z.P.B.K. Sprawuje on
funkcję organu administracji państwowej JI instancji w stosunku do
orzeczeń zapadłych w I instancji w sprawach z zakresu geodezji
i kartografii. Funkcje organu administracji geodezyjnej I instancji
sprawują wydziały urbanistyki i architektury prezydiów dzielnico
wych rad narodowych. Uchwała określa jakie sprawy należą do za
kresu działania Głównego Geodety· m.st. !Warszawy, natomiast brak
takich określeń ∣w stosunku do organów tak zwanej I instancji.
— Rozporządzenie ministra Handlu Zagranicznego z dnia 21 maja
1973 r. w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu
i wywozu (Dz. U. — 21/73-125)

Tracą moc przepisy w sprawie przedmiotowej z lat 1965, 1970 i 1973,
ogłoszone w Dz. U. — 42/65-260, — 5/70-38, — 21/70-174 i — 6/73-4'5.
Paragrafy 26—32 rozporządzenia zawierają przepisy dotyczące zwol
nień od cła przysługujących urzędom, instytucjom, przedsiębiorstwom
i organizacjom oraz zwolnień związanych ze współpracą międzyna
rodową. Okoliczinosci, od których zależą zwolnienia, powinny być udo
wodnione pisemnymi oświadczeniami lub zaświadczeniami wystawio
nymi przez właściwe polskie urzędy, instytucje, jednostki gospodarki
uspołecznionej lub organizacje społeczne. Dokument taki jest zbędny,
jeżeli wartość przedmiotu jest nieznaczna, a jego przeznaczenie oczy
wiste.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1967 r. w
sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. —

21/73-127, jednolity tekst)

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1973 r. w sprawie
określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania
stopni naukowych (Dz. U. — 25/73-144)

Traci moc rozporządzenie w sprawie przedmiotowej z dnia 8 lutego
1966 r., ogłoszone w Dz. U. — 8/66-54, zmiany r— 16/69-117.
— Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału
zakładu funduszu nagród oraz zakałdowych funduszów socjalnego
i mieszkaniowego (Dz. U. — 27/73-150)

,Traci moc ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym
w przedsiębiorstwach państwowych, ogłoszona w Dz. U. — 13/60-78.
Obecna ustawa wchodzi w życie z dniem 1 Iipca 1973 r., z wyjątkiem
przepisów o zakładowym funduszu socjalnym i mieszikaniowym, które
wejdą w żytcie z dniem 1 stycznia 1974 r.
W państwowych jednostkach organizacyjnych, które dotychczas two
rzyły fundusz zakładowy, fundusz za osiągnięcia ekonomiczne załóg
lub fundusz za osiągnięcia ekonomiczne i techniczne tworzy się za
kładowy fundusz nagród. Ponadto we wszystkich państwowych jed
nostkach organizacyjnych tworzy się zakładowy fundusz socjalny i za
kładowy fundusz mieszkaniowy.
Zebrał i opracował: mgr inż. Władysław Barański

Geodezja i Kartografia (Moskwa)

Nr 6 — czerwiec 1973 r.: W. W. K iSzinskij — Nowy system planowa
nia i stymulacji ekonomicznej w wy
konawstwie
topograficzno-geodezyjnym GUGK. — B. N. Nejman, Μ. W.
Czudinowa — Dorobek racj onalizatorów i wynalazców. — N. G. W id u j e w — Zastosowanie analizy w
pomiarach geodezyjnych. — I. P. K usztin — Uwzględnienie warunków
meteorologicznych przy pomiarach radiogeodezyjnych. — F. W. Szirow —
Wyznaczanie przesunięć poziomych
punktów powierzchni Ziemi. — I. T.
Antipow — Układ programów do
fototriangulacji analitycznej. — W. N.
Białych — Wprowadzenie do prak
tyki układu programów do fototrian
gulacji analitycznej. — E. A. Reszet o w — Zagadnienia zakładania i wy
równania sieci blokowych fototriangu
lacji przestrzennej.— Ju. N. Szumichin — Dokładność projektowania linii
przesyłowych na zdjęciach lotniczych.
— A. D. Kopyiowa — O użytkowa
niu półtonowych kontaktowych siatek
klisz Cynkograficznych. — Ju. N. Radczenko i inni — Elektronowy podział
i korekta barwy (przegląd). — N. I.
Jegorow — Atlas ZSRR w wyda
niu z 1928 r. — W. W. Ryczkow —
Konferencja naukowa w Syberyjskim
Instytucie Samochodowo-Drogowym.

Nr 7 — lipiec 1973 r.: A. Μ. Fialato w, A. W. Korznikow — Jakość
prac topograficzno-geodezyjnych. —
W. R. Jaszczenko, N. G. Kost ryk in — O wysoki poziom organi
zacji prac. — A. Μ. Starostin,
W. K. Smirnow — Wyznaczenie po
prawki chronometru kwarcowego z
dokładnością 1—2 s. — Ju. B. Wirowiec — Możliwość podniesienia do
kładności pomiaru kątów. — G. S.
Bronsztejn, W. N. Simonowicz
— Wykrycie i uwzględnienie stałego
błędu SwiaftIodalmierza przy pomiarach
odległości w kilku kombinacjach. —
N. S. Cziriatiew, A. I. Roma
now — Badania laboratoryjne przy
rządu RZL oraz dokładność wyznacze
nia linii pionowej. — W. I. Polon
skij — Prace topograficzno-geodezyjne w rejonach wyrobisk podziemnych.
— F. F. Lysienko — Ocena do
kładności sieci blokowych zakładanych
metodą wyrównania wiązek promieni.
— E. A. Minin — Wybór skali zdję
cia topograficznego do obliczania za
sobów kopalin użytecznych. — E. Μ.
Zł ot kin, Ju. S. Timofiejew —
Zastosowanie fotogrametrii naziemnej
do sporządzania Wielkoskalowych pla
nów terenów zabudowanych. — A. K.
Karpunin — Powiększanie zdjęć
Wieloskalowych w budownictwie. —
P. D. Amromin — Niektóre możli
wości uwzględnienia zniekształceń przy
wykonywaniu zdjęć dwuobrazkowymi
kamerami Uiefotogrametrycznymi. —
W. A. Andrejew — Ocena dokład
ności unowocześnionych oryginałów
map topograficznych. — W. Ja. F i nkowskij — Plan nauczania inżynie
ra — fotogrametry. — L. S. Szczerbakowa — Sporządzanie kopii szki
ców na podłożach Tytowniczych z wy
korzystaniem połączeń diazowych. —
R. S. Narskich, D. B. Priszkoln i k — Atlas geograficzny Wenezueli.

JR l⅛020P KSl-ĄZLE
⅛L¾L < "¿¡¡*Μ"
— S. A. Salajew — O W. N.
Adrianowie — autorze Godła
Państwowego ZSRR. — I. N. MieszCzerskij — IOO-Iecie państwowej
sieci niwelacyjnej. — P. S. Alek
sandrow, Ja. W. Naumow —
Wszechzwiązkowa konferencja poświę
cona Wielkoskalowym zdjęciom topo
graficznym.
Mikołaj Modryński
Geodezja — Kartografia — Zemeu
strojstwo

Nr 3 — marzec 1973 r. Iw. T oto
mano w, Μ. Daskalowa — Wpły
wy niedokładności we współrzędnych
gwiazd nawiązania oraz w rejestracji
czasu na współrzędne równikowe
sztucznych satelitów Ziemi. — G. Sia
ta n o w — Aproksymacja parabolicz
na z wyborem stopnia wielomianu aproksymującego. — P. Bakalow —
O dokładnościach sieci poligonowych.
— L. Teodorow — Ó dokładności
zadania Hanzena. — R. Bajtoszew
— Pomiary kontrolne dźwigów mosto
wych wielotonowych. — D. N. Dimi

trow — Algorytm do obliczania od
stępów międzyblokowych przy wyty
czaniu planów zabudowy. — I. T. A nt i n o w, W. N. Bielich — Systemy
programów aerotriangulacji analitycz
nej — Iw. Iwanow — Fotogramet
ryczne sposoby określenia wysokości
obiektów według cienia. — D. Pietkow — Niwelatory Iibelowe wyposa
żone w urządzenia typu „sferyczny
przegub” do wstępnego poziomowania
lunety. — N. Zlatonow— Podsta
wowe czynniki wpływające na pod
wyższenie wydajności pracy w przedsiębiorsltwie
topograficzno-geodezyjnym P. O. „Geoplanprojekt”. — K.
Andrejew — Wykorzystanie me
tody kartometrycznej do określania
miejsca położenia historycznych sie
dlisk ludzkich. — G. Jankow —
Reprodukcja Wielkoskalowych map to
pograficznych i map katastralnych. —
N. Bambaladkow — Czwarte
zgromadzenie generalne i VI konferen
cja techniczna Międzynarodowej Aso
cjacji Kartograficznej.
Mgr inż. Władysław Barański

KSIĄŻKI NADESŁANE
BROkman l., kolanowski st.:
Poradnik Technika pracowni kartograficzno-reprodukcyjnej. PPWK, War
szawa 1972. Str. 328, cena 33 zł.
Na treść książki składają się nastę
pujące rozdziały:

1. Rodzaje map
2. Metody kartowania i pierworysów map
3. Wykonanie czystorysu
4. Ocena przydatności do repro
dukcji materiałów geodezyjno-karto
graficznych
5. Fotografia reprodukcyjna
6. Metody kopiowania
7. Drukowanie map

8. Bezskalowe kopiowanie doku
mentacji archiwalnej
9. Rektyfikacja i konserwacja apa
ratów fotoreprodukcyjnych
10. Archiwum dokumentów karto
graf iczno-reprodukcyjnych
11. Skład osobowy i kwalifikacje
zawodowe pracowników
12. Zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy
'13. Typowy schemat pracowni kar
tograf iczno-reprodukcyjnej.
Opracowanie zawiera także spis li
teratury, norm, po∣dstawowych instru
kcji i wytycznych oraz alfabetyczny
skorowidz rzeczowy, poprzedzone jest
przedmową napisaną przez autorów.

WYJAŚNIENIE
W zeszycie 8 Przeglądu Geodezyjnego na III stronie okładki nad
tytułem czasopisma Vermessungstechinik opuszczono linię poziomą, któ
ra miała przebiegać przez dwie szpalty i oddzielać treść nr 8 i nr 9
Vermessungstechnik od treści czasopisma Zeitschrift für Vermessungsvesen.

Biblioteka Główna

nikł Gdańskiej

Warunki prenumeraty czasopism WCT NOT

1. Zgłoszenia na prenumeratę kwartalną, półroczną, roczną czasopism WCT NOT

przyjmuje DZIAŁ PRENUMERATY Wydawnictw Czasopism Technicznych NOT,
ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa, tel. centrali 26-80-16.

Wpłaty należy dokonywać do dnia 1 miesiąca poprzedzającego okres prenume
raty, na konto PKO I O/M Warszawa, nr 1-9-121697.
2. Osoby prawne mogą zamawiać tak zwaną prenumeratę ciągłą czasopism WCT
NOT. Zamówienie na prenumeratę ważne jest na czas nieokreślony, pod warun
kiem uiszczenia przez zamawiającego opłaty najpóźniej do 31 stycznia roku,
w którym prenumerata będzie realizowana. Nieuiszczenie należności powoduje
automatycznie wstrzymanie wysyłki czasopism. Zamówienia i wpłaty należy
kierować jak podano w punkcie 1.
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje ARS POLONA-RUCH,
ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa, skrytka pocztowa 1001.
4. Wpłaty na zakup egzemplarzy archiwalnych należy przekazywać na konto PKO

I O/M Warszawa, nr 1-9-120456.

Uwaga!
Na podstawie Uchwały Zarządu Głównego NOT, członkowie SNT NOT oraz
nauczyciele, studenci i uczniowie szkół technicznych mają prawo do 33% rabatu,
z wyłączeniem czasopism Popularnotechnicanych.
Podstawę do uznania zasadności udzielenia rabatu stanowi podanie przez zgła
szającego prenumeratę: nazwy szkoły, organizacji SNT NOT i nr legitymacji
uprawniającej dio zniżki.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zakład Kolportażu W7ydawnictw Cza
sopism Technicznych NOT w Warszawie. Zakład wysyła również na żądanie ka
talogi oraz cenniki czasopism, a ponadto prowτadzi sprzedaż egzemplarzy archi
walnych.
Terminowe zamawianie i opłacanie prenumeraty — gwarancją systematycznego
otrzymywania czasopism technicznych!

